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Hoofdstuk 1  Profiel Azora  
 
 
1.1. Zorgvisie en kernwaarden 
In haar strategienota 2016-2019 heeft Azora haar missie, visie en kernwaarden beschreven. Hierna 
worden die, voor de leesbaarheid van dit kwaliteitsjaarplan, herhaald. 
 
Missie: 
Azora biedt cliënten als excellente zorgpartner de mogelijkheid om het leven te leiden dat ze willen 
leiden. Uitgangspunt is dat de cliënt bepaalt hoe zijn leven er uit ziet.  
Visie: 
In onze relatie met de cliënt zijn de keuzes en de mogelijkheden van de cliënt en zijn sociaal netwerk 
leidend. Met onze gepassioneerde en professionele medewerkers weten wij deskundigheid perfect te 
combineren met warme aandacht. Met onze locaties staan wij midden in de gemeenschap en zijn wij een 
goede buur. Dat is onze kracht. 
Kernwaarden: 
Aandacht: warme, betrokken aandacht met inlevingsvermogen is essentieel in de relatie tussen 
hulpverlener en de cliënt.  
Zelfstandigheid: wij bevorderen en faciliteren de zelfstandigheid en keuzevrijheid van cliënt en 
medewerker. 
Onderscheid: onze deskundige en gepassioneerde medewerkers onderscheiden zich in een permanent 
lerende omgeving door het leveren van excellente zorg. 
Relatie: de kwaliteit van de relatie is bepalend voor de kwaliteit van de zorg. 
Ambitie: Azora heeft de ambitie om als permanent lerende organisatie de best mogelijke kwaliteit van 
zorg te leveren. 
 
In het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van onze cliënten laten wij ons leiden door de 
definitie van gezondheid van Machteld Huber: het vermogen van mensen om zelf regie te voeren en zich 
aan te passen in het licht van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Wij stimuleren 
cliënten en medewerkers in het nemen van regie en richten ons op de mogelijkheden en wensen van 
onze cliënten in plaats van op hun beperkingen. Talenten uitnutten en creativiteit tonen passen daar bij.  
 
Vanuit een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid trachten wij, zoveel als mogelijk is, cliënten 
vooral in hun kracht te zetten. Hiermee is ook bedoeld dat wij zelfredzaamheid stimuleren en cliënten 
faciliteren en ondersteunen bij het zoeken van oplossingen in de eigen omgeving. Inzetten van 
professionele hulp is alleen aan de orde als het niet anders kan, en niet langer dan nodig 
(“depyramidiseren”). 
 
1.2. Doelgroepen 
Azora is een VVT-aanbieder die alle varianten van intramurale (verpleeghuis- en verzorgingshuis-)zorg 
biedt op een achttal locaties. De bouw van een negende locatie is in voorbereiding en naar verwachting 
kan deze in april 2019 in gebruik worden genomen (De Meulenbeek, zie verder). Daarnaast biedt Azora 
thuiszorg (WMO en ZvW), scheiden van wonen en zorg en eveneens verpleeghuis- en 
verzorgingshuiszorg in de vorm van VPT’s. De organisatorisch in het Advies- en behandelcentrum 
ondergebrachte behandelaren (specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, 
logopedisten, psychologen, diëtisten en geestelijk verzorgers) werken voor alle locaties van Azora, 
werken op basis van DVO’s bij Markenheem en Careaz, en worden toenemend ingezet bij complexe 
(ouderen)problematiek in de eerste lijn (ATO: ambulant team ouderengeneeskunde). Azora heeft al 
tientallen jaren een eerstelijnsfysiotherapiepraktijk met een regionale functie. De andere paramedische 
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disciplines (ergotherapie, logopedie en diëtetiek) worden sinds enkele jaren eveneens in de eerste lijn 
ingezet, met een jaarlijkse groei van die inzet. 
 
 
Locaties: 
 
Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia (Terborg)  

Somatisch verpleeghuisgeïndiceerden.  
Deze cliënten (ZZP6 en 8) zijn verdeeld over 2 bouwlagen van telkens 14 cliënten. Iedere cliënt heeft 
een eigen kamer waarbij 2 kamers een sanitair blok delen. 

Cliënten met een GRZ-, ELV- hoog complex of ZZP9b-indicatie.  
Deze cliënten zijn verdeeld over 3 bouwlagen en verblijven in ruime gemoderniseerde kamers (50 
plaatsen, overwegend één- en enkele tweepersoonskamers) 

Bezoekers Revalidatiedagbehandeling. 
Dagelijks ontvangt Antonia in een speciaal ingerichte ruimte 8 à 10 bezoekers in het kader van 
vervolgbehandeling voor thuiswonende cliënten. 

Cliënten met een ELV palliatief-indicatie.  
In een apart gebouw heeft Antonia een viertal appartementen voor deze cliënten. 

Psychogeriatrisch verpleeghuisgeïndiceerden (ZZP 5 en 7).  
Antonia heeft een zevental kleinschalige wooneenheden voor telkens 8 of 9 cliënten. Elke cliënt heeft 
een eigen kamer en gedeelde natte cel. Elke groep van 8 of 9 heeft een modern ingerichte huiskamer 
met een goed toegankelijke tuin met beweegtoestellen, een groentetuin en kleinvee. Eén van de 7 
wooneenheden is speciaal ingericht en bestemd voor cliënten met een multiculturele achtergrond. 

Gerontopsychiatrische cliënten.  
In een apart gebouw biedt Antonia huisvesting aan een 10-tal gerontopsychiatrische cliënten en 10 
cliënten met NAH.  

Antonia beschikt over een groot aantal algemene voorzieningen, waaronder een activiteitencentrum 
gericht op herstel activiteiten, een activiteitenruimte voor de chronische zorg cliënten, een modern 
grand café, een theaterzaal, naast een stilteruimte ook een Islamitische gebedsruimte, een kapsalon 
en een volledig ingerichte tandartsruimte en een groot aantal behandelfaciliteiten. Tevens is er beleef-, 
beweeg-, en oefentuin welke ook gebruikt wordt door inwoners uit de naaste omgeving. 

 
Verpleeghuis Den Es (Varsseveld)  

Verpleeghuis Den Es is een psychogeriatrisch verpleeghuis met 16 kleinschalige wooneenheden voor 
telkens 8 cliënten (totaal 128 bewoners). Elke woning telt 8 slaapkamers met gedeeld sanitair en een 
gemeenschappelijke huiskamer. Behalve dementerende ouderen (ZZP 5 en 7), verblijven in Den Es 16 
Korsakov-cliënten (2 woningen), jong dementerenden en dementerenden met een pre-existente 
verstandelijke beperking. Den Es heeft een mooi grand café, veel algemene voorzieningen, een groot 
inpandig loopcircuit en een voor de cliënten goed toegankelijke mooie grote tuin. 

 
Woonzorgcentrum en verpleeghuis De Bettekamp (Varss eveld) 

De Bettekamp is een woonzorgcomplex met 84 appartementen. Elk appartement heeft een zit-
slaapkamer en natte cel met een oppervlakte van ca 33m2. De Bettekamp biedt huisvesting aan 
cliënten met een ZZP1, 2, 3, 4 en 6. Daarnaast wordt een deel van de appartementen van de 
Bettekamp verhuurd aan cliënten met een indicatie voor thuiszorg of aan cliënten die kiezen voor zorg 
in de vorm van een VPT. De Bettekamp heeft een fraai grand café, waar ook gezamenlijk gegeten kan 
worden, een goed toegankelijke tuin en diverse andere algemene voorzieningen. 

 
  



4 
 

Woonzorgcentrum en verpleeghuis De Schuylenburgh (S ilvolde) 
De Schuylenburgh levert in 4 kleinschalige wooneenheden (groepsgrootte 2 maal 6, 1 maal 8 en 1 
maal 10) verpleeghuiszorg aan cliënten met een ZZP 5 of 7. Elke woning bevat voor elke cliënt een zit-
slaapkamer met eigen natte cel en per groep een gemeenschappelijke woonkamer. Daarnaast 
beschikt De Schuylenburgh over een 30-tal appartementen voor somatische cliënten met een ZZP1, 2, 
3, 4 of 6. De Schuylenburgh is een aantrekkelijk in de omgeving gesitueerd woonzorgcomplex met een 
ruim arsenaal aan algemene voorzieningen. Annex De Schuylenburgh bevinden zich 89 
appartementen van Woningcorporatie Wonion. Aan een (groeiend) aantal van de bewoners van die 
appartementen levert De Schuylenburgh zorg in de vorm van een VPT. 

 
Woonzorgcentrum en verpleeghuis Debbeshoek (Ulft) 

Debbeshoek heeft een drietal kleinschalige wooneenheden voor 2 maal 6 en 1 maal 9 bewoners met 
een ZZP5 of 7. In deze locatie heeft elke cliënt een eigen appartement van ca. 39 m2 met eigen natte 
cel. Elke wooneenheid heeft een eigen gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast biedt Debbeshoek 
in 53 appartementen (waarvan 4 tweepersoons) huisvesting aan cliënten met een ZZP3, 4 en 6, en 
een deel van die appartementen wordt verhuurd aan cliënten met een thuiszorgindicatie of aan 
cliënten die kiezen voor zorg in de vorm van een VPT. Debbeshoek beschikt over een fraai grand café 
en diverse andere algemene voorzieningen. 

 
Woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel (Gendringen)  

MMP heeft de beschikking over 51 appartementen en levert zorg aan cliënten met een ZZP1, 2, 3, en 
4 en ELV laag complex. Daarnaast wordt een deel van de appartementen verhuurd aan cliënten met 
een thuiszorgindicatie. De appartementen zijn klein en functioneel verouderd. Om die reden is Azora 
voornemens in 2019-2020 nieuwbouw te realiseren. Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw van 
MMP is gereed. Net als de andere locaties zal het nieuwe MMP ook verpleeghuiszorg gaan leveren. 
De cliënten van MMP zullen ten tijde van het bouwtraject ondergebracht worden in een tijdelijke 
huisvesting in Ulft (De Meulenbeek). I.v.m. de lange wachtlijsten van Azora voor alle cliëntcategorieën 
krijgt De Meulenbeek een capaciteit van 72 plaatsen (32 plaatsen kleinschalig wonen voor 
psychogeriatrisch verpleeghuis-geïndiceerden en 40 plaatsen somatiek), 20 meer dan voor het tijdelijk 
huisvesten van de MMP-cliënten noodzakelijk is. Het ‘tijdelijke’ gebouw zal 10 jaar blijven staan, zodat 
na de terug verhuizing van de MMP-cliënten nog eens een extra capaciteit ontstaat voor 52 cliënten. 

 
Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis (’s-Heere nberg) 

Gertrudis is een hypermodern in het centrum van het historisch stadje ’s-Heerenberg gelegen 
woonzorgcomplex. Het biedt onderdak aan 30 psychogeriatrisch verpleeghuisgeïndiceerden (ZZP5 en 
7), verdeeld over 4 woningen voor 7 resp. 8 bewoners. Elke bewoner heeft een eigen kamer en elke 
woongroep een gemeenschappelijke huiskamer. In de rest van het gebouw bevinden zich nog 62 
appartementen voor cliënten met een ZZP4 of 6 en voor huurders met een thuiszorgindicatie. De 
appartementen in Gertrudis hebben een oppervlakte van 45 tot 90 m2, en hebben alle een (of twee) 
aparte slaapkamer, keukenblok en ruime badkamer. Het grand café heeft een prachtige uitstraling en 
grenst aan diverse algemene voorzieningen. 

 
Woonzorgcentrum en verpleeghuis Hof van Varwijk (Ze ddam) 

Hof van Varwijk is de kleinste locatie van Azora en biedt onderdak aan 8 psychogeriatrische 
verpleeghuisbewoners (ZZP5) en 22 somatische verpleeghuisbewoners (ZZP6). Elke bewoner heeft 
de beschikking over een ruim appartement met aparte slaapkamer, keukenblok en badkamer, 
waardoor Hof van Varwijk bijzonder geschikt is voor echtparen (waarbij partner niet per se een WLZ 
indicatie hoeft te hebben). De 8 pg-bewoners beschikken, net als de 22 somatische bewoners, naast 
hun appartement ook nog over een gemeenschappelijke huiskamer. 

 



5 
 

In de diverse plaatsen waar Azora met een locatie gevestigd is wil zij nadrukkelijk uitvalsbasis voor 
dienstverlening en ontmoetingsplek voor wijkbewoners zijn. Enerzijds om te bevorderen dat haar cliënten 
zoveel als mogelijk is onderdeel van de lokale gemeenschap zijn, anderzijds om wijkbewoners te 
faciliteren in het zo lang als mogelijk is zelfstandig thuis te blijven wonen (wijksteunpuntfunctie). 
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Hoofdstuk 2 Overzicht personeelsbestand en vrijwill igers per 
locatie  

 

 

Binnen Azora is ruimschoots aandacht voor van elkaar leren. Met collega-organisaties zijn afspraken 
gemaakt om bij elkaar te komen auditen. Overleg over hoe dit gerealiseerd moet worden vindt plaats en 
in de periode eind 2018 - eerste helft 2019 zullen die eerste audits plaatsvinden. De focus zal in eerste 
instantie op medicatieveiligheid liggen en daarna zal ook bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg en de wijze 
waarop er aandacht is voor het welzijn van de cliënten worden meegenomen. Het bij elkaar auditen geeft 
de betreffende medewerkers meteen de gelegenheid bij een collega-aanbieder in de keuken te kijken. 
Intern binnen Azora wordt de gelegenheid daartoe al langer geboden. In de regio neemt Azora deel aan 
verschillende leernetwerken. Samen met collega-organisaties van het ‘lerend netwerk’ wordt gekeken 
hoe hier nog meer invulling aan gegeven kan worden. Een voorbeeld hiervan is het transmurale netwerk 
waar in samenwerking met diverse zorginstellingen passende scholingstrajecten worden geïnitieerd. 
Hierdoor leert men van elkaar als individu, van elkaars werkwijzen en krijgt collegiale samenwerking nog 
meer vorm. 
 

Deskundigheidsbevordering is binnen Azora een belangrijke pijler waarop het continu hoge kwaliteit van 
zorg leveren en het continu verbeteren rust. Azora is voortdurend op zoek naar hoe er nog beter kan 
worden gepresteerd onder meer door leantrajecten en het voortdurend stimuleren om van elkaar te leren. 
In het opleidingsplan van Azora zijn meerdere trajecten opgenomen waarbij de focus ligt op het 
verbeteren van het geven van feedback. Ook is er ruimte voor intervisie en reflectie.  Medewerkers 
worden ondersteund in het zich bewust worden van hun eigen talenten en deze in te zetten in de 
interactie met de cliënt. Ingezet wordt op het leren te reflecteren op het eigen handelen en vanuit de 
eigen authenticiteit open te communiceren in het contact met de cliënt en met elkaar. Tevens biedt Azora 
al een aantal jaren de training duurzame inzetbaarheid aan, waardoor onder meer de bewustwording van 
de eigen mogelijkheden en de invloed op het werk en de zorgverlening wordt gestimuleerd. 
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  Antonia 
Bettekamp 
en Den Es 

Gertrudis 
Hof 
van 

 
MMP 

Schuylen- Thuis- 

Varwijk Debbeshoek burgh zorg 

                  
Hoeveel zorgverleners en 
vrijwilligers:                 

Verdeling zorgverleners 
over functies en niveaus                 

Artsen (SO en basisarts) 2,69 1,28 0,58 0,22 0,31 0,07 0,53 0,00 

verpleegkundig specialisten 0,00 0,89 0,83 0,00 0,44 0,00 0,44 0,00 

Psychologen 1,47 1,17 0,33 0,13 0,22 0,03 0,22 0,00 

Geestelijk verzorgers 0,67 0,17 0,14 0,06 0,22 0,00 0,15 0,00 

Maatsch.werk/clientadv. 1,42 0,61 0,25 0,08 0,17 0,17 0,19 0,89 

Ergotherapie 2,17 0,00 0,14 0,08 0,03 0,00 0,06 0,00 

Fysiotherapie 4,08 1,67 0,44 0,25 0,28 0,00 0,36 0,00 

Logopedie 0,78 0,06 0,08 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diëtetiek 0,44 0,11 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
Psychosociaal (act.beg en 
groepsbegeleiders) 13,45 15,39 6,11 1,61 6,73 5,07 4,09 0,00 

Verpleegkundig 17,92 8,48 5.78 3,10 3,57 0,91 2,81 15.74 

Verzorgende niv 3 89,99 134,60 67,33 16,92 59,34 29,07 55,15 0 

Verzorgende niv 2 18,84 10,87 7,75 1,39 6,24 3,73 5,22 0 

Verzorgende niv 1 16,75 8,01 4,18 4,71 2,40 0,88 2,43 0 

Facilitair 40,24 39,58 30,59 0,67 28,15 16,10 23,35 0 

Administratief / secretarieel 4,67 3,51 3,46 0,00 1,40 0,70 0,75 0,92 

Management 6,67 8.84 4,68 1,11 3,89 3,89 3,72 0 

totaal FTE 222,25 235,24 132.73 30.45 113,39 60.62 99.47 17,55 
 Per 1 april 2018 zijn 
medewerkers TZ 
gesitueerd onder een RVE 

                

Aantal Vrijwilligers  298 222 88 9 141 116 135 0 
Per kolom inzicht in 
verhouding 
leerling/gediplomeerden 

1/19,67 1/43,26 0 1/20,54 1/30,58 1/27,73 1/50,51 0 

In- door- en uitstroomcijfers 
2018 (t/m september)  
instroom 

 
124 

 
96 

 
76 

 
8 

 
58 

 
27 

 
48 

 
10 

uitstroom 80 50 28 5 26 16 28 8 
doorstroom: totaal 73 
personen, niet 
gespecificeerd 

                

Ratio personele kosten 
versus opbrengsten (2018) 68% 70% 72% 71% 77% 73% 59% 150% 
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Hoofdstuk 3 Actuele situatie met betrekking tot de kwaliteit- en 
veiligheidsthema’s van het kwaliteitskader  

 
Groen:  Goed georganiseerd binnen Azora 
Oranje: E.e.a. is in gang gezet en behoeft verbetering 
Rood:  Opzetten / Verbeteren / Implementeren 
 
 
3.1 Thema - Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
1. Compassie 

1.1 Zorgverlener heeft inlevingsvermogen, toont empathie en begrip. ☺ 

1.2. Zorgverlener beschikt over een breed repertoire aan communicatieve en sociale 
vaardigheden. Beschikt over juiste kennis en vaardigheden op het gebied van zorg. 

� 

 

1.3. Zorgverlener praat met de cliënt en niet over de cliënt. � 

1.4. Zorgverlener heeft respect voor normen en waarden van de cliënt, naaste(n) en 
mantelzorgers. 

☺ 

 
2. Uniek zijn  

2.1 De zorgverlener kent het levensverhaal van de cliënt en ondersteunt waar mogelijk om dat 
voort te zetten. 

☺ 

2.2 De zorgverleners kennen de persoonlijke wensen, behoeften van en risico’s bij de cliënt. ☺ 
2.3 De zorgverlener is in staat om veranderd gedrag te duiden of om daar adequate hulp bij te 

vragen. 
☺ 

2.4 De zorgverleners hebben aandacht voor de naaste(n) van de cliënt als onderdeel van zijn 
eigen leven. 

☺ 

2.5 De zorgverlener kan bij het volgen van professionele richtlijnen en standaarden een goede 
afweging maken in het licht van de persoonlijke situatie en wensen van de cliënt. 

☺ 

2.6 Dilemma’s worden samen besproken en er wordt van geleerd. ☺ 
 
3. Autonomie  

3.1 Zorgverleners laten zich primair leiden door de eigen wensen van de cliënt. Daarbij geldt 
als uitgangspunt: liever zelf laten doen dan overnemen. 

☺ 

3.2 Cliënten krijgen de kans om zoveel mogelijk zelf sturing over hun leven te houden. ☺ 
3.3 De zorgverleners wegen met de cliënt en zijn naaste(n) de veiligheidsrisico’s af tegen de 

kwaliteit van leven. 
☺ 

3.4 a. Zorgverlener bespreekt bij opname de wensen van cliënt rondom zorg bij levenseinde.   ☺ 
 b. Richtlijnen rondom palliatieve zorg worden gevolgd. � 

3.5 De wensen van en afspraken met de cliënt worden gedeeld met de naaste(n) en op 
regelmatige basis opnieuw besproken met de cliënt. 

☺ 

 
4. Zorgdoelen  

4.1 Iedere cliënt beschikt binnen uiterlijk 6 weken na opname over een zorgleefplan en 
medisch plan, of zoveel eerder als mogelijk. 

☺ 

4.2 Binnen 24 uur zijn in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een 
eerste contactpersoon en handelen bij calamiteiten vastgelegd in een concept 
zorgleefplan en medisch plan dat na max. 6 weken definitief wordt. 

☺ 

4.3 Het zorgleefplan is opgesteld door tenminste een niveau 3 zorgverlener. Bij voorkeur is dit 
ook de contactverzorgende dan wel de evv’er van de cliënt. 

☺ 
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4.4 Het medisch plan wordt opgesteld door de SO. ☺ 
4.5 Zorgverlener volgt bij het werken met zorgleefplannen de richtlijnen voor gebruik van en 

multidisciplinair overleg over het zorgleefplan. 
☺ 

4.6 De zorgverleners werken individueel (en multidisciplinair) samen met een actueel 
zorgleefplan dat ook werkelijk verbinding houdt met de uitvoering van zorg. 

☺ 

4.7 Zorgverleners hebben inzicht in de situatie van de cliënt en in het zorg- en 
behandelproces rondom de cliënt. Ze werken hierin samen als multidisciplinair team. 

☺ 

4.8 Zorgverleners kunnen inzicht geven over de zorg aan de cliënt aan zijn naaste(n), aan 
collega’s en aan de zorgorganisatie. 

☺ 

 
3.2 Thema – Wonen en welzijn 
 
1. Zingeving 

1.1 Zorgverlener besteedt aandacht aan specifieke levensvragen zoals gevoelens van 
eenzaamheid, verlies van functies, rouw, depressie, ouderdom en invulling laatste 
levensfase. 

� 

 

1.2 Geestelijke verzorging is bereikbaar voor cliënten, hun naaste(n) en medewerkers, 
passend bij hun levensbeschouwing. 

☺ 

 
2. Zinvolle tijdsbesteding  

2.1 Er is dagelijks een gedifferentieerd activiteiten aanbod. � 
2.2 Er is aandacht voor bewegen. ☺ 
2.3 Vrijwilligers en/of professionals begeleiden de activiteiten. ☺ 
2.4 Er wordt bij de daginvulling rekening gehouden met de grote verschillen in cliënten en hun 

behoeften aan ondersteuning en zorg. 
☺ 

 
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kledin g  

3.1 Zorgverlener geeft cliënt naar eigen wens en behoefte de dagelijkse persoonlijke 
verzorging van lichaam en kleding. 

☺ 

 
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers  

4.1 Zorgverleners geven naaste(n) en andere betrokkenen uit het sociale netwerk van de 
cliënt de ruimte om in de zorg en ondersteuning te participeren. 

☺ 

4.2 Vrijwilligers zijn aanwezig op de afdeling en werken samen met de zorgverleners.  ☺ 
4.3 Beleid rondom participatie familie en inzet vrijwilligers is beschreven en bekend bij 

zorgverleners. 
☺ 

4.4 De taken en verantwoordelijkheden van familie en vrijwilligers zijn helder voor alle 
betrokken partijen. 

☺ 

4.5 Vrijwilligers hebben scholing gekregen voor de groep waarmee ze werken. ☺ 
 
5. Wooncomfort 

5.1 De inrichting van de woonomgeving is aangepast aan de doelgroep. ☺ 
5.2 De privé-, verkeers- en gedeelde (recreatie)ruimten zijn schoon en veilig. ☺ 
5.3 Zorgverleners stellen cliënten in de gelegenheid met eigen spullen hun kamer in te richten ☺ 

5.4 Zorgverleners koken samen met de cliënten die dat willen en kunnen. ☺ 
5.5 Zorgverleners vragen of de cliënten de maaltijden smakelijk vinden. ☺ 
5.6 De zorgverleners kunnen de cliënten een maaltijdkeuze voorleggen ook aangepast aan 

geloofs- of levensovertuiging. 
☺ 
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3.3 Thema – (basis)veiligheid 
 
Azora heeft duidelijk oog voor de basisveiligheid van elke cliënt, waarbij de missie en visie van Azora 
leidend zijn (cliënt bepaalt hoe zijn leven er uit ziet).  
 
1. Algemene vereisten 
1.1 Azora heeft een incidentencommissie. ☺ 
1.2 Azora heeft een commissie kwaliteit en veiligheid. De commissie kwaliteit en veiligheid van 

de RvT sluit 2x per jaar aan bij deze commissie kwaliteit en veiligheid. 
☺ 

1.3 Azora neemt deel aan landelijke meting indicatoren basisveiligheid. In november 2018 
heeft weer een meting plaatsgevonden. Aan de hand van de uitkomsten zal een 
verbeterplan opgesteld worden.  

☺ 

 
2. Medicatieveiligheid  

2.1 Structurele audits op gebied van medicatieveiligheid worden gehouden aan de hand van 
een gestructureerde checklist op basis van de geldende procedure medicatiebeleid. Deze 
audits worden in het kader van “lerende organisatie” ook gedaan door medewerkers van 
deelnemende organisaties in het lerend netwerk. Na elke audit wordt op afdelingsniveau 
een verbeterplan gemaakt als er correcties nodig zijn binnen het proces. 

☺ 

2.2 Medicatie-incidenten worden op cliëntniveau geregistreerd en op afdelingsniveau 
besproken. De individuele meldingen van medicatie-incidenten worden doorgestuurd naar 
apotheker, als ook naar afdelingsarts. Zo nodig wordt actie ondernomen en een 
verbeteractie opgesteld. Zowel in de commissie kwaliteit en veiligheid, als in commissie 
medicatiebeleid worden op geaggregeerd niveau de medicatie-incidenten besproken. 

☺ 

2.3 Er vindt minimaal 1x per jaar een medicatiereview plaats door SO in overleg met 
apotheker. 

☺ 

 
3. Antipsychoticagebruik 

3.1 Minimaal 2x per jaar vindt evaluatie plaats op afdelingsniveau van het totaal gebruik van 
antipsychotica per afdeling. Tijdens het artsenoverleg worden de verschillen tussen 
afdelingen besproken en geanalyseerd. Op individueel cliëntniveau vindt evaluatie plaats 
op indicatie. 

☺ 

 
4. Antibioticagebruik 
4.1 1x per jaar vindt in bijzijn van de microbioloog van het ziekenhuis evaluatie plaats van 

gebruik antibiotica. Zo nodig worden protocollen ten aanzien van antibiotische behandeling 
bijgesteld. Azora is actief betrokken bij ontwikkelingen rondom antibiotica-resistentie 
(deelname GAIN, puntprevalentie onderzoeken). 

☺ 

 
5. Decubitus 
5.1 Bij opname en minimaal 2x per jaar wordt aan de hand van een risicoscoringslijst 

beoordeeld of een cliënt risico loopt op ontwikkelen decubitus. Deze risicoscoringslijst 
wordt bij alle cliënten minimaal 2x per jaar ingevuld. Op indicatie worden acties uitgezet. 

☺ 

5.2 Prevalentie van decubitus (categorie 2, 3 en 4) wordt gemeten in de jaarlijkse meting 
indicatoren basisveiligheid. 

☺ 
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6. Vrijheid beperkende maatregelen (VBM) 
6.1 Azora is in principe fixatievrij. Vrijheidsbeperkende maatregelen als gordels in bed of stoel, 

diepe stoelen, isolatie enz. worden niet toegepast als vrijheidsbeperking. Cliënten kunnen 
op eigen verzoek voor hun eigen gevoel van veiligheid of gebruiksgemak de bedhekken 
hoog hebben of een rolstoelblad (altijd opklapbaar) hebben. Er wordt wel gebruik gemaakt 
van domotica (sensoren, GPS, dwaaldetectie) vooral in het kader van veiligheid. De 
genomen maatregelen worden vastgelegd in ECD en structureel geëvalueerd. 

☺ 

 
7. Ziekenhuisopnamen  

7.1 In kader van ‘Ontregel de zorg’ wordt het aantal ziekenhuisopnames niet vastgelegd op 
een geaggregeerd niveau. Op cliëntniveau wordt in ECD natuurlijk een ziekenhuisopname 
wel vastgelegd. 

☺ 

7.2 Ter voorkoming van ziekenhuisopnames wordt bij opname en minimaal 2x per jaar een 
valrisicoscoringslijst ingevuld bij elke cliënt. Zo nodig wordt actie ondernomen. 

☺ 

 
3.4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
 
Voor Azora is permanent met en van elkaar leren de norm. Kort-cyclische feedback, continue reflectie en 
dialoog worden gestimuleerd en vinden in een open klimaat plaats. Azora geeft op de hierna volgende 
wijze invulling en uitvoering aan dit gedachtengoed. 
 
3.4.1. Kwaliteitsmanagementsysteem 

3.4.1 
 
 

Azora is HKZ-gecertificeerd. In het kader daarvan ondergaat Azora jaarlijks een externe 
audit. Eén maal per jaar worden er door eigen daartoe opgeleide medewerkers interne 
audits gehouden. De uitkomsten van de audits worden gedeeld en besproken en waar 
nodig worden verbeterplannen gemaakt. Het kwaliteitskader biedt ruimte om hernieuwd 
na te gaan of overgeschakeld kan worden op een ‘soberder’ kwaliteitsmanagement-
systeem, dat meer toegespitst is op implementeren en borgen van het gedachtengoed 
dat in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg ligt vervat. Samen met een van de partners 
van het “lerend netwerk” zal energie worden gestoken in het ontwikkelen van een nieuw 
kwaliteitsmanagementsysteem. De verwachting en het streven is dat dit tot een 
verlichting van administratieve lasten leidt. 

 

 
3.4.2. Gapanalyse kwaliteit- en veiligheidsthema’s 

3.4.2 In de paragrafen 3.1. t/m 3.3. is uitgewerkt in hoeverre Azora voldoet aan de vereisten 
van de kwaliteit- en veiligheidsthema’s van het kwaliteitskader ultimo 2018. Op basis van 
deze analyse wordt bepaald aan welke verbeterplannen in het kwaliteitsjaarplan 2019 
prioriteit wordt gegeven. Tussentijds en uiteindelijk eind 2019 zal worden geëvalueerd in 
hoeverre de geformuleerde doelen zijn gehaald, waarna deze cyclus (jaarlijks) herhaald 
zal worden. In het jaar 2018 is Azora er in geslaagd enkele ultimo 2017 nog oranje 
criteria groen te maken. 

 

 
3.4.3. Cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoek 

3.4.3 Jaarlijks houdt Azora een cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoek om de 
tevredenheid onder cliënten en medewerkers te meten. De NPS wordt daarbij bepaald. 
De resultaten van de onderzoeken zullen in overleg met cliëntenraden, OR en 
medewerkers, waar aan de orde, worden vertaald naar verbeterplannen. In (laatste 
kwartaal) 2018 wordt, naast het cliënttevredenheidsonderzoek, een deel van de cliënten 
bevraagd volgens de narratieve gespreksmethode. Doel is om nog beter inzicht te 
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krijgen in wat voor cliënten van belang is en hoe wij daar dan nog beter met onze zorg- 
en dienstverlening op in kunnen spelen. 

 
3.4.4. Implementatie leangedachtengoed 

3.4.4 Eind 2016 is Azora haar leantraject gestart. Alle leidinggevenden hebben daartoe een 
scholing gevolgd en dat met een green of yellow belt certificaat afgesloten. Vanaf 
voorjaar 2017 zijn teams aan de slag met verbetertrajecten die er steeds op gericht zijn 
om kritisch te zijn op wát we doen en op hóe we het doen met steeds de vraag op de 
achtergrond of hetgeen we doen voor onze cliënt van toegevoegde waarde is. Doel is 
om verspilling tegen te gaan en uiteindelijk meer tijd over te houden voor waar het echt 
over gaat: tijd voor de cliënt. Lean denken en doen is een manier om permanent te 
verbeteren en om met en van elkaar te leren. Open staan voor het geven en krijgen van 
feedback is daar onlosmakelijk mee verbonden (reflectie en dialoog). In 2019 wordt 
verder gewerkt aan het Azorabreed implementeren van het leangedachtengoed onder 
andere door te onderzoeken of de interne audits op een “lean-manier” kunnen worden 
uitgevoerd. 

 

 
3.4.5. Lerend netwerk 

3.4.5 Azora vormt met een viertal VVT-aanbieders in de regio, te weten Careaz, De Gouden 
Leeuw Groep, Marga Klompé en Markenheem, een lerend netwerk. Met en van elkaar 
leren, o.a. door bij elkaar in de keuken kijken te faciliteren, is het doel (zie eerder). Op 
verschillende en de komende tijd verder uit te werken manieren zal daar invulling aan 
gegeven worden. Als eerder aangegeven zal in het netwerkverband aan een soberder 
edoch doelmatig kwaliteitssysteem worden gewerkt. Het regionale ROC zal bij het lerend 
netwerk betrokken worden. 

 

 
3.4.6. Kwaliteitsregister 

3.4.6 Azora bevordert en faciliteert dat VIG-ers en verpleegkundigen in het kwaliteitsregister 
zijn ingeschreven en in dat kader regelmatige (bij)scholing onderhouden. 
Vanzelfsprekend bevorderen we ook dat andere professionals regelmatig bij- en 
nascholen en bevoegd en bekwaam blijven. Via het Azora Leerplein bieden we digitale 
en blended leertrajecten aan. Zo mogelijk zetten we onze eigen professionals in om 
intern bij- en nascholing te kunnen verzorgen. 

 

 
3.4.7. Duurzame inzetbaarheid 

3.4.7 Behalve beroepsgerichte scholing biedt Azora haar medewerkers gelegenheid om in een 
cyclus van 3 trainingen met een coach stil te staan bij het duurzaam inzetbaar blijven 
(o.a. balans werk-privé) tegen de achtergrond van een permanent veranderende 
maatschappij en met aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid en regie daarbij. 
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Hoofdstuk 4 Leiderschap en goed bestuur 
 
4.1. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 

Het bestuur van Azora is eenhoofdig. De bestuurder heeft een medische achtergrond. De raad 
van toezicht bestaat uit 6 personen met een diversiteit aan achtergronden. De raad van toezicht 
houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde beleid en op de algemene gang van 
zaken bij Azora. Bij het invulling geven aan goed bestuur en het afleggen van openbare 
verantwoording over haar beleid en activiteiten laat Azora zich leiden door de Zorgbrede 
Governancecode 2017 en door hetgeen daarover in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat 
opgetekend. 

 

Elke locatie van Azora heeft een lokale cliëntenraad die periodiek met de locatiemanager 
overleg heeft over locatie specifieke aangelegenheden. Daarnaast kent Azora een centrale 
cliëntenraad, gevormd door de voorzitters van de lokale cliëntenraden, die periodiek met de 
bestuurder vergadert over locatie overstijgende onderwerpen.  
Azora heeft een OR waarin alle organisatieonderdelen van Azora vertegenwoordigd zijn.  
Azora heeft een onafhankelijke klachtencommissie alsmede voor elke locatie een 
klachtenfunctionaris. 
Vanzelfsprekend faciliteert Azora het werk van (centrale) cliëntenraden en OR. Minstens 
eenmaal per jaar is er overleg tussen RvT en OR en RvT en centrale cliëntenraad. 
Een VAR is in oprichting. Er is een project gaande met betrekking tot het positioneren en 
profileren van verpleegkundigen binnen een VIG organisatie, wat mogelijk zal leiden tot het 
oprichten van een VAR. 

 

Vanuit haar visie en mensbeeld streeft Azora ernaar verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in 
de organisatie te leggen en medewerkers te stimuleren zoveel mogelijk zelf regie en 
verantwoordelijkheid te nemen. Dat zet medewerkers in hun kracht en geeft hen ruimte om hun 
talenten te ontwikkelen. Leidinggevenden bevorderen en faciliteren dat en gedragen zich daarbij 
vooral als coach. Van leidinggevenden wordt voorbeeldgedrag verwacht en, in leantermen, is 
het hun opdracht om degenen aan wie zij leiding geven ‘beter’ te maken. Om gevoel te houden 
met de kwaliteit van zorg en het werk op de werkvloer is, weer in leantermen, “werkvloeren” 
noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 5 Personeelssamenstelling 
 
In hoofdstuk 2 is per locatie beschreven hoe de personele samenstelling thans is ingericht. Azora omarmt 
en onderkent de uitgangspunten die in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn benoemd t.a.v. de 
kwantitatieve en kwalitatieve personele inzet. De steeds veranderende cliëntvraag met toenemende 
complexiteit en de veranderende inzichten m.b.t. criteria waaraan kwalitatief goede zorg (minstens) moet 
voldoen maken dat voortdurend moet worden bewaakt dat medewerkers (minimaal) de vereiste 
competenties bezitten. Met de gapanalyse in hoofdstuk hebben wij ultimo 2018 bepaald aan welke 
criteria van het kwaliteitskader wij nog niet volledig voldoen en waar wij de extra middelen (= formatie) 
willen inzetten, teneinde de ideale bezetting dichter te benaderen.  
In bijlage 1 van dit kwaliteitsjaarplan is per locatie aangegeven welke plannen er zijn voor formatie-
uitbreiding in 2019 (besteding kwaliteitsbudget) om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren en de 
eerder gesignaleerde verbeterpunten te realiseren.  
In bijlage 2 is de inzet van het “waardigheid en trots budget” onderbouwd. 
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Hoofdstuk 6 Hulpbronnen 
 
Voor het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg moeten de volgende hulpbronnen aanwezig en op 
orde moeten zijn: 

- Gebouwde omgeving: vastgoed, onderhoud buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte 
per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg 

- Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en e-
health 

- Materialen en hulpmiddelen (beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid, en onderhoud) 
- Facilitaire zaken: keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie 
- Financiën en administratieve organisatie 
- De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen 
 

 
6.1. Gebouwde omgeving 
Vastgoed, onderhoud buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte per cliënt, privacy en faciliteiten 
voor terminale zorg. 

1.1 Organisatie beschikt over een strategisch vastgoedplan. ☺ 
1.2 Organisatie beschikt over een Lange Termijn Onderhoudsplan (LTOP). ☺ 
1.3 Organisatie laat de van overheidswege verplichte keuringen en inspecties uitvoeren 

binnen de gebouwde omgeving. Daarnaast wordt het noodzakelijke onderhoud verricht. 
☺ 

1.4 Organisatie laat de brandmeldcentrale (BMC) onderhouden en beschikt over een 
onderhouds- en inspectiecertificaat voor iedere BMC. 

� 

1.5 Organisatie beschikt over een energieaudit EED. ☺ 
 
6.2. Technologische hulpbronnen 
ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en e-health  

2.1 Infrastructuur / netwerk. ☺ 
2.2 Beveiliging. ☺ 
2.3 Wifi. ☺ 
2.4 Organisatie heeft geïmplementeerd beleid ten aanzien van de wet datalekken en wet 

bescherming persoonsgegevens (NEN 7510). 
� 

2.5 E-health / zorgtechnologie. � 
 
6.3. Materialen en hulpmiddelen 
Materialen en hulpmiddelen (beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud) 

3.1 Binnen organisatie is duidelijk welke medische meet- en regelapparatuur in gebruik is. 
Daarbij is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor aanschaf/onderhoud en vervanging. Ook 
is het onderhoud en de vervanging van de apparatuur geborgd. 

� 

3.2 Organisatie beschikt over onderhoudscontracten voor revalidatiehulpmiddelen. ☺ 
 

6.4. Facilitaire zaken 
keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie 
4.1 Organisatie beschikt over beleid ten aanzien van HACCP. ☺ 
4.2 Organisatie beschikt over beleid ten aanzien van schoonmaak. ☺  

 
6.5. Financiën en administratieve organisatie 
De administratieve organisatie is goed op orde en de financiën worden goed beheerst. 
Jaarlijks wordt de begroting goedgekeurd door de bestuurder en vastgesteld door de Raad van Toezicht. 
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Maandelijks worden exploitatieoverzichten geplaatst, waarin MT-leden en teammanagers het verloop van 
de zorgproductie, de loonkosten en formatie (op afdelingsniveau) en de het totaalbeeld van de financiën 
(op RVE-niveau) kunnen volgen. 
In 2018 is verder gewerkt aan een normenmodel verwachte kosten, waarbij op productniveau 
(zorgzwaarte en financiering) gekeken wordt welk bedrag voor welke kostencategorie verwacht kan 
worden. Doel is het budget in te zetten voor die cliënten waarvoor het ontvangen wordt en zoveel 
mogelijk aan directe salariskosten te besteden. Dit maximale directe loonkostenbedrag behorend bij de 
actuele of verwachte bezetting wordt vervolgens vertaald naar netto in te zetten uren op afdeling door 
zorg en behandelaren, behorend bij de aanwezige zorgzwaarte op die afdeling.  
Na afloop van het jaar wordt de jaarrekening opgesteld, vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht. 
De accountant voert een interimcontrole uit in het najaar en brengt daarover een managementletter uit.  
Na de jaarrekeningcontrole geeft de accountant in april een accountantsverklaring af bij de jaarrekening. 
De Raad van Toezicht werkt met een auditcommissie die bij de bespreking van de managementletter en 
jaarrekening met de accountant aanwezig is en haar bevindingen uit die overleggen terugkoppelt naar de 
overige Raad van Toezichtleden. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een commissie kwaliteit en 
veiligheid gevormd en bestond al langer een remuneratiecommissie en een commissie die is belast met 
het jaarlijks houden van een voortgangsgesprek met de bestuurder. 
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Hoofdstuk 7 Jaardoelen 2019 
 
In de voorgaande hoofdstukken is het profiel van Azora beschreven, is de personeelssamenstelling van 
de diverse locaties met aanvullende gegevens weergegeven en heeft Azora geanalyseerd in hoeverre zij 
voldoet aan de in het kwaliteitskader genoemde criteria. Te lezen valt dat Azora aan een groot aantal 
criteria voldoet en dat dit in de alledaagse bedrijfsvoering is geïmplementeerd. Er zijn echter ook enkele 
criteria waar Azora nog niet of nog niet volledig aan voldoet. 
  
De jaardoelen 2019 van Azora bevatten deels nog te verbeteren onderwerpen uit het kwaliteitskader en 
deels doelen die samenhangen met andere ambities (vertaald in vier doorbraken die zijn afgeleid van het 
ultieme Azoradoel: “het ware noorden”) of verbeterinitiatieven van Azora. Belangrijk om te melden is dat 
het ware noorden van Azora de essentie van het gedachtengoed van het kwaliteitskader weergeeft! 
 
Het ware noorden : ELK CONTACT IS EEN SUCCES 
 
Doorbraken : 1.In gesprek met de cliënt. Elke cliënt voelt zich gehoord en begrepen 
                      2.Gezond boerenverstand. We schrappen wat geen waarde toevoegt 
                      3.Aandacht, vrijheid en verantwoordelijkheid voor iedere medewerker 
                      4.Wij zijn schottenvrij 
 
Jaardoelen Azora 2019 : 
-90% van de cliënten voelt zich eigenaar van zijn zorgplan. 
-Azora voldoet uiteindelijk voor 100% aan de criteria van het kwaliteitskader en maakt in 2019 de 
resterende oranje en rode criteria groen.  
-Op AzoraWijzer staan alleen onderwerpen die “moeten” vanuit wet- en regelgeving en onderwerpen 
waar Azora afspraken over wil vastleggen. 
-Op elke locatie is thuiszorg en intramurale zorg geïntegreerd; de cliënt ervaart een drempelloze 
overgang. 
-Op iedere locatie is een wijksteunpunt gerealiseerd. 
-De NPS-score in het medewerkertevredenheidsonderzoek 2019 is hoger dan ? Zo gauw de score 2018 
bekend is, wordt die hier ingevuld.  
-Azora breidt haar intramurale capaciteit uit door bouw van een tijdelijke huisvesting voor MMP (De 
Meulenbeek) met een capaciteit van 72 plaatsen (20 plaatsen overcapaciteit) en door meer cliënten zorg 
in de vorm van een VPT aan te bieden. 
-Het energieverbruik (gas en elektra) gaat in 2019 met 1,5% naar beneden.  
-In 2019 zal een kleinschalige woonunit eigentijds en toekomstgericht ingericht worden voor mensen met 
een chronisch somatische zorgvraag nabij Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia. De cliënten krijgen 
de beschikking over een kamer met separate slaapkamer en eigen sanitair. Daarnaast zullen er 
gezamenlijke leefruimtes zijn waar zelf gekookt en/of gerecreëerd kan worden. Er zal veel aandacht zijn 
voor zelfregie en welbevinden. 
- Medisch specialistische revalidatie en geriatrische revalidatie zullen de samenwerking gaan intensiveren 
met de komst van de poli MSR van Klimmendaal vanuit Doetinchem naar Verpleeg- en 
revalidatiecentrum Antonia. 
-In samenwerking met het Slingelandziekenhuis, huisartsen, andere VVT-zorgaanbieders, Menzis 
zorgkantoor en Menzis zorgverzekeraar zal een Acute Opnameafdeling (AOA) voor kwetsbare ouderen 
met acute careproblematiek opgestart worden in 2019 in Verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia.  
-De verzorgingshuislocaties transformeren geleidelijk aan naar verpleeghuislocaties. Om de 
veranderende doelgroep volwaardige verpleeghuiszorg te kunnen bieden worden her en der 
veranderingen in het personele bestand en soms ook in de inrichting van de locaties doorgevoerd. 
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De Azorajaardoelen vormen voor de MT-leden met hun teammanagers de basis om hun 
locatiedoelstellingen voor 2019 van af te leiden en daar KPI’s voor te formuleren. Elk trimester wordt de 
voortgang geëvalueerd en na afloop van het jaar wordt ultiem geëvalueerd om daarna weer een nieuw 
jaarplan op te kunnen stellen. 
 
De Azorajaarplannen zijn globaal opgesteld, waarmee ruimte en verantwoordelijkheid voor vertaling en 
uitwerking gelaten wordt bij onze medewerkers. 
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Plannen locatie Gertrudis

Besteding extra gelden 2019  

1 Medewerkers zorg en wonen 
Woonzorgcentrum en verpleeghuis Gertrudis heeft 3 afdelingen met in totaal 51 bewoners 
waarbij sprake is van complexe somatische problematiek (zzp4, zzp6, zzp8 ). Daarnaast 
wonen in Gertrudis 30 bewoners met dementie. Ook hebben we 12 huurders met veelal een 
zorgindicatie (wanneer huurappartementen vrijkomen worden hier cliënten met een wlz 
zorgindicatie opgenomen).  

Gertrudis heeft 4 PG-woningen met een kleinschalige woonsetting waar belevingsgericht 
wordt gewerkt. Om dat nog beter mogelijk te maken willen we graag medewerkers Zorg en 
Wonen aanstellen die zorgen voor meer levendigheid en meer aandacht voor bewoners in 
de woonkamers en in de activiteitenzaal voor PG-bewoners.  
In 2019 gaan we daarom voor 28 uur per week Medewerkers Zorg en Wonen aanstellen 
voor alle 4 de woningen. 

28 uur per week x 4 woningen= 112 uur per week 4 FTE FWG 20 niveau 2

De bewoners van Gertrudis waarbij sprake is van complexe somatische problematiek wonen 
in zeer ruime appartementen. Gertrudis biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om hier met een 
eventuele partner te wonen. Ondanks de verpleeghuissetting doen we er alles aan om de 
bewoners een �thuisgevoel� te geven. Met het aanstellen van Medewerkers Zorg en Wonen 
kan de zorg ontlast worden bij het opruimen van de appartementen en het helpen van de 
bewoners met een aantal lichte zorgtaken. Ook kunnen we zo meer individuele aandacht 
bieden. 

28 uur per week x 3 afdelingen= 84 uur per week 3 FTE FWG 20 niveau 2

In het Hof van Hedel, het grote Grand Café van Gertrudis, nuttigen veel bewoners hun 
maaltijd. Omdat er bij de cliënten sprake is van steeds complexere problematiek is er meer 
ondersteuning noodzakelijk bij de maaltijden. Medewerkers Zorg en Wonen zullen ingezet 
worden om hulp te bieden bij de maaltijden en de Verzorgenden IG te ondersteunen zodat 
zij de cliënten met heel complexe problematiek nog beter kunnen begeleiden tijdens de 
maaltijden. Ook kunnen wachttijden (bijvoorbeeld om terug gebracht te worden naar het 
appartement) verminderd worden. 

20 uur per week  0,71 FTE niveau 2

Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan de thema�s compassie en 
wooncomfort. 

2 Inzet Zorgtechnologie 
Het motto van Azora is: Ieder contact is een succes. Het belang van de bewoner staat 
voorop. We willen iedereen de zorg en aandacht geven die het beste bij dat individu past. 
We zien steeds vaker dat een client niet in een specifieke somatische of PG-setting past 
maar juist meer thuis is in een combinatie hiervan. Dit betekent ook dat er mensen met 
dementie zijn die niet binnen de nu nog min of meer gesloten setting van een PG woning 
passen maar meer baat zouden hebben bij een open omgeving. Gertrudis wil graag starten 
met een open PG-afdeling waar bewoners zoveel mogelijk zelfstandig in een appartement 



wonen en een zo groot mogelijk bewegingsvrijheid hebben. Een van de somatische 
afdelingen zal omgebouwd worden tot een open PG-afdeling. We willen een deel van de 
extra middelen inzetten om met sensortechnologie de vrijheid van cliënten te maximaliseren 
maar daarbij ook tevens de veiligheid te garanderen. 

Inzet zorgtechnologie � 35.000

  
Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan de thema�s compassie en 
wooncomfort. 

Besteding extra gelden 2020- 2021 

Ook in 2020 en 2021 willen we extra middelen inzetten om medewerkers zorg en wonen aan 
te stellen. Daar waar mogelijk willen we deze medewerkers opleiden tot Helpenden of 
Verzorgenden IG. We zien daarin niet alleen een verantwoordelijkheid richting 
Azora/Gertrudis maar ook een mogelijkheid om de ouderenzorg in de regio op een zo hoog 
mogelijk peil te houden. 

Medewerkers Zorg en Wonen  

Op zowel de PG-woningen als de somatische afdelingen willen we het aantal Medewerkers 
Zorg en Wonen uitbreiden de komende jaren. Bij de bedragen die nu zijn opgenomen gaan 
we uit van Medewerkers Zorg en Wonen, we gaan er echter vanuit dat een aantal van hen 
zich laat scholen tot helpende of verzorgende IG waarna zij een FWG-indeling krijgen die 
daarop aansluit. 

28 uur per week x 4 woningen= 112 uur per week 4 FTE FWG 20 niveau 2
28 uur per week x 3 afdelingen= 84 uur per week 3 FTE FWG 20 niveau 2
20 uur per week  0,71 FTE FWG 20 niveau 2

Ondersteuning door praktijkopleider en zorgmedewerkers � 35.000. 
Deze inzet willen we inzetten uit de 15% beschikbare ruimte voor �andere investeringen�. 



Plannen locatie De Bettekamp en Den Es 

Besteding extra gelden 2019  

1 Medewerkers zorg en wonen 
In verpleeghuis den Es wonen, verspreid over 16 woningen in totaal 128 bewoners met 
dementie. Er is hier sprake van kleinschalig wonen. Dit betekent dat zorgmedewerkers 
(verzorgende IG) waar nodig ook schoonmaakwerkzaamheden verrichten en in de avond 
een warme maaltijd koken. We merken dat de bewoners die bij ons wonen steeds vaker 
aandacht en zorg nodig hebben van de Verzorgende IG. We willen ervoor zorgen dat de 
zorgmedewerker daar meer tijd voor krijgt. We hebben daarom gekeken of er een aantal 
taken zijn die we bij de zorgmedewerker �weg kunnen halen�. 

In 2019 gaan we daarom 16 medewerkers Zorg en wonen aanstellen. 
Deze medewerker wordt breed ingezet. De medewerker zal de warme maaltijd verzorgen, 
zicht houden op en zorgen voor sfeer in de huiskamer. Waar nodig worden kleine 
schoonmaakwerkzaamheden verricht. De medewerker zal ingezet worden tussen 12.30 � 
21.00 uur. 
Iedere woning krijgt 20 uur medewerker Zorg en Wonen. 
16 x medewerker functieschaal 20 
Totaal 11,23 fte niveau 2 medewerker Zorg en Wonen 

Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan de thema�s compassie en 
wooncomfort. 

2 Belevingsgericht wonen 
Verpleeghuis Den Es is 12,5 jaar geleden gebouwd. Onze visie is gebaseerd op 
belevingsgericht werken met onze bewoners. De visie van Azora is; Het belang van de 
bewoner staat voorop. En ons motto luidt; Elk contact is een succes. Voor verpleeghuis den 
Es: Een warm welkom voor iedereen en een gezellig thuis. Dat betekent een thuisgevoel.  

Op dit moment is de huidige inrichting onvoldoende gericht op belevingsgericht wonen. 
Daarnaast realiseren we ons dat het voor de bewoners heel belangrijk is dat familie en 
kennissen van de bewoners zich uitgenodigd voelen om langs te komen en contact te 
houden met de bewoners. Met name de ontmoetingsruimte komt wat kil, groot en lawaaiig 
over en nodigt onvoldoende uit om met familie een gezellig en sfeervol moment te creëren.  

Naast het aanpassen van de ontmoetingsruimte willen we ook aanpassingen aan de woning 
doen, waardoor belevingsgericht wonen het welzijn van de cliënt verhoogt. 

Wij hebben advies ingewonnen van een feng shui adviseur. Feng Shui is een oude Chinese 
leer die gaat over de invloed van vormgeving en inrichting van onze omgeving op het welzijn 
en welbevinden van de mens. Het geeft inzicht en woorden waarom een huis of ruimte 
prettig of niet prettig aanvoelt en hoe je dit laatste heel praktisch kan verbeteren door 
verbinding aan te brengen. Feng Shui is gericht op harmonie tussen natuurlijke, 
oorspronkelijke vormen en gecreëerde vormen door de mens. Het doel van Feng Shui is 
onze leefomgeving zo aan te passen dat er een harmonieuze stroming van levenskracht 
wordt gestimuleerd. Dit leidt tot een groter welbevinden van de mens. 
De volgende aanpassingen hebben we concreet voor ogen: 

• Plastic planten in de hele locatie vervangen door echte planten. 



• Overbodige spiegels verwijderen. 

• Verlichting in de gangen aanpassen zodat in de avond en de nacht de verlichting niet 
weerspiegeld in het glas (is nu angstig voor bewoners). 

• Wanden in woningen krijgen een warme kleur. Kleuren die fijn zijn voor bewoners zijn: 
oud roze, pasteltinten en paars. 

• Ontmoetingsruimte: looproute maken, zodat er niet dwars door de ruimte wordt gelopen. 

• Groene afscheidingen (plantenwand) tussen looproute en zitgedeelte. 

• Kunstwand als afscheiding tussen looproute en zitgedeelte. 

• Plafond verlagen door middel van een mooi doek. 

• Zitjes met comfortabele stoelen (zitting van kunstleer, overig van mooie stof in 
uitnodigende kleur. 

• Ronde tafels die verplaatsbaar zijn. 

• Geluiddemping van de hekwerken van de trap en de overloop. 

• Electrische karren met was niet meer door de ontmoetingsruimte maar buitenom. Dit 
betekent een nieuwe route buitenom en dat vraagt aanpassingen aan karren en 
ingangen. 

• Hoge glaswanden voorzien van gordijnen. 

• Entree van Den Es aantrekkelijk maken; zoals planten bij de ingang plaatsen in mooie 
potten. 

• Zuil bij de ingang vervangen en de verwijzing naar het afscheidscentrum (niet van Azora) 
er af halen (familieleden vinden dit confronterend). 

Totale kosten: � 88.000  

Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan de thema�s compassie, 
familieparticipatie en wooncomfort. 

3 Zorgmedewerker in de ontmoetingsruimte  
In verzorgingshuis De Bettekamp wonen 80 bewoners met een verschillende zorgindicatie. 
We merken dat het aantal bewoners met een indicatie van 4 en hoger is toegenomen. Wij 
vinden het belangrijk dat ouderen die bij ons wonen gezelligheid en nabijheid ervaren en niet 
vereenzamen. We bieden gedurende de week diverse activiteiten aan maar dan is er nog 
veel tijd over dat bewoners geen invulling hebben van hun dag. We merken dat bewoners 
steeds vaker ondersteuning nodig hebben om contact en gezelligheid te creëren. Daarnaast 
merken we dat het belangrijk is dat in de ontmoetingsruimte een zorgmedewerker aanwezig 
is die snel kan inspelen op situaties die zich voordoen, bijvoorbeeld als bewoners zich 
verslikken. Aanwezigheid gedurende de maaltijden is noodzakelijk. 
In 2019 is daarom tussen 11.30 � 17.30 uur een zorgmedewerker in de Schakel (onze 
ontmoetingsruimte) aanwezig om te zorgen voor gezelligheid, sfeer en die waar nodig zorg 
verleent. Tevens is deze medewerker verantwoordelijk voor het wegwijs maken van 
vrijwilligers en heeft hij of zij een verbindende rol tussen bewoners, door bijvoorbeeld het 
initiatief te nemen om een spel te doen, de krant voor te lezen (veel bewoners kunnen dat 
zelf niet meer) enz. 
Een extra voordeel dat wij zien is dat deze functie eventueel geschikt is voor een 
zorgmedewerker waarvoor het werken op de afdeling i.v.m. lichamelijke klachten niet meer 
mogelijk is. 
Voor deze functie werven wij Verzorgende functieschaal 30 
6,5 uur per dag = 1,6 fte niveau 3 
  



Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan de thema�s compassie, uniek zijn, 
zingeving, zinvolle tijdsbesteding, wooncomfort en veiligheid.

4 Activiteitenbegeleiders koppelen aan de woonteams
In De Bettekamp is een toename van bewoners met een indicatie 5 en 6. We vinden het 
belangrijk dat bewoners een zinvolle dag invulling ervaren en niet vereenzamen. Naast de 
zorgmedewerker in de ontmoetingsruimte willen we borgen dat voor iedere individuele 
bewoner voldoende aandacht is voor een zinvolle dag invulling en dat waar nodig extra 
individuele aandacht gegeven kan worden.  
Vanaf 2019 willen we daarom dat activiteitenbegeleiders naast het organiseren van 
activiteiten ook werkzaam zijn als activiteitenbegeleider binnen de woonteams. Ieder 
woonteam krijgt 7 uur activiteitenbegeleiding per team per week. 
7 teams, 7 uur per team is 49 uur medewerker functieschaal 35 - 1,71 FTE niveau 3 

Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan de thema�s compassie, uniek zijn, 
autonomie, zingeving en zinvolle tijdsbesteding. 

5. Meer leerlingen verzorgende IG begeleiden en opleiden 
We hebben meer mensen nodig die in de zorg gaan werken. Wij nemen daarin onze 
verantwoordelijkheid door meer leerplekken te creëren voor leerlingen. 
De leerlingen worden in staat gesteld om bij ons in de praktijk ervaring op te doen met zowel 
Psycho-geriatrische bewoners als bewoners met somatische klachten. 
Aantal extra leerlingen: 4 fte 

Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan het thema 
Personeelssamenstelling / voldoende en vakbekwaam personeel.  



Besteding extra gelden 2020- 2021 

Voor 2020 en 2021 hebben we onderstaande idee voor besteding van de gelden. 
Bewust wordt gesproken over onze ideeën en nog niet over plannen omdat we het belangrijk 
vinden om ieder jaar zorgvuldig te kijken naar besteding van de gelden en deze in te zetten 
waar dat het hardste nodig is. Uiteraard zijn wij bereid om ieder jaar ons eventueel 
bijgestelde plan in te dienen. 

Medewerkers Zorg en Wonen inwerken en scholing on the job 
Om op iedere woning, iedere dag een medewerker Zorg en Wonen in te zetten willen we 
ieder jaar 16 medewerkers Zorg en wonen (aanstelling 50%) aanstellen. 
16 x medewerker functieschaal 20 
Uitbreiding 2020: Totaal 11,23 fte niveau 2 
Uitbreiding 2021: Totaal 11,23 fte niveau 2 
Medewerkers Zorg en wonen zijn ongeschoold en we gaan hen een inwerkschema en 
scholing op maat aanbieden. De praktijkopleider zal hier invulling aan geven. Gemiddeld 
aantal extra uren 8 uur per week is 0,28 FTE. Deze valt onder de 15% ruimte. Scholing on 
the job door verpleegkundige 1 fte � niveau 5. 

Toename zorgzwaarte 
De zorgzwaarte van de cliënten die wonen in de Bettekamp neemt toe. Er is een toename 
van bewoners met een indicatie ZZP 5 en 6. Medewerkers die hier al langere tijd werken 
moeten beter toegerust worden op de zwaardere zorgvraag. Zij ontvangen daartoe extra 
scholing en coaching on the job. 
4 x dag scholing voor iedere medewerker. Totaal  +/- 2000 uur = � 40.000. Scholing valt niet 
onder de directe zorg en valt derhalve onder die van 15% ruimte. 
Extra inzet verpleegkundigen ivm coaching on the job 2 fte niveau 5 

Inzet medewerkers Zorg en Wonen in de Bettekamp 
In verband met toename van de zorgzwaarte van bewoners verwachten we dat het nodig is 
om ook in de Bettekamp medewerkers zorg en wonen in te zetten. 
Iedere groep bewoners krijgt 20 uur medewerker Zorg en Wonen. 
2020 7 extra medewerkers. In 2021 14 extra medewerkers functieschaal 20 (aanstelling 
50%). Om te zorgen dat deze medewerkers uiteindelijk iedere dag ingezet kunnen worden 
(hetgeen heel wenselijk is) willen we is in 2021 de formatie extra ophogen. 

Uitbreiding 2020 4,9 fte niveau 2 
Uitbreiding 2021 bovenop de 4,9 fte van 2020: 4,9 fte niveau 2 

Teammanager  
Het is fantastisch dat we geld krijgen om extra personeel aan te nemen. We nemen (mede 
vanwege de krapte op de arbeidsmarkt) de komende jaren ander personeel aan. Zij zijn bij 
binnenkomst minder/ anders geschoold. Naast dat we hen scholing aanbieden vraagt het 
ook om een extra teammanager om hen goed te begeleiden in hun leerproces. 

Uitbreiding 2020 � 50.000. Deze valt onder de 15% beschikbare ruimte. 

26 oktober 2018 

Mariët Tonen 
Locatiemanager Den Es en de Bettekamp 
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Plannen locatie Hof van Varwijk

Besteding extra gelden 2019  

1 Extra formatie in de zorg 
Hof van Varwijk is een wooncomplex met 30 appartementen. Hof van Varwijk biedt zowel 
mensen met dementie als cliënten met een complexe somatische zorgvraag ruime 
appartementen waar alleen of met de partner kan worden gewoond. Er zijn 8 appartementen 
voor mensen met dementie en 22 appartementen voor mensen met een somatische 
zorgvraag (zzp 6 en 8).  

Hof van Varwijk heeft een PG-woning met een kleinschalige woonsetting waar 
belevingsgericht wordt gewerkt. De zorgsetting is bijzonder omdat de bewoners in een groot 
appartement wonen waar (met ondersteuning van familie) zo zelfstandig mogelijk gewoond 
wordt. De zorgmedewerkers bevinden zich ook veel op de appartementen. Door het 
aanstellen van extra medewerkers kan het toezicht in de woonkamers verder verbeterd 
worden en het welzijn van de bewoners vergroot doordat er extra aandacht voor hen is. 

28 uur per week 1 FTE FWG 35 niveau 3.

De bewoners van Hof van Varwijk waarbij sprake is van complexe somatische problematiek 
wonen ook in zeer ruime appartementen. Hof van Varwijk biedt nadrukkelijk de mogelijkheid 
om hier met een eventuele partner te wonen. Ondanks de verpleeghuissetting doen we er 
alles aan om de bewoners een “thuisgevoel” te geven. 

De ruimte die de appartementen en het gebouw bieden heeft als nadeel dat het werken 
tijdsintensief is. Zo moeten er lange afstanden worden overbrugd. Het gegeven dat ook 
partners in de appartementen kunnen wonen biedt veel voordelen maar brengt ook extra 
werkzaamheden met zich mee. Daarnaast neemt de complexiteit van de zorgvraag zo toe 
dat er behoefte is om in geval van bewoners met heel ingewikkelde problematiek 
(somatische aandoeningen in combinatie met gedragsproblematiek) extra personeel (vooral 
in de avonden en in het weekeinde) in te kunnen zetten. 

28 uur per week 1 FTE FWG 35 niveau 3.

Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan de thema’s compassie en 
wooncomfort. 

2 Extra formatie activiteitenbegeleiding 
Hof van Varwijk heeft geen ruimte om grootschalige activiteiten te organiseren (naar 
mogelijkheden om een dergelijke ruimte toch te realiseren wordt onderzoek gedaan). Veel 
activiteiten worden individueel aangeboden. Dit is zeer tijds- en arbeidsintensief en we 
zouden om het welzijn van onze cliënten te verhogen graag nog meer individuele activiteiten 
aan willen bieden. Daarnaast wordt er creatief gezocht naar mogelijkheden om het 
gezamenlijke activiteitenaanbod te vergroten wat heel goed lukt. Extra formatie zou ook daar 
voor ingezet worden. 

21 uur per week 0,75 FTE FWG 35 niveau 3 
  



Kwaliteitskader 
Door middel van bovenstaande werken wij aan de eisen zoals beschreven in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We werken gericht aan de thema’s compassie en 
wooncomfort. 

Besteding extra gelden 2020- 2021 

Ook in 2020 en 2021 willen we extra middelen inzetten om vooral het welzijn van bewoners 
van Hof van Varwijk verder te vergroten. We willen binnen Hof van Varwijk, dat bij uitstek de 
mogelijkheid biedt om zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen, goed aan kunnen blijven 
sluiten bij de complexe zorgvraag die mensen die kiezen voor deze zelfstandige manier van 
wonen hebben. Dit betekent dat er veel individuele aandacht nodig is zowel vanuit zorg als 
welzijnsoogpunt. Daarnaast is er echter behoefte aan meer gemeenschappelijke activiteiten 
waarin we ook willen kunnen voorzien. 

Zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders 

Op zowel de PG-woningen als de somatische afdelingen willen we het aantal 
zorgmedewerkers en activiteitenbegeleiders uitbreiden. 

2x28 uur per week 2 FTE FWG 35 niveau 3
21 uur per week 0,75 FTE FWG 35 niveau 3 

Bovenstaande uitbreiding geldt voor het jaar 2020 alsmede uitbreiding voor het jaar 2021. 



Meerjarig Plan (vanaf 2019) voor de extra middelen in kader van Waardigheid en Trots 

 

Inleiding 

Om in aanmerking te komen voor de extra middelen in kader van Waardigheid en Trots heeft Azora 

een meerjarig plan gemaakt, ingaande 2019. De plannen die de voorgaande jaren zijn ingediend zijn 

inmiddels geïmplementeerd en basiszorg geworden.  

De plannen voor 2019 en verder liggen op gebied van deskundigheidsbevordering en dagbesteding. 

 

Deskundigheidsbevordering (Voortdurend leren en verbeteren van kwaliteit) 

Azora heeft het gedachtegoed van Lean omarmd. De belangrijkste doelstelling daarbij is het 

vergroten van de klantwaarde onder andere door verspillingen zoveel mogelijk te elimineren. 

Continu verbeteren is een essentieel onderdeel van het gedachtegoed van Lean. In 2017 en 2018 

hebben MT en het middenkader basistrainingen gehad. In de komende jaren  wil Azora het 

gedachtegoed van Lean met de daarbij behorende tools binnen de hele organisatie gemeengoed 

laten worden. De teammanagers spelen daarbij een belangrijke rol. Teammanagers zullen daarbij 

ondersteund worden door een Leancoach en ambassadeurs op locatie.  

De kosten van de Leancoach en de ambassadeurs kunnen gefinancierd worden uit de extra middelen 

vanuit Waardigheid en Trots. Geschatte kosten:  50.000 euro. 

 

Dagbesteding 

Er zijn drie plannen ten aanzien van de dagbesteding : 

1. Muziektherapie 

2. Aromatherapie 

3. Uitbreiding formatie activiteitenbegeleiding 

 

Muziektherapie 

Muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen gehanteerd 

worden om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, 

gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. 

Uit een recent onderzoek bij mensen met dementie (Cochranereview door Jenny van der Steen c.s.) 

is er bewijskracht gevonden voor afname van depressieve symptomen. Uit dit onderzoek blijkt 

tevens dat muziektherapie mogelijke eveneens gedragsproblemen door agitatie en agressie 

verbetert. Ook bij mensen met een CVA en Parkinson zijn positieve effecten beschreven. 

Binnen Azora willen we op elke locatie muziektherapie gaan aanbieden. 

De benodigde kosten ( 2 Fte muziektherapeut en benodigd instrumentarium) worden geschat op 

200.000 euro. 

 

Aromatherapie 

Aromatherapie is een vorm van kruidengeneeskunde, gebaseerd op het gebruik van etherische olie 

van kruiden, bloemen en andere plantendelen. Aromatherapie wordt vooral ingezet bij klachten die 

samen hangen met spanningen, angst en slapeloosheid. Deze vorm van behandeling wordt vooral 

ingezet bij mensen met dementie en in de palliatieve zorg. 

Aromatherapie, vaak gecombineerd met massage, biedt de cliënt ontspanning en innerlijke rust. 

Om meer aromatherapie te kunnen bieden is extra formatie nodig met benodigde middelen. 

Geschatte kosten: 50.000 euro. 

 

 

 

Bijlage 2 bij ‘Kwaliteitsjaarplan 

Azora 2019’



Uitbreiding formatie activiteitenbegeleiding 

In de praktijk blijkt dat er steeds meer behoefte is aan op maat gemaakte vormen van 

dagbesteding/dag invulling. Dit betekent dat vaak individuele begeleiding nodig is om deze 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning te kunnen bieden en zorg te dragen voor optimale 

levenskwaliteit en welbevinden van de cliënt.  

Uitbreiding van de formatie activiteitenbegeleiding op elke locatie is daarom gewenst. 

Geschatte kosten: 330.000 euro. 




