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Inleiding 
 

Sinds 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Hierin staan de eisen beschreven die 
aan de verpleeghuiszorg in Nederland worden gesteld. De uitwerking van het kader in Zorgcentrum 
Aelsmeer heeft voor de eerste keer vorm gekregen in het Kwaliteitsplan 2018. Aan de hand van 
verschillende evaluaties en audits, zijn daarop volgende rapportages (kwaliteitsplan en - verslag) 
opgesteld.  

Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2020 met de ambities en doelstellingen voor dit jaar, gebaseerd op het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Bovendien zijn de aanbevelingen uit de scan op Waardigheid en 
Trots op locatie, welke in het laatste kwartaal 2019 is uitgevoerd, geïntegreerd in de doelstellingen.  

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft in 8 thema’s handreikingen om goede zorg te bieden. Per 
thema zijn specifieke onderwerpen benoemd. In onderstaand plan is per thema aangegeven op 
welke onderwerpen Zorgcentrum Aelsmeer in 2020 de focus richt en welke acties hier bij horen. De 
keuzes zijn gemaakt op basis van eerdere evaluatie en strategische keuzes. Daarnaast worden 
activiteiten genoemd die wij borgen, hier zijn wij trots op en deze willen wij voortzetten om de 
ervaren kwaliteit van zorg hoog te houden. 

In het plan “Thuis in het verpleeghuis” zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld ten 
behoeve van extra medewerkers voor cliëntgebonden zorg en kwaliteitszorg. Bij Zorgcentrum 
Aelsmeer ondersteunen deze middelen de beoogde ambities. 

De input voor dit plan is concreet gebaseerd op: 

• De (tussentijdse) evaluatie van de resultaten 2019 op grond van het (voortschrijdend) 
kwaliteitsverslag. 

• De scan op het programma Waardigheid en Trots op locatie, uitgevoerd in oktober 2019. 
• De resultaten van de externe DNV audit in juli 2019. 
• De resultaten van de GGD hygiëne inspectie in oktober 2019.  
• De resultaten van de interne audits. 
• De resultaten van het cliënt tevredenheidsonderzoek 2019, intramuraal en extramuraal. 
• De resultaten van het bezoek van de IGJ in 2018, zijn in 2019 teruggekoppeld en verwerkt. 

Qua indeling is aangesloten bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Per thema zijn de verschillende 
eisen benoemd en bijbehorende acties opgenomen. 

Voor 2020 is op basis van evaluatie en scan de keuze gemaakt focus te leggen op drie punten: 

1. Persoonsgerichte zorg verder implementeren,  
zowel intramuraal als extramuraal en bij de ontmoetings- en inloopcentrum. 

2. Leren en verbeteren; medewerkers verder trainen op (zelf-)reflectie en werkplek-leren,  
en werken aan de hand van de PDCA cyclus; plan-do-check-act. 

3. De strategische personeelsplanning uitvoeren ten behoeve van  
voldoende en deskundig personeel. 

Het voorliggende plan is besproken met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, het MT, het 
Zorgkantoor en de Raad van Toezicht.  
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Zorgcentrum Aelsmeer 
 

Zorgcentrum Aelsmeer bestaat sinds 1994 en is ontstaan uit een fusie tussen het protestant  
christelijk verzorgingshuis Rustoord (anno 1767) en het gemeentelijk verzorgingshuis Seringenpark in 
Aalsmeer. In 2019 is het 25 jarig bestaan van Zorgcentrum Aelsmeer uitgebreid gevierd.  

Op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg wordt er verpleging, verzorging, behandeling, 
ondersteuning en begeleiding geboden, gericht op lichamelijk, sociaal en geestelijk welbevinden. 

Uitgangspunten bij de visie op zorg zijn dat: 

• Ieder mens bijzonder en waardevol is. 
• De mens zoveel mogelijk de regie moet kunnen voeren over zijn of haar eigen leven, dat wil 

zeggen eigen zeggenschap en verantwoordelijkheid.  
• Ieder mens een unieke persoonlijkheid is in lichamelijk, sociaal en geestelijk opzicht en niet 

losgezien kan worden van zijn leefwereld en achtergrond. 
• Ieder mens recht heeft op privacy. 

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten m.b.t. de zorgverlening en begeleiding: 

• De cliënt staat centraal in het zorgverlening proces. 
• In overleg met de cliënt wordt de zorg zo gegeven dat naast het bevorderen van het vermogen 

tot zelfzorg, sprake is van het aanvullen van tekorten. 
• Vanuit de unieke persoonlijkheid van de cliënt zal worden ingespeeld op zijn of haar specifieke 

zorgvraag op zowel lichamelijk, sociaal als geestelijk terrein, voor zover het binnen de 
mogelijkheden van het Zorgcentrum valt aan de gestelde zorgvraag te voldoen. 

• Ook waar de geestelijke gesteldheid van de cliënt het niet mogelijk maakt dat hij zelf de regie 
over zijn leven voert, wordt de cliënt steeds met respect behandeld. 

• Behalve de directe zorgverlening is er ook oog voor het scheppen van een woon- en 
leefomgeving waarin de cliënten zich veilig en prettig voelen en tot hun recht komen. 

Kenmerken van onze organisatie 

Onze organisatie is kleinschalig en sterk verbonden met het dorp Aalsmeer (inclusief een integraal 
aanbod voor ouderen in Aalsmeer). We streven er naar om wendbaar te zijn, dat wil zeggen flexibel 
te kunnen inspelen op wat de samenleving van ons vraagt. We beperken ons voor wat betreft de 
overhead tot het meest noodzakelijke om zoveel mogelijk ‘handen aan het bed’ te hebben. Met de 
toenemende externe (regel)druk is dit een forse uitdaging. 

Kwaliteitszorg is belangrijk voor ons, zowel wat betreft het formele kwaliteitssysteem, als in de 
onderlinge relaties en gesprekken. Wij vinden samenwerking belangrijk in de zin dat we elkaar zien 
en helpen in het belang van de bewoners en cliënten. 

Samenvatting 

Onze visie laat zich samenvatten met de volgende kernwoorden: zelfstandig, eigenwijs, goed in het 
gewone, dichtbij mensen! 
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Enkele kerngegevens 
 

Naam verslag leggende rechtspersoon Hervormd Gemeentelijke Stichting 
Zorgcentrum Aelsmeer 

Rechtsvorm Stichting 

Adres Molenpad 2 

Postcode 1431 BZ 

Plaats Aalsmeer 

Telefoonnummer 0297-326050 

CTG/ZAio-nummer 650-545 

Nummer Kamer van Koophandel 41225869 

E-mailadres info@zorgcentrumaelsmeer.nl 

Internetpagina www.zorgcentrumaelsmeer.nl 
 

Toelatingen 
Verblijf op grond van de WLZ totaal  106 Ja 

Waarvan exclusief behandeling 46 Ja 

Waarvan inclusief behandeling 40 Ja  

Waarvan inclusief BOPZ 16 ja 

Volledig Pakket Thuis 20 Ja 

ELV 4 Ja 

ZZP3 0 Ja 

ZZP4 21 Ja 

ZZP5 35 Ja 

ZZP6 29 Ja 

ZZP7 1 Ja 

ZZP8 0 Ja 

• ZZP toepassing o.b.v. dec.’19 ingevuld 
  

mailto:info@zorgcentrumaelsmeer.nl
http://www.zorgcentrumaelsmeer.nl/
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Profiel Personeelsbestand 
Verpleeghuiszorg is mensenwerk en dit vraagt voldoende, bevoegd en bekwaam personeel om goede 
zorg te bieden. In hoofdstuk 4 geven wij informatie over de wijze waarop de (bij-)scholing wordt 
geboden en in hoofdstuk 6 geven wij inzicht in de personele samenstelling binnen de organisatie. Wij 
streven er naar om zo veel mogelijk met vaste gezichten te werken, zodat wij de herkenbaarheid en 
cliëntgerichtheid zo veel mogelijk waarborgen. Hierdoor kan zoveel mogelijk worden ingespeeld op 
de persoonlijke wensen van onze cliënten. Flexibiliteit wordt geboden door vaste eigen medewerkers 
met een 0-uren contract of min- max contracten. Vanwege de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB) worden aanpassingen gedaan bij de contracten. Zorgcentrum Aelsmeer stelt persoonsgerichte 
zorg en ondersteuning centraal en borgt de veiligheid van de cliënt. 

Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
De ochtend is binnen Zorgcentrum Aelsmeer de drukste periode van de dag. Er is veel bedrijvigheid 
en de medewerkers starten dagelijks de zorg voor onze cliënten op. Te denken valt aan hulp bij het 
opstaan maar ook hulp bij het ontbijt. In de huiskamers en de dagopvang zijn overdag en ‘s avonds 
altijd voldoende deskundige medewerkers aanwezig, dit zijn gastvrouwen of helpenden /  
verzorgenden. En per etage is een activiteitenbegeleider betrokken. Er worden dagelijks meerdere 
activiteiten aangeboden met als uitgangspunt een zinvolle dag invulling die aansluit bij de groep of 
individuele wensen van de cliënten.  

In 2019 is beleid omtrent de doelstelling en invulling van activiteiten in de huiskamers opgesteld. 
Verschillende disciplines van zowel zorg als welzijn, kunnen aan bewoners een prettige dag-invulling 
bieden in een veilige omgeving. De implementatie van dit beleid volgt in 2020. 

Multidisciplinair overleg (MDO) 

Minimaal 2 maal per jaar vindt er een multidisciplinair overleg (MDO) plaats met bewoner en/of 
mantelzorger(s) om de zorg en dienstverlening te evalueren en zo nodig aan te passen aan de wens 
van de bewoner. Iedere bewoner heeft een eigen contactpersoon, de Eerste Verantwoordelijke 
Verzorgende (EVV-er), deze initieert het MDO of plant dit op verzoek van bewoner of 
mantelzorger(s). Indien van toepassing is voor cliënten met indicatie behandeling ook de Specialist 
Ouderen Geneeskunde (SOG) aanwezig om het behandelbeleid te bespreken en bij te stellen. Bij 
bewoners zonder de indicatie behandeling is de huisarts betrokken voor het medisch beleid.  

De laatste levensfase kan voor cliënten en mantelzorgers een aangrijpende periode zijn. Zorgcentrum 
Aelsmeer geeft veel aandacht aan de wensen van cliënten om deze laatste fase zo geriefelijk mogelijk 
te beleven. Dit alles in nauw overleg met betrokkene, professionals en mantelzorgers. 

Bereikbaarheid en beschikbaarheid 

In Zorgcentrum Aelsmeer is voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling 24 
uur per dag  en 7 dagen per week een verpleegkundige niveau op 4 aanwezig of binnen 30 minuten 
ter plaatse. Dit geldt ook voor de Specialist Ouderen Geneeskunde (SOG).  

Er zijn binnen Zorgcentrum Aelsmeer 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande 
zorg, vragen of toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel, inroepen specialist 
ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of gedragsdeskundige, tijdelijke overplaatsing cliënt 
naar andere afdeling binnen Zorgcentrum Aelsmeer. 
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Reflectie, leren en ontwikkelen 
Ons scholingsbeleid is gericht op het versterken van de vakbekwaamheid. Zorgcentrum Aelsmeer 
heeft een breed scholingsaanbod voor haar medewerkers. Naast scholing om medewerkers bevoegd 
en bekwaam te houden in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen biedt Zorgcentrum 
Aelsmeer o.a. ook scholing op het gebied van cliëntgericht werken/ persoonsgerichte zorg. Ook 
wordt er aandacht gegeven aan multidisciplinaire deskundigheidsbevordering. Te denken valt hierbij 
aan scholing in samenwerking met een gedragsdeskundige of psycholoog voor de doelgroep 
dementie. Vanwege de uitbreiding van het aantal huiskamers, dichtbij bewoners op de afdelingen, is 
de samenwerking tussen zorg, welzijn en vrijwilligers een belangrijk thema voor scholing. In de 
functioneringsgesprekken komen competentie en loopbaanontwikkeling aan de orde. 

Leren op de werkvloer vindt plaats doordat de werknemers problemen oplossen, experimenteren, 
onderzoek doen, observeren, interactie hebben en hulpbronnen raadplegen. Bij dit werkplek-leren 
neemt reflecteren een belangrijke plaats in, omdat wordt nagedacht over de gevolgen van het 
handelen en het belang hiervan voor toekomstig handelen. 

Zorgcentrum Aelsmeer streeft er voortdurend naar voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar 
te hebben, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen. Dit is met oog op het brede 
personele tekort in de zorg een langdurige en grote uitdaging. in 2018 is ingezet op een forse 
vergroting van het aantal leerlingen bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 2018-2019. Dit beleid 
is doorgezet naar 2019 – 2020. 

 Acties 2020 

• Werkplek leren krijgt een prominentere plaats naast het traditionele formele leren, systematisch 
reflecteren op eigen gedrag en handelen is hier een belangrijk onderdeel van. Dit sluit ook aan bij 
het continue leren en de PDCA cyclus. 

• Werkbegeleiders nemen deel aan trainingsmomenten van de scholen/ opleidingsinstellingen van 
onze leerlingen en stagiaires, om de begeleiding en examinering op maat te kunnen bieden. 

• Borgen van aandacht, aanwezigheid en toezicht in de huiskamers door bekwame medewerkers 
passend bij de doelgroep.  

• De activiteitenbegeleiders zullen scholing verzorgen over de werkzaamheden op de huiskamers. 
Dit geldt voor de leerlingen en (zorg-) medewerkers die hier behoefte aan hebben. 

• Bij de scholingsmomenten zal waar mogelijk telkens aandacht besteed worden aan het 
vraaggericht- en persoonsgericht bieden van zorg. 

• Door middel van e-learning wordt de theoretische kennis van de medewerkers op peil gehouden 
of verdiept.  

• Het lezen van vaktijdschriften wordt bevorderd door artikelen hieruit te delen.   
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1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Iedere cliënt is een uniek persoon met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats in de relatie tussen cliënt en zijn naaste(n), 
zorgverleners en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt mede de kwaliteit van zorg. In 
het ECD geeft de cliënttypering hiervoor een duidelijke handreiking. 

Zorgcentrum Aelsmeer wil toe naar meer persoonsgerichte zorg. Het plan Waardigheid en Trots op 
locatie helpt hierbij om dit te realiseren. Samenwerking en afstemming tussen medewerkers in de 
zorg en welzijn dragen bij aan goede continuïteit in de ondersteuning en aanwezigheid. De rol van 
naasten en vrijwilligers is bovendien van wezenlijk belang. Vanwege de toenemende behoefte van 
cliënten aan kleinschaligheid en nabijheid, zijn meerdere huiskamers gerealiseerd op de 
verschillende afdelingen. Het huiskamerbeleid is eind 2019 geactualiseerd. In 2020 vindt verdere 
implementatie plaats. De grote gemeenschappelijke zaal wordt in stand gehouden voor gezamenlijke 
activiteiten en de lunch. 

In het zorgleefplan vindt uitwerking plaats van de vraag van cliënten op 4 onderscheiden thema’s: 
compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Bij de autonomie van de cliënt komt ook aandacht 
voor levenseinde vraagstukken ter sprake. De wensen van bewoners worden besproken en zo veel 
als mogelijk gehonoreerd. Het beleid hieromtrent wordt ook wel advanced care planning genoemd.  

Daarnaast zijn er levensboeken van de cliënten. Toepassing van het levensboek wordt geëvalueerd 
en zo nodig uitgebreid van de gesloten afdeling naar cliënten op andere afdelingen. 

Compassie 
Nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. 

Acties 2020 

• Nu op alle afdelingen (meerdere) huiskamers in gebruik zijn genomen, vindt in 2020 verdere 
implementatie van het huiskamerbeleid plaats om de samenwerking tussen verschillende 
disciplines goed op elkaar af te stemmen. Dit leidt er toe dat iedere bewoner nabijheid ervaart in 
een veilige omgeving. 

Uniek zijn 
Gezien worden in persoonlijke context, eigen identiteit. 

Vereisten 
• In dit thema zijn de volgende onderwerpen benoemd: compassie, uniek zijn, 

autonomie en zorgdoelen. Deze onderwerpen zijn voor zorgverleners richtinggevend 
bij kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 

• Iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (met in ieder 
geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon en 
afspraken over handelen bij calamiteiten), en uiterlijk zes weken na opname (of zoveel 
eerder als mogelijk) is dit plan volledig en definitief (tot bijstelling aan de orde is). 

• De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan is belegd bij een 
verzorgende van tenminste niveau 3 (IG), of bij een andere zorgverlener van tenminste 
niveau 3. Bij voorkeur is dit de contactverzorgende dan wel de eerste verantwoordelijk 
verzorgende of verpleegkundige (EVV-er). 
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Acties 2020 

• Per bewoner wordt besproken of het opstellen van een levensboek een toegevoegde waarde 
heeft om persoonsgerichte begeleiding te kunnen bieden.  

• De cliënttypering en de doelen die in het zorgleefplan zijn opgenomen, zijn bekend bij de 
betrokken zorgverleners. Hier wordt naar gehandeld zodat de cliënt ervaart dat hij/ zij een uniek 
mens is met eigen identiteit. 

Autonomie  
Behoud van eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden, ook bij zorg in de laatste levensfase. 

Acties 2020 

• In het zorgleefplan zijn de wensen van de cliënt omtrent levenseinde vraagstukken opgenomen, 
de advanced care planning.  

Zorgdoelen 
Iedere cliënt heeft afspraken over en inspraak bij de doelen ten aanzien van zijn/ haar zorg, 
behandeling en ondersteuning. 

Acties 2020  

• Door middel van een interne audit vindt toetsing plaats op het gebruik van het zorgleefplan en 
de registratie van wensen omtrent levenseinde vraagstukken. 

 

Borgen 
Op de beschermde afdeling ‘Grote Poel’ zijn veel verschillende mogelijkheden beschikbaar om 
cliënten op een eigen wijze begeleiding en/ of veiligheid te bieden. Op meerdere manieren kan de 
cliënt rust vinden of juist afleiding om onrust te voorkomen. 

Op de afdeling zijn meerdere huiskamers, aan elkaar geschakeld en in verschillende stijl ingericht. 
Cliënten kunnen kiezen waar ze gaan zitten en vinden hier de huiselijkheid die ze van vroeger kennen 
en voelen zich thuis. Muziek kan aansluiten bij de stemming, sfeer en gelegenheid. Daarnaast is er 
een lichte loopgang met zicht op de ringvaart en de tuin, waar cliënten uitgebreid kunnen lopen. 

In een prettige massagestoel met een koptelefoon op met voorkeursmuziek, kan rust worden 
geboden op basis van individuele wensen en gewoontes. 

In het proces van dementie gaan mensen terug in de tijd. Er is op de afdeling een ‘poppenhoek’ met 
klassieke kinderwagen en meerdere poppen, waar de ouderrol ingevuld kan worden met een ‘eigen’ 
kind/ kleinkind/ achterkleinkind.  

Ook is het via een televisie scherm mogelijk om een magisch schilderij te starten, beelden die in 
samenspraak met naasten zijn verzameld en de cliënt beelden laten zien die aansluiten bij de 
persoonlijke historie.  

De tovertafel stimuleert cliënten te bewegen door via beelden spelletjes te projecteren of een 
legpuzzel.   



Kwaliteitsplan Zorgcentrum Aelsmeer 2020 def.   11 
 

2 Wonen en welzijn 

Zorgcentrum Aelsmeer wil een optimale levenskwaliteit en welzijn van cliënten bevorderen en 
ondersteunen. Hierbij speelt zowel de zorg van lichaam en geest van de cliënt een rol, als zingeving 
en de woon- en leefomgeving van de cliënt. 

Zingeving 
Vanuit Aalsmeer en omgeving is in het Zorgcentrum regelmatig geestelijke verzorging aanwezig al 
naar gelang de levensbeschouwing van de bewoner. Zo vinden er individuele bezoeken plaats. En 
daarnaast zijn er: een weeksluiting, kerkuitzending op zondag met gemeenschappelijke voering in de 
grote zaal, 2x per maand bijbelkring (oktober – april) en maandelijks een gespreksgroep vanuit de 
doopsgezinde gemeente. Deze activiteiten worden allen door vrijwilligers of de desbetreffende 
geestelijk verzorgers uitgevoerd.  

Acties 2020 

• In 2020 zal worden onderzocht in welke mate medewerkers en/of cliënten ondersteuning door 
een geestelijk verzorger nodig hebben om zingevingsvraagstukken met elkaar te bespreken. 

• Het programma ‘Zie de Mens’ wordt verder geïmplementeerd in afstemming met de Christelijke 
Hoge School Ede (CHE). ‘Zie de mens - momentjes’ kunnen bijdragen aan het stellen van 
verdiepende vragen en ingaan op wezenlijke ervaringen in de ondersteuning. 

Zinvolle dagbesteding 
Een zinvolle dagbesteding wordt gewaarborgd door een gevarieerd activiteitenaanbod, groepsgewijs 
en individueel. De extra huiskamers leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Daarbij is de inzet van 
vrijwilligers en mantelzorgers essentieel. Afspraken daarover zijn vastgelegd in vrijwilligers- en 
mantelzorgbeleid. Omdat  Zorgcentrum Aelsmeer uitgaat van persoonsgerichte zorg, staan de 
individuele behoeften aan en voorkeuren voor activiteiten hierbij centraal. 

Acties 2020 

• Het huiskamer beleid wordt verder geïmplementeerd, zie ook thema 1. 
• Beleid omtrent bewegen en muziektherapie evalueren en zo nodig actualiseren. 
• De activiteiten die door Welzijn, Ontmoetingscentrum en Inloopcentra worden aangeboden, met 

elkaar afstemmen en zo nodig samenwerking versterken. 

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
De dagelijkse persoonlijke verzorging wordt in overleg met de bewoner en/of naaste naar eigen wens 
en behoefte uitgevoerd. Daarbij is ook mondzorg onderdeel van de zorg. 

 

Vereisten 
• In dit thema zijn vijf onderwerpen benoemd: zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon 

en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding, familieparticipatie & inzet vrijwilligers en 
wooncomfort. Deze onderwerpen zijn leidend bij de kwaliteitsverbetering.  

• Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de 
verschillende doelgroepen van verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht. 
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Acties 2020 

• De reguliere en jaarlijkse scholing van mondzorg volgens planning aanbieden. 

Familieparticipatie & inzet vrijwilligers 
Het beleid rondom participatie van familie en de inzet van vrijwilligers is beschreven en bekend bij de 
zorgverleners. Onderdeel van het beleid zijn de taken en verantwoordelijkheden die voor hen zijn 
vastgelegd.  

Acties 2020 

• Het genoemde beleid evalueren en zo nodig actualiseren en bekend maken.  
• Onderzoeken of familienet een uitbreiding vraagt naar de 1e en/of 2e etage. 

Wooncomfort 
De cliënten kunnen hun kamer met eigen spullen inrichten. De afspraken met cliënten zijn vastgelegd 
in een huishoudelijk reglement met name ook wat betreft de af te nemen services, zoals wasserij, 
restaurant etc. 

Acties 2020 

• Het rookbeleid voor bewoners, medewerkers en bezoekers actualiseren en implementeren. 
• De verlichting aanpassen naar LED verlichting met huiselijke en warme uitstraling. 

 
 

Borgen  
Het Zorgcentrum is ingebed in de dorpsgemeenschap Aalsmeer. De familie van bewoners komen 
regelmatig langs en de vele vrijwilligers zorgen voor prettige activiteiten. Daarnaast kan de cliënt op 
eigen gelegenheid het dorp in wandelen en een boodschap doen op de markt of in de winkelstraat. 
De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, bestaande uit zowel ondernemers als particulieren 
in Aalsmeer, heeft in de afgelopen jaren meerdere activiteiten mogelijk gemaakt door ruimhartige 
sponsoring. 

In huis staat een fietslabyrint, een hometrainer voor een beeldscherm waar gefietst kan worden in 
een bepaalde stad of omgeving. Voor de cliënten/ inwoners van Aalsmeer is ook een fietsroute in 
Aalsmeer ontwikkeld om in de bekende omgeving te kunnen fietsen. 

De biljarttafel staat in een algemene ruimte waar zowel bewoners van het Zorgcentrum als inwoners 
van Aalsmeer met elkaar kunnen  biljarten.  

Een duo-fiets biedt cliënten uit het Zorgcentrum en uit de Thuiszorg de mogelijkheid om met een 
vrijwilliger buiten actief bezig te zijn. 

In de tuin rond het Zorgcentrum zijn fitness apparaten geplaatst gericht op de doelgroep ouderen. 
Deze zijn vrij toegankelijk voor zowel bewoners van het Zorgcentrum als inwoners van Aalsmeer. 

Voor uitstapjes individueel of in een kleine groep heeft het Zorgcentrum een eigen Reisburo, vervoer 
en begeleiding door vrijwilligers wordt geregeld. Cliënten van het Zorgcentrum of uit de Thuiszorg 
kunnen zich, tegen beperkte vergoeding, hiervoor aanmelden. Door het Reisburo wordt ook geregeld 
als individueel vervoer naar een polikliniek noodzakelijk is en niet door de cliënt zelf geregeld kan 
worden met familie. 



Kwaliteitsplan Zorgcentrum Aelsmeer 2020 def.   13 
 

3 Veiligheid 

Zorgcentrum Aelsmeer streeft naar een optimale veiligheid voor de cliënten. Medewerkers handelen 
volgens professionele standaarden en richtlijnen van de Vilans kick Protocollen. Het borgen van de 
basisveiligheid is een cyclisch geheel. Binnen de teams worden de individuele incidenten geëvalueerd 
en adequate oplossingen gevonden. Op organisatieniveau is er een incidentencommissie (MIP-
commissie) die alle incidenten in de organisatie monitort en het managementteam adviseert.  
 
De Meldingscommissie Incidenten Cliëntenzorg (MIC) is ingesteld om de kwaliteit van Cliëntenzorg te 
bevorderen en te bewaken. Zij doet dit door het ontvangen, onderzoeken,  beoordelen en 
terugkoppelen van meldingen over incidenten die hebben plaatsgevonden. Dit leidt tot adviezen om 
dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. 
 
Vanuit dit oogpunt is het ook belangrijk om aan risicosignalering te doen. Dit wordt tenminste elk 
half jaar gedaan, tenzij er reden is voor een frequentere beoordeling, bijv. door een veranderende 
gezondheid van onze cliënten of na een incident. De risicosignalering kent een keuze in opvolging, 
het veiligheidsrisico wordt afgewogen tegen de kwaliteit van leven. De MIC commissie krijgt jaarlijks 
een scholing incidentonderzoek aangeboden (prisma light). 
 
In 2019 is veel aandacht besteed en scholing gericht op: medicatie veiligheid en methodisch werken. 
Voor 2020 wordt verder gewerkt aan de methodiek van Plan-Do-Check-Act om het methodisch 
werken en continu verbeteren verder te borgen in de organisatie. 
 
In de afgelopen jaren is de ergo coach geïntroduceerd op de afdeling, samen met de Arbo-commissie 
levert deze functionaris een waardevolle aanvulling aan de veiligheid van cliënten en medewerkers. 
Een voorbeeld hiervan is de periodieke scholing in tiltechnieken, gebruik van til-apparatuur alsmede 
gebruik van andere hulpmiddelen ter bevordering van de veiligheid.  

Medicatieveiligheid 
in 2019 is scholing geboden over medicatie veiligheid. Dit is in de externe audit gemonitord en hier is 
een duidelijke verbetering gesignaleerd ten opzichte van eerdere monitoring. Om dit te borgen blijft 
de scholing omtrent medicatie veiligheid een jaarlijks onderwerp. 
 
Acties 2020: 

• In 2020 vindt een interne audit plaats op de werkwijze rond medicatieveiligheid. 

Vereisten 
• Bij dit thema zijn vier onderwerpen benoemd: medicatieveiligheid, 

decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en 
preventie van acute ziekenhuisopnames. 

• Indicatoren over de basisveiligheid worden gemeten en uiterlijk 1 juli in het volgend 
kalenderjaar aangeleverd bij de Openbare Database van het Zorginstituut door een 
daartoe ingerichte organisatie die voldoet aan de aanleverspecificaties van het 
Zorginstituut. 

• Elke verpleeghuisorganisatie heeft of maakt gebruik van een incidentencommissie.  
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• Medicatie veiligheid is structureel opgenomen in het opleidingsplan. 
• Minimaal 1x per jaar vindt gestructureerd overleg plaats met de apothekers over samenwerking 

en dienstverlening.  

Decubituspreventie 
Acties 2020 

• De scholing decubitus preventie voor medewerkers is opgenomen in het opleidingsplan.  
• Twee aandachtsvelders wondzorg volgen scholing decubitus en verzorgen scholing van collega-

aandachtsvelders. 
• De aandachtsvelder rond decubitus preventie onderzoekt het beleid en zorgt zo nodig voor 

actualiseren en implementeren van het decubitus preventie beleid. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen: 
De Wet Zorg en Dwang (WZD) gaat per januari 2020 in werking. In overleg met de Specialisten 
Ouderen Geneeskunde (SOG) is het beleid rond vrijheidsbeperkende maatregelen aangepast, van 
beleid BOPZ naar beleid WZD. 
Acties 2020 

• Scholing rond de vernieuwde uitgangspunten van de Wet Zorg en Dwang. 
• Actualiseren van de informatie aan familie en mantelzorgers van de bewoners van de Grote Poel, 

de beschermde afdeling. 

Eten en drinken 
Het thema eten en drinken is toegevoegd aan de verplichte kwaliteitsindicatoren. Zorgcentrum 
Aelsmeer biedt vanuit de eigen keuken gevarieerde voeding die zeer gewaardeerd wordt door 
cliënten en hun naasten. De structurele inbedding van beleid rond voeding, eten en drinken, zal in 
2020 worden aangepakt. 

Acties 2020  

• Beleid vaststellen op eten en drinken. 
• Borging van beleid in organisatie en schrijven plan van aanpak t.b.v. implementatie.  

Preventie acute ziekenhuisopnames/Advanced Care Planning: 
Acties 2020 

• In het zorgleefplan is vastgelegd welke wensen de bewoner/ cliënt heeft met betrekking tot wel 
of niet reanimeren, levensverlengende behandelingen en ziekenhuis opname. 

• In het zorgleefplan is opgenomen welke wensen de bewoner heeft met betrekking tot 
levenseinde vraagstukken, in het kader van advanced care planning.  

Melding Incidenten Cliënten Commissie 
In het kader van veiligheid is de Werkgroep Melding Incidenten Cliënten Commissie (MIC) in 2019 
hernieuwd. De werkgroep analyseert incidenten en geeft adviezen ter verbetering van de veiligheid 
en voorkomen van incidenten. 

Acties 2020 

• Jaarlijks aanleveren van aantal en typen geregistreerde incidenten 
• Interne audit op de bekendheid van de calamiteitenprocedure 



Kwaliteitsplan Zorgcentrum Aelsmeer 2020 def.   15 
 

Werkgroep Infectiepreventie 
De werkgroep infectiepreventie (WIP )is in 2019 geactiveerd en onderhoudt nauwe contacten met de 
GGD. 

Acties 2020 

• Borging uitgezet beleid. 
• Scholing aandachtsvelders hygiëne. 
• Herinrichting algemene ruimten. 

Meten en aanleveren van basis kwaliteitsindicatoren 
• In januari/ februari 2020 vindt de meting van de kwaliteitsindicatoren plaats. 

 

Borgen  
Het Zorgcentrum heeft in 2019 het 25-jarig jubileum gevierd, het huis is in 1994 geopend na een 
fusie van twee bejaardenhuizen. 

In het Zorgcentrum is een eigen keuken waar gericht op de cliënten de warme maaltijden worden 
klaargemaakt. De keuken verzorgt ook de maaltijden voor Tafeltje Dek Je waardoor ouderen in het 
dorp een verse maaltijd thuis bezorgd krijgen, mede dankzij een grote groep vrijwilligers. Ook zijn 
individuele vragen aan de keuken mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een bewoner met familie 
verjaardag wil vieren. 

Het Zorgcentrum heeft ook nog de beschikking over een eigen linnenkamer. Kleding en ander 
wasgoed blijft in huis. 

Ook voor de kapper en pedicure kunnen cliënten in het Zorgcentrum terecht en op eigen 
gelegenheid hier heen gaan.   
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4 Leren en verbeteren van kwaliteit 

Zorgcentrum Aelsmeer werkt al jaren aan het systematisch verbeteren van de kwaliteit. Elk jaar 
wordt er gewerkt aan verbeterpunten die op verschillende manieren naar voren komen (audits, 
medewerkers tevredenheidsonderzoek, cliënttevredenheidsonderzoek).  

Kwaliteitsmanagementsysteem en visitatie 
Zorgcentrum Aelsmeer heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat elk jaar ge-audit wordt door 
DNV op basis van de Norm 15224 (ISO voor Zorg en Welzijn). In juli 2017 werd ons systeem weer 
voor 3 jaar gecertificeerd, dit is geldig tot 13 oktober 2020. Voor een nieuwe audit cyclus wordt in 
juni 2020 een meerdaagse audit uitgevoerd.  

Acties 2020 

• In 2020 start een nieuwe 3-jaarlijkse cyclus van de externe kwaliteitsaudit door DNV. 
• In 2019 is een nieuw format voor het kwaliteitshandboek geïmplementeerd, Sharepoint. In 2020 

zal verdere ontwikkeling volgen en actualiseren van beleidsdocumenten. 

Kwaliteitsplan  
Zorgcentrum Aelsmeer heeft in oktober 2019 een scan uitgevoerd in het kader van het landelijke 
programma Waardigheid en Trots op locatie. Op basis van de uitkomsten zijn aandachtspunten aan 
het kwaliteitsplan 2020 toegevoegd. Eind 2019 is het kwaliteitsplan 2020 verder samengesteld en 
besproken met OR, CR en Raad van Toezicht.  

Acties 2020  

• De scan in het kader van het landelijk programma Waardigheid en Trots op locatie is in oktober 
’19 uitgevoerd en in november zijn de resultaten teruggekoppeld aan vertegenwoordigers van de 
organisatie. Aandachtspunten zijn aan het kwaliteitsplan 2020 toegevoegd. 

• Kwaliteitsverslag wordt geschreven voor 1 juli 2020. 

Continu werken in de praktijk aan verbeteren van zorgverleners 
In Zorgcentrum Aelsmeer sluiten kennis en vaardigheden van de medewerkers aan bij de zorgvraag 
en behoeften van de cliënten. Bij nieuwe zorgvragen kan (bij)scholing worden verzorgd. 
Zorgdilemma’s en adequate zorg bij het levenseinde zijn gespreksonderwerpen die regelmatig 
besproken worden binnen de zorgteams.  

Vereisten 
• Sinds 2017 is een kwaliteitsplan opgesteld volgens de geschetste werkwijze. 
• Ook is er sindsdien kwaliteitsverslag opgesteld, op de eigen website geplaatst en 

aangeleverd aan de openbare database van Zorginstituut Nederland. 
• Het kwaliteitsplan 2020 is aangepast op basis van het kwaliteitsverslag 2019.  
• De verpleeghuisorganisatie maakt deel uit van een lerend netwerk met drie andere 

collega zorgorganisaties. 
• In de verpleeghuisorganisatie vindt een periodieke (multidisciplinaire) kwaliteits-

visitatie plaats door DNV. 
• De verpleeghuisorganisatie beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem. 
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Zorgcentrum Aelsmeer biedt de mogelijkheid voor het regelmatig bij- en nascholen van de  
medewerkers. Per jaar worden minimaal 8 thema’s behandeld in de vorm van klinische lessen. De 
bijscholing richt zich zowel op het verwerven van kennis als het vergroten van de benodigde 
vaardigheden. De thema’s worden mede bepaald door veranderende of nieuwe zorgvragen, en 
speerpunten vanuit de Inspectie en het Zorgkantoor. Deze lessen zijn toegankelijk voor zowel 
leerlingen als gediplomeerd verzorgenden. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met de 
andere zorginstellingen, om bijscholing aan te bieden. Er wordt naar gestreefd een afwisselend 
pakket aan te bieden, waarbij ook gerichte vragen kunnen worden gehonoreerd. In 2018 is een         
e-learning systeem geïmplementeerd om gericht specifieke modules te kunnen gebruiken. 

Scholing voorbehouden en risicovolle handelingen  
Elk jaar worden er, in overleg met de leidinggevenden, twee voorbehouden handelingen uitgekozen. 
De bijbehorende e-learning module wordt verplicht gesteld. Na het succesvol voltooien van deze 
module kan de handeling getoetst worden. Het wordt gestimuleerd dit zoveel mogelijk op de 
werkvloer te doen door een intercollegiale toetser. Als dit niet mogelijk is kan het in het skillslab 
gedaan worden. De toetsing gebeurt aan de hand van de observatielijsten van de Vilans protocollen.   

Op basis van training die een aantal medewerkers bij Vilans hebben gevolgd, is er een team gemaakt 
met intercollegiale toetsers, gebaseerd op een objectieve beoordeling van de uitvoering van de 
voorbehouden en risicovolle handelingen. Na drie jaar wordt weer opnieuw gestart met deze cyclus. 

Acties 2020 

• Methodisch werken is structureel onderdeel van het opleidingsplan. 
• Het e-learning-/ leermanagement systeem TCG is geëvalueerd: medewerkers zijn er mee 

bekend, er wordt zelf regelmatig naar bijpassende e-learning gezocht. Het toetsen van de 
handelingen vergt nog inspanning in de zin van bewustwording van het belang hiervan. Ter 
aanvulling en ondersteuning gaat de opleidingscoördinator naar de teams toe voor toetsing. 

• Het beleid en implementatie van interne auditoren wordt herijkt in samenspraak met 
collega’s in het Lerend Netwerk. 

Lerend netwerk  
Met de verpleeghuisorganisaties PCSOH, Zorgcentra de Meerlanden en Zorgroep Reinalda is een 
Lerend Netwerk gevormd. Op bestuurlijk en tactisch niveau vindt afstemming en samenwerking 
plaats.  

Acties 2020 

• De bestuurders bespreken 4x per jaar de ontwikkelingen en delen (indien gewenst 
tussentijds) informatie. 

• In de regio Kennemerland, Amstelland, Meerlanden zijn vanuit de transitiegelden kwaliteits-
projecten opgezet. Zorgcentrum Aelsmeer participeert in enkele projecten, passend bij de 
capaciteit van de organisatie. Door kleinschaligheid en beperkte formatie op beleidsgebied, 
zijn keuzes noodzakelijk aan welke ontwikkelingen kan worden deelgenomen. 

• De opleidingsfunctionaris van Zorgcentrum Aelsmeer werkt al jaren samen met de collega’s 
van Zorgcentra Meerlanden, Stichting PCSOH en Zorggroep Reinalda. Daarnaast is er een 
samenwerking met Verpleeghuis Rozenholm, onderdeel van Amstelring. Ook is de 
opleidingsfunctionaris lid van het VBZ ontwikkelnetwerk opleiden. 
Structureel vindt binnen het Lerend Netwerk drie keer per jaar overleg plaats op het gebied 
van scholing. Ervaringen en ideeën worden uitgewisseld en men attendeert elkaar op actuele 
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zaken. Bij overstijgende projecten op gebied van opleiding, vindt afstemming plaats wie 
deelneemt en de collega’s informeert. Van te voren wordt er een agenda rondgestuurd en 
notulen worden gemaakt.  

• In overleg worden scholingen georganiseerd waar de medewerkers van de participerende  
organisaties aan kunnen deelnemen, zoals werkbegeleiderstrainingen en palliatieve zorg. 
Deze trainingen kunnen door de samenwerking in company gegeven worden. 

• Voor de klinische lessen bij Rozenholm en Zorgcentrum Aelsmeer worden wederzijds 
uitnodigingen gedaan en volgende medewerkers bij elkaar scholingen, door de nabijheid is 
dit gemakkelijk. 

• Zorgcentrum Aelsmeer heeft zich aangesloten bij het convenant “sector plan plus” en heeft 
sinds  2018 actief geïnvesteerd in het opleiden van meer leerlingen.  

• Voor de interne kwaliteitsaudit zal in 2020 worden uitgezocht of onderlinge uitwisseling 
tussen de organisaties kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de audit systematiek. 

 

Borgen 
Door de korte lijnen en het dorpse karakter in de ouderenzorg van Aalsmeer, zijn veel cliënten en 
hun naasten bekend bij de medewerkers en aanwezige vrijwilligers. Deze cultuur van ‘ons kent ons’ 
leidt tot een gevoel van vertrouwdheid bij de cliënten in zorg. Bij de professonalisering van de zorg,  
vanwege de toenemende zorgzwaarte, en de implementatie van meer gestandaardiseerde 
procedures en werkwijzen, is het belangrijk het gevoel van vertrouwdheid te borgen. De kwaliteit van 
zorg aantoonbaar en voelbaar hoog houden.  
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5 Leiderschap, governance en management 

Bovengenoemde vereisten zijn in verschillende onderwerpen beschreven. Voor de uitwerking van 
extra activiteiten om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zijn deze per onderwerp voor 2020 
beschreven. 

Visie op zorg 
In de inleiding van het kwaliteitsplan is verwoord dat we de mens als unieke persoonlijkheid zien en 
dat de cliënt bij ons centraal staat in het zorgproces op grond van zoveel mogelijk zelfzorg vanuit een 
holistische mensvisie en een focus op de kwaliteit van leven. Hierbij beschrijven wij ook waar de 
organisatie voor gaat en staat. Deze visie is al vele jaren leidend en zal vooralsnog ook blijven.  

Bij het realiseren van meerdere huiskamers op de verschillende etages, kan meer nabijheid geboden 
worden, indien dit voor de individuele cliënt wenselijk is. 

In 2017 is de strategische koers van de organisatie besproken in de organisatie. Overwogen is dat 
sprake is van een prachtige organisatie met veel betrokken medewerkers en vrijwilligers, maar dat 
het wenselijk is om hier en daar focus aan te brengen in activiteiten. Op basis van de scan op de 
ervaren kwaliteit, gemeten in oktober 2019 volgens het landelijk programma Waardigheid en Trots 
op locatie, zal de focus voor 2020 gedeeltelijk worden aangescherpt. 

Met de goede inbedding in de gemeenschap is eerder besloten om de focus te leggen op kwaliteit en 
niet op kwantiteit. Wij streven naar het handhaven van het huidige productenpalet, de keten van 
ouderenzorg, waarbij de zorg en begeleiding geboden wordt vanaf thuiszorg tot langdurig wonen 
inclusief een waardig levenseinde. Vanzelfsprekend werken wij ook hard aan de optimalisatie van 
kosten, opbrengsten en kwaliteit per product om de continuïteit van de organisatie te borgen.  

Vereisten 
•  Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie 

door opname van een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige of 
psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur. Zolang dit (nog) niet is 
gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van Bestuur met 
vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen. 

• De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primaire 
proces van de eigen zorgorganisatie, zodat zij gevoel houden met het primaire proces 
op de werkvloer. 

• Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt volgens 
de geldende versie van de Zorgbrede Governance Code. 

• De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur is ondersteunend aan dit 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor 
de toepassing ervan en de Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe. 

• De Raad van Bestuur stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van 
verpleeghuiszorg de oprichting van een Verpleegkundige/verzorgende Adviesraad 
(VAR) dan wel een Professionele Adviesraad (PAR) in zijn/haar organisatie, of door 
andere vormen waaronder digitale platforms. 
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Sturen op kernwaarden 
Onze visie laat zich samenvatten met de volgende kernwoorden: zelfstandig, eigenwijs, goed in het 
gewone, dichtbij mensen! Deze kernwoorden geven een handvat om de visie uit te dragen.  

Naar aanleiding van aanbevelingen uit de scan op de ervaren kwaliteit van zorg, volgens het 
programma Waardigheid en Trots op locatie, zullen wij hier aandacht aan besteden. Het kan zijn dat 
de visie en kernwoorden meer expliciet gemaakt moeten worden. De ervaren kwaliteit van zorg is 
hoog en deze willen wij koesteren en in stand houden. 

Acties 2020 

• Verdere implementatie van het programma ‘Zie de Mens’ in relatie tot zingeving en 
persoonsgerichte zorg. 

• De organisatie stelt de persoonsgerichte zorg centraal. Een mooi en indrukwekkend voorbeeld is 
dat bij uitvaarten alle aanwezige medewerkers zich opstellen bij de uitgang van Zorgcentrum 
Aelsmeer, om aan de overleden bewoner met een persoonlijk laatste woord van een betrokken 
medewerker, de laatste eer te bewijzen en de familie en naasten ons medeleven te betonen. 

• De organisatie borgt de veiligheid van de cliënt (zoals ook opgenomen bij thema 3). 
• Scholing (b.v. BHV) 
• Een kwaliteitssysteem met externe en interne audits. 
• Aandachtvelders op specifieke thema’s om collega’s te ondersteunen bij het verbeteren 

en borgen van de kwaliteit. 
• Een goede samenwerking en structurele afstemming met zowel de SOG’s van Amstelring 

als met de desbetreffende huisartsen, alsook met de apotheken. 
• Zowel de MIC- als de WIP- commissie zijn in 2019 geactualiseerd en gestimuleerd om 

periodiek te rapporteren aan het MT. 
• Organiseren van periodieke controles rondom b.v. brandveiligheid, legionella, 

zorghygiëne, HACCP etc. 

• De organisatie creëert randvoorwaarden voor vakmanschap van haar zorgverleners. 

• Het opleidingsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en borgt structurele scholing. 
• Middels een programma met e-learning kunnen medewerkers individueel werken aan 

specifieke scholingsvragen. 
• Via landelijke registratie kunnen medewerkers zelf bijhouden in welke mate zij aan de 

scholingsvereisten voldoen. Dit bespreken zijn jaarlijks met hun leidinggevende en/of de 
opleidingsfunctionaris. 

• De organisatie zorgt voor synergie tussen cultuur en regels met het oog op het gewenste gedrag. 

Leiderschap en goed bestuur 
De organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder. Deze term is bewust gekozen en maakt 
duidelijk dat de directeur zowel strategische lijnen uitzet en bestuurlijke taken vervult, als ook de 
nodige operationele taken zelf verricht. Zij bevindt zich dicht bij de integrale bedrijfsvoering en ziet 
en ervaart dagelijks welke knelpunten zich (kunnen) voordoen.  

• De Raad van Bestuur stelt zich ondersteunend, faciliterend en transparant op. 

‘Dichtbij mensen’ geldt ook voor directeur en de leden van het Management Team, zowel naar 
cliënten als medewerkers en vrijwilligers. Binnen de organisatie helpen wij elkaar als er tijdelijke of 
structurele knelpunten zijn in de organisatie of bij medewerkers. Facilitering vindt vooral plaats op 
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grond van het jaarplan en de begroting. Er wordt mondeling en deels schriftelijk gecommuniceerd 
naar alle geledingen binnen de organisatie.  

• De Raad van Bestuur maakt verbinding met en tussen de binnen- en buitenwereld. 

Hierboven is beschreven hoe de interne verbinding plaatsvindt. Daarnaast is er op verschillende 
momenten overleg met externe relaties, deels structureel. Dit betreft zowel organisaties in Aalsmeer 
en omgeving, als ook de relaties met andere zorgorganisaties en koepel- en/of beleidsorganisaties.  

In 2020 zal een meerjaren strategie worden ontwikkeld, rekening houdend met de externe 
ontwikkelingen. Dit zal leiden tot beleidskeuzes voor de komende jaren.  Ook zal in 2020 een 
beleidsmedewerker worden aangetrokken in de organisatie te ondersteunen bij externe – en interne 
beleidsontwikkelingen. 

• De Raad van Bestuur grijpt zo nodig tijdig in als dat voor de borging van kwaliteit van zorg 
noodzakelijk is. 

Door regelmatig contact, zowel intern als extern, komen veel signalen in beeld. Door het signaleren 
van ervaren knelpunten, is het mogelijk om actief in te grijpen indien noodzakelijk. Zichtbaarheid en 
toegankelijkheid dragen bij aan het communiceren over knelpunten. De verantwoording naar de 
Raad van Toezicht is transparant over de integrale stand van zaken, ook ten aanzien van de kwaliteit, 
zodat ook zij zo nodig tijdig kunnen signaleren en/of ingrijpen. 

In 2019 is het organogram geactualiseerd nadat het Management team (MT) door de Raad van 
Toezicht is vastgesteld. In 2020 vindt implementatie plaats van het vernieuwde organogram. 
Voorbeeldgedrag, korte lijnen en het aanspreken van elkaar met complimenten en aandachtspunten, 
ondersteunt de ontwikkeling van een professionele en prettige samenwerking. Passend bij de visie. 

• De Raad van Bestuur zorgt er voor dat opbouw en omvang van het personeelsbestand bij de 
visie, taken en doelgroep passen. 

Het thema personeelssamenstelling (6) geeft aan welke acties in 2020 zijn voorzien. Volgend op een  
strategische analyse van de samenstelling van het personeel, zullen acties worden uitgezet om te 
anticiperen op een verwacht knelpunt bij het werven van medewerkers. Dit is gedeeltelijk al gestart 
door te investeren in een groter aantal leerlingen, inclusief zij-instromers. Hiervoor heeft de 
organisatie zich aangesloten bij de ambities van het regionale Sectorplan plus. 

• De organisatie werkt volgens de afspraken van de Zorgbrede Governance Code. 

In 2017 is de nieuwe Zorgbrede Governance Code uitgebreid besproken tussen bestuur en de Raad  
van Toezicht en binnen de Raad van Toezicht. In het licht hiervan zijn enkele wijzigingen 
doorgevoerd. Zo zijn de statuten van de stichting gewijzigd in overleg met de stakeholders en worden 
leden van de Raad van Toezicht thans via openbare kanalen geworven. 

Rol en positie interne organen en toezichthouders(s) 
• De Raad van Bestuur faciliteert het werk van de cliëntenraad. 

De Raad van Bestuur is iedere vergadering van de cliëntenraad deels aanwezig. Samen worden de 
verschillende aandachtspunten in openheid besproken. In 2017 zijn de reglementen Cliëntenraad 
geactualiseerd. Ondersteuning Cliëntenraad vindt plaats door de landelijke koepelorganisatie LOC. 

• De Raad van Bestuur werkt volgens de wettelijke kaders van de WOR en WKKGZ. 
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De WKKGZ is besproken in 2016/2017. Op grond daarvan is de klachtenprocedure geëvalueerd en 
aangepast. Bovendien is aansluiting gerealiseerd bij de landelijke klachtencommissie en is een 
externe klachtenfunctionaris aangesteld.  

In een open en constructieve sfeer vinden de bijeenkomsten met de Ondernemingsraad plaats. In 
voorkomende situaties/gevallen wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van de WOR. 

• De Raad van Bestuur stimuleert de inrichting van een VAR. 

Ten behoeve van de inrichting van de VAR is beleid ontwikkeld. Het functioneren van de VAR zal in 
2020 verder worden gestimuleerd en ontwikkeld.  

Inzicht hebben en geven. 
• De Raad van Bestuur heeft de regie over het dynamische kwaliteitsontwikkelproces via het 

samenstellen en gebruiken van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. 

Gezien de kleinschaligheid van de organisatie is de directeur direct betrokken bij het opstellen van 
het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag. Afstemming vindt plaats met de leden van het Management 
team en de opleidingsfunctionaris. De actie- en aandachtspunten zijn afgestemd op de scan vanuit 
het programma Waardigheid en Trots op locatie waar een grote respons op is gegeven. Het 
kwaliteitsplan wordt besproken met de OR, de CR en de Raad van Toezicht. 

• De Raad van Bestuur speelt een actieve rol bij het tot stand komen en actief onderhouden van 
een lerend netwerk, zoals uitgebreid beschreven bij thema 4. 

• De organisatie maakt duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling in de keten. 

In 2019 is het organogram geactualiseerd en in de verschillende overlegstructuren besproken. 
Implementatie vindt begin 2020 verder plaats. Het organogram geeft schematisch weer hoe de taken 
en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, zowel in de lijn als met stafmedewerkers. Daarnaast is de 
organisatie kleinschalig en zijn er veel informele- en functionele contacten. 

•  De Raad van Bestuur loopt op gezette tijden mee binnen het primaire proces. 

In 2019 heeft de nieuwe directeur-bestuurder op verschillende afdelingen meegelopen in het 
primaire proces. Dit zal ook in 2020 worden ingezet. Het geeft inzicht en verbinding en het wordt  
zeer gewaardeerd door medewerkers en andere betrokkenen. 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 
• De verpleeghuisorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie door 

een SOG, verpleegkundige of psychosociaal hulpverlener. 

Het Managementteam van Zorgcentrum Aelsmeer bestaat uit 3 personen, de directeur- bestuurder 
heeft een zorgachtergrond en werkt nauw samen met het Hoofd Zorg & Welzijn en het Hoofd 
Bedrijfsvoering. Het borgen van professionele inbreng wordt geregeld door structureel overleg met 
de SOG, huisartsen-overleg en apothekers  Daarnaast kan de VAR inhoudelijke inbreng bieden.  

Borgen 
Dankzij de inbedding van Zorgcentrum Aelsmeer, Thuiszorg Aalsmeer en het Ontmoetingscentrum en 
inloopcentra in het dorp, zijn korte lijnen mogelijk. Dit biedt goed wederzijds contact met bewoners, 
gemeente en lokale ondernemers. De keten van zorg voor ouderen is ingebed in de gemeenschap, in 
de thuissituatie kunnen naasten en buren snel inspringen.  
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6 Personeelssamenstelling 

De personeelssamenstelling geeft een beeld van de verschillende niveaus en disciplines die worden 
ingezet om samen de gewenste zorg en begeleiding te bieden in Zorgcentrum Aelsmeer.  

Situatie personeelsbestand per januari 2019, gerapporteerd in het overzicht kwaliteitsgegevens 
verpleeghuiszorg over kalenderjaar 2018. 

Zorgpersoneel in dienst In fte 

Aantal personeelsleden 168 pers. 

Niveau 1 3,78 fte 

Niveau 2 0,78 fte 

Niveau 3 31,6 fte 

Niveau 4 15,6 fte 

Niveau 5 - 

leerlingen 9,1 fte 

Overig  9,4 fte 

vrijwilligers 180 pers. 

Op basis van de analyse op de strategische personeelssamenstelling, die in 2020 wordt opgepakt op 
aanraden na de scan Waardigheid en trots, zal de verdeling van de formatie over de afdelingen en 
teams worden geactualiseerd.  

In-, door en uitstroomcijfers 

Medewerkers zijn de organisatie trouw, het verloop is beperkt. Instroom in 2018: 21 personen, 
uitstroom 17 personen en doorstroom binnen de organisatie betreft 4 personen. 

Ziekteverzuim eind 2018: gemiddeld 4,3 % en de meldingsfrequentie 1,79 

Activiteitenbegeleiding  

Zorgcentrum Aelsmeer is trots op haar afdeling Welzijn/ Activiteitenbegeleiding. In de loop van jaren 
is er, mede in afstemming met een uitgebreide groep vrijwilligers, een groot en breed aanbod aan 

Vereisten 
• Elke verpleeghuisorganisatie moet voor zijn personeelssamenstelling voldoen aan de 

beschreven normen om voldoende en bekwaam personeel in huis te hebben. 
• De personeelssamenstelling staat beschreven in het kwaliteitsplan en wordt geëvalueerd in 

het kwaliteitsverslag. Deze worden op de website gepubliceerd. 
• De organisatie participeert in het lerend netwerk en geeft aan hoe dit georganiseerd is.  
• Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en ontwikkelen via 

feedback, intervise, reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan worden vastgelegd in 
het kwaliteitsplan en geëvalueerd in het kwaliteitsverslag. 
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activiteiten opgebouwd. Activiteiten worden individueel maar ook in groepsverband aangeboden op 
verschillende locaties in zorgcentrum Aelsmeer. De bekostiging van het aantal formatie eenheden 
(fte) activiteitenbegeleiding vindt o.a. plaats via de kwaliteitsgelden. 

Activiteitenbegeleiders  6,79 Fte 

Vrijwilligers & mantelzorgers 

Zorgcentrum Aelsmeer staat midden in de samenleving en de gemeente Aalsmeer prachtig gelegen 
aan de Ringvaart. Door het dorpse karakter is de betrokkenheid van de groep vrijwilligers zeer groot. 
Hierdoor kunnen wij regelmatig extra activiteiten en voorzieningen bieden aan onze cliënten om het 
leven in  Zorgcentrum Aelsmeer te veraangenamen. Ook naasten, familie en mantelzorgers zijn nauw 
betrokken bij de zorg van de cliënten maar ook uitgenodigd om ondersteuning te bieden aan andere  
bewoners.  

Stagiaires 

Zorgcentrum Aelsmeer is een lerende organisatie met nauwe banden met verschillende opleidings-
instituten, zowel op het gebied van zorg als maatschappelijke dienstverlening. Stagiaires niveau 2, 3, 
4  en 5 krijgen de gelegenheid om praktijkervaring op te doen en kennis te maken met bewoners/ 
cliënten.  

Strategische personeelssamenstelling 
In 2020 zal in navolging op de scan Waardigheid en Trots op locatie, een verdere analyse volgen op 
de personele samenstelling en de noodzakelijke strategische keuzes.  

Vanaf 2018 zijn extra leerlingen aangetrokken om te voorzien in voldoende instroom, wanneer op 
afzienbare termijn oudere medewerkers met pensioen zullen gaan. Ook zijn zij-instromers 
aangenomen die zich verder ontwikkelen op het gebied van zorgverlening. 

De werving en selectie van nieuwe medewerkers vraagt in toenemende mate energie en creativiteit. 
Hoewel de inbedding van Zorgcentrum Aelsmeer leidt tot korte lijnen en grote bekendheid in de 
directe omgeving, is het invullen van vacatures niet altijd eenvoudig. 

Daarnaast zal worden uitgewerkt hoe de samenstelling vanuit verschillende niveaus een adequate 
invulling kan geven aan de toenemende groep oudere ouderen met een zwaardere zorgvraag.  

Acties 2020 

• Opstellen plan van aanpak voor een strategische analyse van de personeelssamenstelling in 
vervolg op de scan Waardigheid en Trots op locatie. 

• Voortzetten van de leerling begeleiding, borgen van voldoende capaciteit. 
• Actualiseren van het werving & selectie beleid. 
• Aandacht voor het toepassen van leeftijd bewust beleid, in relatie tot de nieuwe CAO. 
• Actualiseren en implementeren van het vrijwilligersbeleid. 

 

Borgen 
Veel medewerkers komen uit de directe omgeving, gemiddeld binnen 5-10 kilometer van het werk. 
De onderlinge contacten leiden regelmatig tot open sollicitaties waardoor veel functies voldoende 
ingevuld zijn en sommige vacatures vlot ingevuld worden.  
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7 Gebruik van hulpbronnen 

Een aantal hulpbronnen is in eerdere paragrafen al aan de orde gekomen. Hieronder zijn de facilitaire 
en ondersteunende thema’s benoemd die een kwalitatieve invulling geven aan de missie en visie. 

Het creëren van een prettige en veilige woonomgeving 
Vanwege de veranderende zorgzwaarte en bijkomende wettelijke verplichtingen, is in het gebouw 
veel aandacht besteed aan de woonomgeving. Op de begane grond is een gesloten/ beschermde  
afdeling gerealiseerd om de veiligheid te waarborgen voor cliënten die de regie over hun leven kwijt 
zijn. Afgezien van de veiligheid is extra aandacht geschonken aan comfort, het thuis voelen en aan de 
persoonlijke benadering van de cliënten. Ook aan buitenruimte en bewegingsvrijheid is gedacht met 
de aanleg van een binnentuin bij de beschermde afdeling en een toegankelijke fitnesstuin voor allen, 
met zorg voor markering en rollatorvriendelijke paden. Dit vergroot de mobiliteit van de cliënten en 
interactie met bezoekers. 

Acties 2020 

• In 2020 zal met Habion, de verhuurder van het Zorgcentrum, de huurovereenkomst worden 
verlengd. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de meerjaren visie op huisvesting. 

• Vervolg van de toepassing van technologische hulpbronnen, zoals ICT en gebruik van domotica. 
Gestimuleerd door regionale projecten o.b.v. de transitiegelden. Implementatie van de slimme 
camera’s op de beschermde afdeling zal plaatsvinden vanaf 2020. En het Zorgcentrum zal in 2020 
worden voorzien van Led verlichting. 

• Daarnaast is actualiseren van het intramurale piepersysteem gewenst. En herijken van het 
beheer van persoonsalarmering in de wijk. 

• In 2019 is gestart met de inzet van een digicoach. De digicoach komt voort uit een regionale 
project obv transitiegelden. Binnen ZCA heeft de coach de leerbehoefte van de digitale starter/ 
medewerkers in kaart gebracht en biedt zij training op maat om de digitale vaardigheid zodanig 
op peil te brengen dat dit de werkzaamheden ondersteunt, zoals registratie in het ECD. 

• De procedures en protocollen om het beheer van facilitaire zaken te ondersteunen, zal in 2020 
worden beoordeeld en waar nodig geactualiseerd. Dit sluit aan bij de gewenste PDCA cyclus. 

• Het beleid omtrent crisismanagement en risicomanagement wordt eveneens geactualiseerd. 
• De financieel, administratieve processen worden in 2020 zo nodig in samenhang geborgd. 

Samenwerking met partners in de keten 
Om de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren hebben wij samenwerkingsovereenkomsten  
met diverse partners in de keten. Dit betreft onder andere de apothekers, huisartsen en collega-
zorginstellingen waar expertise op specialistische zorg wordt ingehuurd en met ziekenhuizen om de 
overdracht van en naar de zorginstelling optimaal te laten verlopen. 

• Bij de implementatie van de wet op de medische hulpmiddelen zal in overleg met Amstelring de 
mogelijkheid voor indicatie worden geboden wanneer cliënten hulpmiddelen nodig hebben. 

Vereisten 
• De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair proces 

worden beschreven in het kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus van kwaliteitsverslag, 
bespreking met interne en externe stakeholders en update van het kwaliteitsplan. 
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8 Gebruik van informatie 

Zorgcentrum Aelsmeer maakt actief gebruik van alle bronnen van informatie om de inzet van 
mensen en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te 
ondersteunen. Ook bieden wij cliënten en hun naasten informatie, opdat zij dit kunnen gebruiken.   

Hierbij vinden wij het belangrijk dat wij cyclisch samen leren en verbeteren op basis van verzamelde 
informatie en intern en extern verantwoording afleggen op basis van verzamelde informatie. Dit is 
inclusief het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve cliëntervaringen en oordelen. In eerste 
instantie moet immers aan de cliënt verantwoording worden afgelegd over de geboden kwaliteit van 
zorg. Zorgcentrum Aelsmeer publiceert de informatie openbaar om te laten zien waar we als 
organisatie voor staan, wat de cliënt kan verwachten en hoe en waarmee wij structureel aan 
verbetering werken. Het verzamelen van cliëntinformatie heeft in 2019 plaatsgevonden via Zorgkaart 
Nederland en vooral via de scan op de ervaren kwaliteit middels het programma Waardigheid en 
Trots op locatie.  

Acties 2020 

• Na de scan in oktober 2019, volgen in 2020 acties die voortkomen uit de aanbevelingen door 
bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers. 

• Op basis van cliënt- en financiële gegevens, zal in 2020 verder worden gewerkt aan 
overzichtelijke stuur- en managementinformatie om te monitoren en reflecteren. 

• In 2019 hebben alle zorgmedewerkers zich ingeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN. 
Dit maakt voor hen inzichtelijk hoe hun (bij-)scholingsactiviteiten zich verhouden tot hun beroep 
en professionaliteit en stimuleert de kwaliteit van werken. Door middel van modules e-learning is 
ook een individuele kwaliteitsslag gemaakt. Accreditatiepunten kunnen in het portfolio van het 
kwaliteitsregister worden opgenomen en in jaargesprekken worden benoemd.  

• Via het Lerend Netwerk vindt informatie uitwisseling plaats op bestuurlijk en tactisch niveau. 

Regie houden op het eigen leven 
Het behoud van eigen regie over het leven valt of staat ook met een goede informatievoorziening. 
Vanaf de intake, de inhuizing en bij het wonen in het zorgcentrum is er goede informatie beschikbaar 

Vereisten 
• Elke verpleeghuisorganisatie dient minimaal één keer per jaar informatie over cliënt-

ervaringen te verzamelen en te gebruiken middels erkende instrumenten. De informatie 
over cliëntervaringen is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere 
gebruikt worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor (potentiële) cliënten. 

• Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid 
minimaal één keer per jaar informatie over de Net Promotor Score16 (NPS) score per 
locatie (volgens KvK-registratie) van de eigen verpleeghuisorganisatie aan te leveren. 
Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland gebruikt worden. De 
informatie met betrekking tot NPS is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsjaarverslag en 
dient uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd te worden bij de 
Openbare Database van het Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die 
voldoet aan de aanleverspecificaties van het Zorginstituut. 
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voor de cliënten. Dit krijgt vorm in een uitgebreide informatiemap, het maandelijkse ‘Klokje’ – een   
informatieblad met (recreatieve) activiteiten, verslagen van de cliëntenraad, etc. en een vier keer per 
jaar verschijnend magazine ‘Voor ons Allemael’ waarin interviews met cliënten, medewerkers en 
vanuit de directie rapportage over maatschappelijke en financiële ontwikkelingen van de zorgsector. 

Acties 2020 

• Actualiseren informatie materiaal voor cliënten, medewerkers en omgeving van de 
organisatie. 

Borgen    
De goede naamsbekendheid van Zorgcentrum Aelsmeer gedurende meerdere generaties, zorgt voor 
een goede NPS en hoge ervaren kwaliteit van zorg. Het koesteren van deze kwaliteit is van groot 
belang, de saamhorigheid is voor de cliënten en hun naasten zeer waardevol. 
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9 Verbeterparagraaf 
 

In oktober 2019 is de scan uitgevoerd vanuit het programma Waardigheid en Trots op locatie. De 
aandachtspunten die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn in het jaarplan/ kwaliteitsplan 2020 
opgenomen. Deze ondersteunen de ingeslagen weg om via een cyclisch proces te blijven verbeteren.  

 

 

Middels externe en interne audits en de Plan – Do – check – Act cyclus, werkt Zorgcentrum Aelsmeer 
constant aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening.  Voor 2020 zal de nadruk 
vooral liggen op het evalueren, bijstellen en borgen van de kwaliteitsverbeteringen, de “act”.   

 

In het kwaliteitsplan 2020 zijn de belangrijkste verbeteracties vermeld. Op basis van de scan is 
duidelijk gemaakt dat op beleidsmatig gebied nog aanvulling gewenst is. Het beschrijven en 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFoZLE2-PXAhWFXBoKHW3hDnIQjRwIBw&url=http://www.flevoziekenhuis.nl/organisatie/kwaliteit-van-de-zorg&psig=AOvVaw1bso-LShqSGO0RbyBbOjh1&ust=1512035466476829
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implementeren van kwaliteitsdoelstellingen, krijgt in 2020 nadrukkelijk aandacht met de bedoeling 
de hoog gewaardeerde kwaliteit van zorg te kunnen voortzetten. 

Bijlage: interne- en externe audits en verantwoording 
 

Onderwerp  verantwoordelijk  

Externe audits en verantwoording  
GGD: 

- hygiëne IMZ 
- thuiszorg huishouding 

GGD, 
Werkgroep infectie preventie 

DNV: 
Algemene kwaliteitsaudit, processen 
Conform nieuwe NEN norm -15224 

Managementteam, 
kwaliteitsfunctionaris 

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag  MT 
Kwaliteitsindicatoren meten en rapporteren MT 
Brandveiligheid 

- algemene inspectie gemeente 
- toetsing R2B brandveiligheid 
- BHV organisatie intern 

 
Gemeente 
R2B/ Verkerk 
Facilitair 

Legionella 
- toetsing legionella preventiebeleid 

Habion, 
Extern bureau 

Voedselveiligheid 
- HACCP 

 
De Wit 

UWV dossiers Syntra 
Psycho-sociale arbeidsbelasting RI&E ArboNed 
Medewerker tevredenheidsonderzoek  
Financieel: AOIC Controller, accountant 
  
Interne audits: MT, Werkgroepen 

- Werkwijze audit en scholing/ toetsing interne 
auditoren 

- Integrale opvolging IGZ 2018 
- Methodisch werken 
- Werkwijze WIC 
- Werkwijze MIP 
- Medicatieveiligheid 
- Proces MDO 
- Mondzorg 

 
- Scholing voorbehouden handelingen 
- Toetsing e-learning 

 
 
 
 
Advisaris 
 
 
 
Mondhygiënist  
 
opleidingsfunctionaris 

CQ IMZ MT 
CQ EMZ MT 
Algemeen: 

- Jaarplannen 
- Implementatie kwaliteitshandboek 
- ICT (databeveiliging, AVG ) 
- Leveranciersbeoordeling 
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