
 

 



 
 

 

Voorwoord van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 

Voorwoord Raad van Bestuur 

Voor u ligt ons Kwaliteitsverslag over het jaar 2018. Bij het schrijven hiervan hebben wij het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging gebruikt als handreiking. Dit 
kwaliteitsverslag is openbaar en wordt gepubliceerd op onze website. Het is bedoeld voor alle 
stakeholders en geïnteresseerden. Het Kwaliteitsverslag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur en directieteam van Laurens.  
 
Bij het opstellen van dit Kwaliteitsverslag zijn diverse partijen geraadpleegd, zoals de centrale 
cliëntenraad (CCR), de ondernemingsraad (OR), de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad 
van Toezicht, onze professionele adviesraad (PAR) en de coaches Waardigheid en Trots. Hun 
opmerkingen en adviezen zijn in onderhavige versie verwerkt. 
 
In dit verslag leggen wij verantwoording af over al onze activiteiten op het gebied van Kwaliteit en 
Veiligheid. Laurens had een lange weg te gaan na het in 2016 ingestelde verscherpt toezicht van de 
IGJ. We zijn voortvarend aan de slag gegaan aan de hand van ons programma  “Kwaliteit, dat ben 
jij!”. We hebben grote stappen gezet, het verscherpt toezicht werd opgeheven in 2017 en in mei 2018 
sprak de inspectie haar vertrouwen uit in onze voortgang. Begin 2019 bezocht de IGJ ons op een 
tweetal locaties en werden onze goede vorderingen bevestigd door de toets in de praktijk. Er valt nog 
altijd iedere dag veel te verbeteren, maar we hebben kunnen vaststellen dat daar met hart en ziel 
door onze medewerkers aan wordt gewerkt. We hebben in 2018 flinke stappen gezet als lerende 
organisatie door de introductie van het verbeterregister, de teamcoaching door Waardigheid en Trots 
coaches, de professionalisering van ons incidenten- en calamiteitenonderzoek en de introductie van 
onze eigen Kwaliteitsmeter. Daarnaast zijn onze professionals meer in the lead gekomen bij de 
vorming van beleid, met behulp van onze professionele structuur die we in 2018 hebben ingericht. 
Trots zijn we op onze nieuwe Visie op zorg voor de bewoners binnen onze verpleeghuizen, waardoor 
we nog beter gaan aansluiten bij de beleving en behoeften van de cliënt en naasten. Zo blijven we 
continu verbeteren voor onze ruim 7500 cliënten in de Thuiszorg, Kortdurende zorg en onze 
verpleeghuizen. Wij zijn daar trots op! 

Voorwoord Raad van Toezicht 

Afhankelijk zijn van zorg maakt mensen kwetsbaar. Het is de opdracht voor elke zorgorganisatie, zo 
ook voor Laurens, om haar cliënten en hun naasten het vertrouwen te geven dat zij in goede handen 
zijn. Vertrouwen dat verdiend moet worden. En daar is veel voor nodig. Adequaat opgeleide 
medewerkers die blij zijn met hun werk, hun keuze voor werken in de zorg bevestigd zien, zich 
gesteund en veilig voelen in hun dagelijkse werkomgeving en ondersteund worden door een goed 
functionerende (facilitaire) organisatie. Het omgaan met fouten en dit bespreekbaar maken, bereid 
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zijn te leren van elkaar en met elkaar samen te werken. Medewerkers die elke cliënt zien als een 
individu met zijn eigen achtergrond, wensen, dromen en zorgen. 
 
Wij zagen als Raad van Toezicht dat bestuur en directie van Laurens investeerden in het vinden en 
binden van medewerkers, in beter functionerende ondersteuning en een prettig en stimulerend 
werkklimaat voor de medewerkers. In de -mede naar onze mening gerechtvaardigde- overtuiging dat 
goede kwaliteit van zorg en vertrouwen van cliënten een logisch gevolg zal zijn. Ook in onze 
contacten met de medezeggenschapsorganen en tijdens onze werkbezoeken namen wij waar dat er 
resultaten geboekt zijn, resultaten waarvan voorliggend Kwaliteitsverslag mede getuigt.  
 
Goede vooruitgang is geboekt in het evalueren en leren van incidenten en calamiteiten, het opnieuw 
inrichten en activeren van de professionele structuur en het benoemen en opleiden van 
aandachtsvelders voor verschillende kwaliteitsthema’s. Er is echter ook nog werk te doen. Dat 
Laurens het vertrouwen verdient, moet beter zichtbaar gemaakt worden door middel van 
doeltreffende verantwoording. Dat is in 2018 nog een zoektocht geweest. Er is een Kwaliteitsmeter 
ontworpen en weer bijgesteld en het invullen ervan gebeurde nog niet overal systematisch. Door 
vereiste investeringen in het basale EPD, liet implementatie van structureel ophalen van 
klantervaringen wat langer op zich wachten. Wij blijven alert dat Laurens continu de zorg zal 
verbeteren en gevolg zal geven aan de uitkomsten van de diverse metingen op het gebied van 
kwaliteit. Wij zien een aanhoudende dynamiek en gedrevenheid van de werkers, managers en 
bestuurders van Laurens om vertrouwde handen te bieden aan de mensen die op hun zorg zijn 
aangewezen en daar zijn ook wij trots op. 
 
Verbeteren, (door)ontwikkelen en borgen van kwaliteit. Dát is wat we in 2018 hebben gedaan! 
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1. Over Laurens 

1.1 Visie, kernwaarden en doelgroepen 

Laurens is een grote aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een grote 
zorgorganisatie met een kleinschalige aanpak, dicht bij mensen in de buurt waar zij wonen. We 
bieden zorg en dienstverlening die met onze cliënten meegroeit, in iedere levensfase. Met ruim 5.200 
medewerkers werkzaam in 30 woonzorgcentra leveren wij wonen, diensten en zorg aan met name 
ouderen in Rotterdam en omstreken. Ook leveren we zorg en diensten bij zo’n 5.000 cliënten thuis. 
Wij doen dit vanuit de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Capelle a/d IJssel en Lansingerland. 
Laurens is georganiseerd rondom de drie expertisegebieden waarbinnen wij onze cliënten zorg 
bieden: 

● Thuiszorg voor de (specialistische) zorg aan huis; 
● Kortdurende zorg voor revalidatie voor ouderen en zorg in de laatste levensfase; 
● Wonen met zorg voor met name mensen met dementie en dagbesteding. 

 
Op onze website staat een nadere typering van de locaties van Laurens, doelgroepen en de zorg- en 
dienstverlening ter plaatse. Daarnaast is in bijlage 1 een overzicht opgenomen met het aantal cliënten 
per domein. Vanuit onze missie, visie en kernwaarden streven wij ernaar om mensen zo zelfstandig 
en betekenisvol als mogelijk te laten leven als zij ouder worden.  
 
Missie en visie 

Onze missie 
Het is onze missie om u te helpen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op uw eigen manier, in uw eigen omgeving en met 
zoveel mogelijk gebruik van uw eigen mogelijkheden. Wij zijn er voor ouderen van alle culturen, leeftijden en achtergronden.  
 
Onze naam ‘Laurens’ past bij onze missie. Laurens was een Romeinse weldoener, die in de derde eeuw opkwam voor 
mensen die dat nodig hadden. Het is een naam die we eer aan willen doen! 
 
Onze visie 
Duizenden ouderen vertrouwen iedere dag op de zorg van Laurens. Onze zorgverleners hebben oprechte aandacht voor 
onze cliënten. Wij kennen ieders persoonlijke verhaal en levensovertuiging, en we kennen de mensen die voor hen 
belangrijk zijn. We sluiten daar in de zorg zoveel mogelijk bij aan. In overleg met cliënten zelf, hun naasten, andere 
relevante zorgverleners én vanuit de kennis van ons vak, komen we tot de beste keuzes en oplossingen in zorg- en 
dienstverlening.  
 
Onze zorgverleners verstaan hun vak. Waar nodig zijn zij gespecialiseerd in een bepaalde zorgvraag. We kunnen vaak ook 
mensen met ingewikkelde zorgvragen helpen. We bieden verantwoorde zorg thuis. Of als dat nodig is, in een veilige en 
vertrouwde omgeving: in een van onze revlidatiehotels of verpleeghuizen. 
 
Als Laurens is het een belangrijke uitdaging om onze zorgverleners een omgeving te bieden waarin zij met plezier kunnen 
werken. Een omgeving waarin naast onze cliënten, ook aandacht is voor henzelf. Onze zorgverleners hebben recht op 
duidelijkheid en een heldere koers. Ze verdienen een leidinggevende die dichtbij hen staat, die naar hen luistert en oog 
heeft voor wat zij nodig hebben. En ze hebben recht op een bestuur en directie die voortdurend balans houdt tussen 
kwaliteit van zorg, zorg voor medewerkers en zorg voor een bedrijfsmatige goede sturing, zodat we een organisatie zijn 
waar het prettig samenwerken is en waar medewerkers zich voortdurend kunnen ontwikkelen. Want wij geloven dat 
tevreden medewerkers zorgen voor écht tevreden cliënten.  
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Kernwaarden 
Binnen Laurens werken wij met de volgende kernwaarden:  
 
Persoonlijke aandacht 
We zijn oprecht geïnteresseerd in onze cliënten of bewoners. We kennen ze. We weten wat hen drijft, 
wat ze belangrijk vinden en gaan in op persoonlijke wensen. 
 
Naasten betrekken 
We staan in verbinding met naasten van onze cliënten, zodat zij zich gehoord en ondersteund voelen. 
We gaan in gesprek over de ondersteuning die naasten bieden en maken afspraken over hun 
betrokkenheid bij de zorg.  
 
Samenwerken 
We werken samen. Niet alleen met onze collega’s van verschillende disciplines in het team, maar ook 
daarbuiten: met relevante collega’s, andere zorgverleners én met de mensen die voor de klant 
belangrijk zijn. Met elkaar komen we tot de beste keuzes en oplossingen in zorg- en dienstverlening. 
 
Professioneel handelen 
We zijn professionals. We verstaan ons vak en zijn bevoegd en bekwaam. We houden ons aan de 
geldende regels en aan de afspraken die we met elkaar maken. Als we een fout maken zijn we daar 
open en eerlijk over. We leren ervan en voorkomen dat anderen dezelfde fout maken. 

1.2 Leiderschap, governance en management  

Laurens kent een tweehoofdige Raad van Bestuur. De bestuursverantwoordelijkheden zijn 
georganiseerd volgens de zorgbrede governancecode. Onze statuten zijn hiermee in lijn. Het 
reglement van de Raad van Bestuur en het reglement van de Raad van Toezicht zijn in 2018 
aangepast en zijn nu in lijn met de governance code. Om “gevoel te houden bij het primair proces” 
worden structureel locatie- en gebiedsbezoeken uitgevoerd door de leden van de Raad van Bestuur. 
Daarnaast lopen zij op gezette tijden mee met de medewerkers in het primair proces.  
 
Laurens werkt vanuit het principe lijnsturing: bestuur, 
directeuren, managers en teamleiders sturen op de 
driehoek ‘tevreden klant - tevreden medewerker - gezond 
rendement’. De kwaliteit van onze zorg en dienstverlening 
vormt hierin de basis. Leidinggevenden zijn 
resultaatverantwoordelijk: dat is de kern van onze 
besturingsfilosofie. Leidinggevenden sturen vanuit onze 
kernwaarden. Zij worden in hun werk ondersteund door 
een centrale staf. De staf heeft een dienstverlenende rol, 
maar ook een onafhankelijke control functie. 
 
Onze Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en fungeert 
als klankbord en adviesorgaan voor onze bestuurders. Zij houdt toezicht op het beleid van de Raad 
van Bestuur en op de algemene gang van zaken van onze organisatie waaronder ook de thema’s 
kwaliteit en veiligheid vallen. De commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht is in 2018 
zes keer bijeengekomen. Tijdens de vergaderingen heeft de commissie het programma ‘Kwaliteit, dat 
ben jij!’ nauwgezet gevolgd. Daarnaast is elke vergadering aandacht besteed aan de 
calamiteitenanalyses en zijn professionals uitgenodigd om een toelichting te geven op inhoudelijke 
onderwerpen. Voor een geregeld en goed contact met de organisatie houdt de Raad van Toezicht 
jaarlijks werkbezoeken bij een aantal locaties en teams in de Thuiszorg, om zo het onderlinge contact 
op een inhoudelijke wijze vorm te geven. 
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1.3 Medezeggenschap binnen Laurens 

Laurens beschikt over een ondernemingsraad en een centrale cliëntenraad, welke inhoudelijk 
betrokken zijn en/of geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit. Het thema 
kwaliteit is geregeld onderwerp van gesprek tussen de Raad van Bestuur en de centrale cliëntenraad. 
 
In 2018 hebben we binnen Laurens een PAR (professionele adviesraad) opgericht. In deze 
adviesraad zijn alle vakgroepen (gericht op zorg, welzijn, artsen en behandeling) vertegenwoordigd. 
Deze professionele adviesraad geeft vanuit (gecombineerde) beroepsinhoudelijke perspectieven 
beleidsadviezen over vraagstukken die alle professionals en hun onderlinge samenwerking aangaan 
en draagt daarmee bij aan de beleidsontwikkeling passend bij de strategie/het jaarplan van Laurens. 
 

 

1.4 Kwaliteit binnen Laurens 

Sinds 2016 wordt binnen Laurens gewerkt met het programma ‘Kwaliteit, dat ben jij!’. Binnen dit 
programma worden werkwijzen, beleid en trainingen ontwikkeld en geïmplementeerd om het 
kwaliteitsdenken en -handelen te verbeteren. Doelstelling is de kwaliteit van zorg en welzijn van onze 
cliënten te bevorderen. Dit programma valt onder de eindverantwoordelijkheid van onze Raad van 
Bestuur. De directeur Kortdurende Zorg is operationeel verantwoordelijk voor het programma en 
wordt hierbij ondersteund door een programmamanager Kwaliteit. Om de intensieve monitoring en 
sturing op kwaliteit en veiligheid door de Raad van Bestuur binnen het lopende programma mogelijk 
te maken, doen we het volgende: 

● We werken met een Kwaliteitsplan, waarin onze ambities en uitgangspunten op het gebied 
van kwaliteit en veiligheid zijn beschreven. Ons Kwaliteitsplan is nauw verbonden met ons 
Jaarplan en wordt jaarlijks vastgesteld. In de stuurgroep Kwaliteit, welke één keer per maand 
bij elkaar komt, monitoren we de voortgang van het Kwaliteitsplan en de daarin benoemde 
speerpunten;  

● We werken met een kwaliteitsmanagementsysteem en zijn HKZ gecertificeerd, waarbij we 
binnen de gestelde termijn worden gevisiteerd; 

● We stellen ieder jaar een Kwaliteitsverslag op, waarmee we de stand van zaken ten aanzien 
van de kwaliteit van zorg op dat moment evalueren; 

● We participeren in diverse lerende, externe, netwerken. Zo werken wij onder andere samen 
met het Universitair Netwerk voor de Care Sector in Zuid Holland (UNC-ZH), het ZorgPact 
Rotterdam, Actiz, het Van Kleef instituut, de Rotterdamse Stroke Service en Conforte. Samen 
met de bij Conforte aangesloten organisaties zijn we in 2018 gestart met de Kwaliteitscirkel. 
Deze komt een aantal keer per jaar bij elkaar, waarin uitwisseling van kennis en verdieping 
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van gezamenlijke onderwerpen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg plaatsvindt. 
Belangrijke informatie die uit deze overleggen naar voren komt, wordt besproken in de 
stuurgroep Kwaliteit en daar wordt bepaald hoe we hier vervolg aan geven binnen de 
organisatie.  

 
Ten behoeve van de doelstellingen uit het programma ‘Kwaliteit, dat ben jij!’, hebben we in 2017 bij de 
zorgkantoren (Zilveren Kruis, DSW en CZ) een aanvraag ingediend voor extra middelen uit de 
zogenaamde € 100 mln van Van Rijn. De zorgkantoren hebben gezamenlijk € 7,8 miljoen aan 
Laurens toegekend. In 2017 is € 1.534.050 van de Van Rijngelden aangewend, in 2018 het restant 
van € 6.321.319. De totale besteding in deze twee jaren bedraagt € 11.248.500 en overschrijdt de 
totale toekenning ruimschoots. De toegekende middelen zijn met name ingezet voor de scholing van 
medewerkers en managers en de inzet van zorgcoördinatoren. Een belangrijk onderdeel van de 
scholingskosten zijn de vervangingskosten van de medewerkers (de zogenoemde verletkosten). 
 
Focus 2018 
In 2018 heeft Laurens op het gebied van kwaliteit in het teken gestaan van verbeteren, 
(door)ontwikkelen en borgen van kwaliteit. Het programma ‘Kwaliteit, dat ben jij!’ was gericht op een 
vijftal speerpunten, te weten:  
 

1. Het (verder) borgen van het methodisch werken in het dagelijks denken en handelen van 
onze professionals; 

2. Het (verder) ontwikkelen en inrichten van het thema “zinvolle dagbesteding en betekenisvol 
leven”; 

3. Het (her)inrichten van de professionele structuur (w.o. leerhuizen, vakgroepen). Op basis 
van deze structuur zijn professionals binnen Laurens betrokken bij het komen tot het 
kwaliteitsbeleid; 

4. Het (verder) implementeren en borgen van structurele kwaliteitsverbetering op 
zorginhoudelijke kwaliteitsthema’s; 

5. Het (verder) ontwikkelen en inrichten van het “lerend vermogen” binnen Laurens. Dit heeft 
specifiek betrekking op de onderdelen: Calamiteiten, MIC en MIM en Klachten. 

 
Per speerpunt zijn één of meerdere projecten gedefinieerd met een duidelijke opdrachtformulering en 
projectleider. De projectgroepen zijn altijd multidisciplinair samengesteld, met een vertegenwoordiging 
vanuit de gehele organisatie (aandachtsvelders, portefeuillehouder, teamleider, manager, 
beleidsmedewerker, projectleider en/of overige relevante disciplines). Bij ieder project is er aandacht 
voor het zo goed mogelijk borgen van de nieuwe structuur, werkwijze of werkzaamheden. Zoals 
eerder benoemd, wordt de voortgang van de projecten gemonitord in de stuurgroep Kwaliteit, als ook 
belangrijke ontwikkelingen die op dat moment spelen. Deze ontwikkelingen en de voortgang worden 
geregeld, minimaal zes keer per jaar, besproken met de commissie Kwaliteit & Veiligheid van de 
Raad van Toezicht en van de centrale cliëntenraad.  
 
In hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn de resultaten ten aanzien van bovengenoemde speerpunten 
beschreven. Met betrekking tot het derde speerpunt de ‘professionele structuur’ hebben we in 2018 
onze vakgroepen, leerhuizen en wetenschappelijke onderzoekscommissie geherpositioneerd. 
Daarnaast is de structuur ten aanzien van veiligheid & vrijheid opnieuw ingericht en is er een Ethische 
Commissie opgezet. Deze onderdelen leveren allen een belangrijke bijdrage aan het doorontwikkelen 
van kwaliteit van zorg en zijn hieronder verder toegelicht.  
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Vakgroepen en leerhuizen 
Binnen Laurens zijn 14 vakgroepen en 3 leerhuizen actief. Vakgroepen en leerhuizen zijn ingesteld 
om kwaliteit(sontwikkeling) team- en domeinoverstijgend te organiseren. Het doel van een vakgroep 
is het op peil houden, ontwikkelen en borgen van de kwaliteit binnen Laurens van een specifieke 
beroepsgroep. Het doel van leerhuizen is het op peil houden, ontwikkelen en borgen van de kwaliteit 
van wonen, zorg- en dienstverlening binnen Laurens van een specifieke cliëntgroep. Vakgroepen en 
leerhuizen vormen dus een belangrijk onderdeel op het gebied van kwaliteit. 
 

 
 
Wetenschappelijke onderzoekscommissie 
Naast de herpositionering van de vakgroepen en leerhuizen, heeft ook onze wetenschappelijke 
onderzoekscommissie (WOC) in 2018 een doorontwikkeling doorgemaakt. De WOC is er om 
wetenschappelijk onderzoek binnen Laurens te stroomlijnen, te stimuleren en vooral te verbinden met 
de praktijk om daarmee de zorg en behandeling van onze cliënten beter te onderbouwen en te 
verbeteren. Hierbij werken de leden van de WOC nauw samen met de vakgroepen en de leerhuizen. 
Sinds 2018 is de WOC weer meer zichtbaar voor medewerkers en worden onderzoeksresultaten 
breder verspreid binnen Laurens en waar mogelijk toegepast in de dagelijkse praktijk. 

 
 
 

Kwaliteitsverslag Laurens 2018 8 



 
 

V&V beraad (vrijheid en veiligheid) 
Een ander belangrijk onderdeel binnen de professionele structuur van Laurens is het V&V beraad. Dit 
beraad heeft als doel het Laurensbrede BOPZ beleid te ontwikkelen en voor te leggen in een advies 
aan de Raad van Bestuur alsmede de uitvoering te regelen met betrekking tot de Wet BOPZ. Vanuit 
dit beraad is in 2018 de structuur ten aanzien van V&V opnieuw ingericht. Dit is beschreven in 
hoofdstuk 4. 
 
Ethische Commissie 
Aanvullend op de huidige professionele structuur binnen Laurens, is in 2018 besloten tot het inrichten 
van een Ethische Commissie. Deze multidisciplinaire samengestelde ethische commissie geeft naast 
het faciliteren van reflectie ook advies over ethische vragen met betrekking tot cliëntenzorg en beleid 
van de organisatie.  
 
1e geneeskundige 
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is opgenomen dat elke zorgorganisatie de professionele 
inbreng in het aansturen van de organisatie borgt door opname van een specialist 
ouderengeneeskundige, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van 
Bestuur. Laurens kiest ervoor om dit in te richten door middel van het aantrekken van een eerste 
Geneeskundige. Deze onderhoudt, door structureel overleg met de Raad van Bestuur en door het 
themagewijs bijwonen van het Directieoverleg, een nauwe relatie met onze Raad van Bestuur en de 
domeindirecteuren en adviseert gevraagd en ongevraagd. Tot op heden is het helaas nog niet gelukt 
om deze positie in te vullen. Inmiddels hebben we het functieprofiel aangepast in de hoop dit op de 
korte termijn wel te kunnen doen. Tot die tijd is er structureel overleg tussen de Raad van Bestuur en 
de vakgroep artsen.  
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Voor de persoonsgerichte zorg en ondersteuning vinden wij het volgende belangrijk: 
 

● Wij willen de cliënt en zijn/haar naasten écht kennen; 
● Wij bespreken wat de cliënt en naasten zelf kunnen en waar onze hulp nodig is; 
● Wij bevorderen eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt, door methodisch en 

multidisciplinair te werken.  
 
Hieronder is beschreven wat we hiervoor in 2018 hebben gerealiseerd.  

 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning zien wij als dé basis voor tevreden cliënten én een goede 
kwaliteit van zorg. Onder kwalitatief goede zorg verstaan wij allereerst dat wij voldoen aan de basale 
kwaliteitseisen. Aanvullend hierop hebben we een breder perspectief op persoonsgerichte zorg, 
waarbij wij werken vanuit onze visie op zorg en onze kernwaarden. In de praktijk betekent dit dat wij 
oprecht geïnteresseerd zijn in onze cliënten en dat we ingaan op hun persoonlijke wensen. We 
kennen onze cliënten, weten wat hen drijft en wat ze belangrijk vinden. Daarnaast staan we in 
verbinding met de naaste(n) van onze cliënten, zodat zij zich gehoord en ondersteund voelen, gaan 
we in gesprek over de ondersteuning die naaste(n) bieden en maken we afspraken over hun 
betrokkenheid bij de zorg en ondersteuning. Methodisch werken en multidisciplinair samenwerken 
ondersteunt onze persoonsgerichte zorg en levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven 
van onze cliënten.  

2.1 Nieuwe visie domein Wonen met Zorg 

In de eerste helft van 2018 hebben we na een aantal inspirerende sessies met medewerkers vanuit 
alle locaties binnen Wonen met Zorg en externe deskundigen een nieuwe visie op intramurale zorg 
geformuleerd. Meer dan 600 medewerkers zijn hier op de één of andere manier bij betrokken 
geweest. Ook de lokale cliëntenraden en medewerkers vanuit andere afdelingen hebben input 
geleverd voor de nieuwe visie. Binnen Wonen met Zorg hebben wij de kernwaarden van Laurens 
toegespitst naar een visie op de langdurige, intramurale zorg. Deze visie nemen we als uitgangspunt 
bij de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit is het gedeelde verhaal van 
waaruit we binnen Wonen met Zorg willen werken.  
 

“Wat kunnen we voor u betekenen?” 
 
We werken op een plek waar mensen in de regio Rotterdam vanuit heel verschillende culturen met elkaar wonen. Alles wat 
we doen is erop gericht om het wonen voor hen (individueel en gezamenlijk) bij Laurens zo aangenaam mogelijk te maken. 
Het uitgangspunt bij al ons handelen is de vraag: ’Wat kunnen we voor u betekenen?’ Dit doen we vanuit de insteek dat we 
bewoners willen behandelen zoals zij zélf behandeld willen worden. De wens en behoefte van de bewoner staat bij ons altijd 
centraal. Kwalitatief goede zorg draait om datgene wat de bewoner nodig heeft. Daarbij gaat het om alle levensdomeinen 
die voor het welbevinden van de bewoner van belang zijn: wonen, welzijn, gezondheid, spiritualiteit en behoefte aan privacy 
of intimiteit. 
 
We realiseren ons dat niemand ervoor kiest om in een verpleeghuis te wonen. Mensen wonen langer thuis en steeds korter 
in het verpleeghuis. De laatste fase van het leven, de fase in het verpleeghuis is niet de makkelijkste fase, gaat vaak 
gepaard met pijn, verlies van functies en verdriet. Onze opdracht is om de laatste, moeilijke fase uit het leven van een 
bewoner zo waardig en aangenaam mogelijk te maken. Er is ruimte voor verdriet, aandacht voor de pijn en ruimte om volop 
te léven tot het laatste moment. De laatste levensfase hoort bij het leven en kan heel waardevol zijn, een periode om terug 
te kijken en samen te zijn met naasten. We hechten eraan om een eerlijk beeld te geven over het leven in een verpleeghuis 
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met alle mooie en zeker ook met de minder mooie kanten. We realiseren ons dat zingevingsvragen en vragen rondom het 
levenseinde niet meer te ontkennen zijn voor verpleeghuisbewoners en hun naasten. Het leveren van goede zorg betekent 
dat hier aandacht voor is, niet alleen voor bewoners zelf maar ook voor hun naasten. 
 
Bij goede zorg voor kwetsbare ouderen hoort nadrukkelijk aandacht voor de laatste fase van het leven. Door terugkerende 
gesprekken met bewoners en hun naasten willen we zinvolle en haalbare doelen formuleren voor zorg en behandeling. Bij 
het bepalen van de doelen staat altijd de keuze van de bewoner voorop, het medisch handelen is ondersteunend aan het 
welbevinden van de bewoner. 
 

 
In het najaar van 2018 zijn we gestart met de implementatie van deze visie. Hierbij hanteren we twee 
parallelle sporen: 

● Om het kwaliteitskader (en onze nieuwe visie) succesvol te implementeren, hebben we 
allereerst extra (en andere) medewerkers nodig: naast extra reguliere zorgmedewerkers zijn 
dit welzijnsmedewerkers, huiskamerbegeleiders en kwaliteitsfunctionarissen. Met het 
aantrekken van deze medewerkers op de locaties krijgen we meer tijd en aandacht voor de 
bewoners; 

● Daarnaast zijn we gestart met een driejarig programma binnen het hele domein om de 
gewenste cultuuromslag zoals beschreven in de visie te bewerkstelligen.  

2.2 Methodisch werken 

Methodisch werken betekent dat we werken 
volgens een plan, dat we rapporteren op de 
doelen die gesteld zijn, dat we continu 
signaleren en evalueren of de doelen worden 
behaald en dat we waar nodig aanpassen, 
bijstellen en weer vastleggen. Dit doen we 
samen met alle betrokkenen bij de cliënt en 
zijn/haar naasten.  
 
In 2017 hebben we vanuit onze visie en 
kernwaarden de zorg anders georganiseerd, 
met duidelijke afspraken over de wijze waarop 
het intakegesprek, de zorgcoördinatie en het 
multidisciplinair overleg moeten worden 
uitgeoefend. Gezien het verschil in de 
doelgroepen binnen de domeinen Wonen met Zorg, Kortdurende Zorg en Thuiszorg, hebben we 
gekozen voor het praktisch uitwerken van vier “cirkels van methodisch werken”, namelijk voor Wonen 
met Zorg, voor Thuiszorg, voor Palliatieve Zorg en voor Revalidatie. Dit betekent dat er waar nodig 
specifieke werkwijzen en afspraken gelden. In 2018 hebben we deze werkwijzen en afspraken 
grotendeels geïmplementeerd. Op het gebied van scholing hebben in 2018 ongeveer 65% van de 
1700 zorgcoördinatoren binnen Laurens een scholing gevolgd, waardoor zij nog beter zijn toegerust 
om hun rol vorm te geven. Voor de overige zorgcoördinatoren geldt dat dit in de eerste helft van 2019 
heeft plaatsgevonden. Onze medewerkers in de intramurale zorg zijn bij het eigen maken van hun 
nieuwe rollen ondersteund door de coaches van Waardigheid en Trots.  
 
Wonen met Zorg 
Voor het domein Wonen met Zorg hebben we de werkwijze nog meer in detail beschreven en op 
basis daarvan de “cirkel van methodisch werken” aangepast. Sinds het najaar van 2018 zijn alle 
locaties binnen dit domein bezig om deze werkwijze te implementeren. Zo wordt bij cliënten het 
levensverhaal in kaart gebracht, zodat we de cliënt echt kennen en weten wat hij/zij belangrijk vindt. 
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Op basis hiervan kunnen we nog beter doelen formuleren en werken aan de kwaliteit van leven van 
de cliënt. Ook binnen de dagbesteding is het werken met het levensverhaal van toegevoegde waarde.  
 
Revalidatie 
Bij onze revalidatie-cliënten binnen de Kortdurende Zorg gebruiken we hiervoor de COPM (Canadian 
Occupational Performance Measure). Met behulp van dit instrument worden revalidatiedoelen 
gebaseerd op de problemen die de cliënt ervaart in het dagelijks handelen en wordt daarmee de 
hulpvraag van de cliënt verhelderd. Hierbij richt de COPM zich op drie gebieden: zelfredzaamheid, 
productiviteit en ontspanning. Daarnaast helpt dit instrument om de veranderingen te meten in het 
beeld dat de cliënt heeft van zijn handelen gedurende het behandelproces.  
 
Daarnaast hebben we in 2018 standaard behandelplannen ingevoerd, waardoor het methodisch 
werken nog meer wordt ondersteund. Ook zijn we gestart met de invoering van het multidisciplinair 
werkoverleg (MDWO) op de afdelingen. Waar het multidisciplinair overleg (MDO) gaat over de cliënt 
en de gemaakte afspraken ten aanzien van deze cliënt, gaat het MDWO over de multidisciplinaire 
samenwerking en de inhoudelijke ontwikkeling rond de doelgroep waar het team mee te maken heeft. 
Naast de doorontwikkeling van de rol van de zorgcoördinatoren, starten we in september 2019 in 
samenwerking met de Laurens Academie met een leertraject voor ‘verpleegkundigen geriatrische 
revalidatie’. Onderdelen in dit traject zijn onder andere: het revalidatieproces, klinisch redeneren, het 
MDO, methodisch werken en een verdieping in doelgroepen.  

 

 
Thuiszorg 
Binnen de Thuiszorg zijn in 2018 instrumenten en tools ontwikkeld, die zorgcoördinatoren en 
wijkverpleegkundigen ondersteunen in het methodisch werken en het borgen van de kwaliteit. Deze 
tools zijn nog niet overal voldoende geïmplementeerd en bekend, dit is dan ook een speerpunt voor 
2019. Naast deze instrumenten en tools is een richtlijn ‘indiceren’ opgesteld voor de 
wijkverpleegkundigen. Voor de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt is het namelijk van groot 
belang dat de juiste indicatie wordt gesteld. Om wijkverpleegkundige hierin te ondersteunen, nemen 
zij deel aan intervisiebijeenkomsten. Daarnaast starten we in 2019 in één gebied met 
feedbacksessies voor wijkverpleegkundigen ten aanzien van de indicatiestelling. Op basis van de 
uitkomst van deze feedbacksessies, wordt een plan gemaakt om deze sessies te houden in alle 
gebieden van de Thuiszorg. Zo hopen we te komen tot uniformiteit in de indicatiestelling.  
 
Palliatieve zorg 
Binnen onze locaties waar palliatieve cliënten verblijven, maken we sinds 2018 gebruik van een nieuw 
zorgpad, welke beschikbaar is in mijnCaress en ons daarmee ondersteunt in het methodisch werken. 
Daarnaast werken we met verpleegkundig specialisten die gericht op de palliatieve zorg inzetbaar 
zijn. Ook zijn we in 2018 gestart met de voorbereidingen voor het behalen van het Prezo keurmerk, 
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omdat we het van belang vinden om onze zorg- en dienstverlening aan te laten sluiten bij de 
belangrijkste normen. 
 
Naast deze ontwikkelingen heeft het directieteam zich in oktober 2018 gecommitteerd aan een 
driejarig Laurensbreed programma gericht op Palliatieve zorg. Het programma bevat meerdere 
projecten, waarin het project ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg’ het meest omvangrijk is. Het doel van 
het programma is voornamelijk een beweging in gang te zetten waarbij het gewoon is om te praten 
over de laatste levensfase, de interne keten soepeler te laten verlopen en het versterken van de 
samenwerking met zorgprofessionals, die betrokken zijn in de zorgverlening bij de cliënt.  
 
Over drie jaar willen we hebben bereikt dat het pakket ‘Passende zorg in de laatste levensfase’ is 
gerealiseerd. Om dit eindresultaat te kunnen bereiken, starten er diverse projecten. Per project wordt 
een apart projectplan geschreven met daarin de detailuitwerking en benodigde resources.  
 

 

2.3 Doelmatigheid binnen de thuiszorg 

Voor de cliënt is het van groot belang om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen met 
inzet van zijn of haar eigen netwerk, maar ook het netwerk in de wijk waar de cliënt woont. Daarvoor 
moeten onze medewerkers kennis hebben van de beschikbare mogelijkheden binnen en buiten 
Laurens, die zij kunnen benutten om dit waar te maken. Eén van de aspecten die hieraan bijdraagt is 
het ‘doelmatig werken’, waar we in januari 2018 mee zijn gestart. Hierbij is er onder andere aandacht 
geweest voor het inzetten van hulpmiddelen en technologie, om ervoor te zorgen dat onze 
medewerkers hulpmiddelen frequenter inzetten bij cliënten, waardoor zij langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. In dit kader zijn medewerkers getraind in wat doelmatig werken inhoudt en hoe 
de zelfredzaamheid van cliënten vergroot kan worden ten behoeve van langer zelfstandig thuis 
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wonen. Medewerkers hebben informatie gekregen over het inzetten van hulpmiddelen, voor 
bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen, en inzet van de medido (medicijndispenser). De 
wijkverpleegkundigen zijn kritischer gaan kijken naar welke zorg aanvullend nodig is op dat wat de 
cliënt nog zelf kan en wat het netwerk kan betekenen. Het verhogen van de zelfredzaamheid en het 
inzetten van hulpmiddelen zal uiteindelijk bijdragen aan minder zorginzet, waardoor cliënten minder 
afhankelijk zijn. Voor wijkverpleegkundigen en teamleiders is er managementinformatie beschikbaar 
over de gemiddelde zorginzet per cliënt. Ook de kwaliteitsverpleegkundigen spelen een rol in het 
bevorderen van zelfredzaamheid en het begeleiden van teams en medewerkers om dit te kunnen 
bereiken. 
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3. Wonen en welzijn 
 

Voor het wonen en welzijn van cliënten vinden wij het volgende belangrijk: 
 

● Gedurende de dag voelt de cliënt zich zo prettig mogelijk; 
● Hier dragen we aan bij door een prettige omgeving te creëren, thuis of in het verpleeghuis; 
● We gaan in gesprek over zingeving en levensvragen; 
● Hierbij zien we zorg, welzijn, aandacht en welbevinden als één geheel, waar we allen 

samen met onze vrijwilligers voor verantwoordelijk zijn.  
 
Hieronder is beschreven wat we hiervoor in 2018 hebben gerealiseerd.  

 
Prettig wonen en welzijn is van wezenlijk belang voor onze cliënten. Welbevinden, aandacht en 
welzijn dragen bij aan kwaliteit van leven. Wij vinden het belangrijk om welzijn niet te beperken tot het 
‘inzetten van activiteiten’, maar dat welzijn een integraal onderdeel is van de zorg aan onze cliënten. 
Het meer en meer bewerkstelligen dat de medewerker zich hiervan bewust is, doen wij onder andere 
door welzijn onderdeel te maken van het methodisch werken en van ons facilitaire concept. Het gaat 
erom hoe belangrijke momenten gedurende de dag (denk aan eten, wassen en aankleden, koffie 
drinken etc.) zo uitgevoerd worden dat de cliënten zich nog prettiger voelen. Het welzijn van onze 
cliënten is iets van het hele multidisciplinaire team, waarbij nauw wordt samengewerkt met naasten 
van onze cliënten en wij vrijwilligers zien als een belangrijke onmisbare groep. 

3.1 Nieuwe inrichting van functies 

Vanuit bovenstaande gedachte heeft de activiteiten- en welzijnsbegeleider binnen Wonen met Zorg 
een nieuwe functiebeschrijving gekregen, omdat we zien dat zij een belangrijke rol heeft in het continu 
onder de aandacht brengen van het welzijn van cliënten. De kern van de nieuwe functiebeschrijving 
is: 

● Aandacht voor alles dat bijdraagt aan iemands welbevinden. Het organiseren van activiteiten 
kan hier aan bijdragen, maar dagelijkse bezigheden als koffie drinken of een ontmoeting met 
andere mensen zijn net zo belangrijk;  

● Het (nog meer) inzetten van naasten en vrijwilligers om hierbij te ondersteunen (de 
activiteiten- en welzijnsbegeleider coördineert dit); 

● Het enthousiasmeren van collega’s in de zorg, behandeling, facilitair, vrijwilligers etc. om als 
team bij te dragen aan het welzijn van de cliënt.  

 
Daarnaast heeft Laurens ervoor gekozen om het kwaliteitsbudget, dat per 2019 beschikbaar is vanuit 
de Wlz ten behoeve van het welzijn/welbevinden van cliënten, in te zetten voor verscheidene functies, 
zoals bijvoorbeeld de huiskamerbegeleider en de uitbreiding van 20 fte welzijnsmedewerkers. Per 
locatie kunnen de activiteiten- en welzijnsbegeleiders uitgebreid worden of er kan ingezet worden op 
de nieuwe functie MMZ 3. Deze medewerkers zijn gelijkwaardig aan niveau 3 ig, maar zijn meer 
gericht op het welbevinden van cliënten. Zij zijn onder andere beschikbaar voor één op één 
begeleiding en voeren activiteiten uit, waar de activiteiten- en welzijnsbegeleider vooral coördineert, 
coacht en kennis overdraagt. Aangezien de MMZ 3 medewerker onderdeel is van het zorgteam, staan 
zij direct naast de andere zorgmedewerkers en helpen zij daarmee bij het realiseren van de integrale 
samenwerking en de implementatie van de nieuwe visie op zorg.  

 
 
 

Kwaliteitsverslag Laurens 2018 15 



 
 

3.2 Zingeving en zinvolle dagbesteding 

Zingeving is een belangrijk aspect van kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van de 
relatie. Zowel bij het vormgeven van zingeving binnen de dagstructuur als bij het organiseren van een 
zinvolle dagbesteding wordt nauw aangesloten bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de 
cliënt. Wij gaan uit van de eigen kracht van onze cliënten: het vermogen van onze cliënten om zelf 
sturing te geven aan hun eigen leven in de context van hun sociale omgeving, ook al is deze sturing 
soms beperkt. Dit doen we samen met hun naasten.  
 
Betekenisvol leven in de Buurt 
Eind 2018 is het project Betekenisvol leven in de Buurt (BLIB) afgerond. Dit project is in 
samenwerking met de Hogeschool Rotterdam en het Kenniscentrum Zorginnovatie in 2015 binnen de 
Thuiszorg gestart, waarbij thuiszorgmedewerkers werden gecoacht door geestelijk verzorgers. Het 
doel van het project was dat zorgmedewerkers zingevingsaspecten opmerken bij cliënten en daar 
goed mee om weten te gaan. Dit doen zij in hun dagelijkse zorg door cliënten op dit gebied in contact 
te brengen met of over te dragen aan andere professionals of vrijwilligers. Het laatste jaar van het 
project stond in het teken van kennisverspreiding, verbinding en borging.  
 

 
 
Binnen het project zijn uiteindelijk 16 teams (249 medewerkers) getraind en zijn 1144 ouderen bereikt. 
Gedurende het laatste jaar is intensief contact geweest tussen het management van Laurens 
Thuiszorg, een delegatie van de thuiszorgteams die gecoacht zijn en het projectteam BLIB. Er is 
uitvoerig gesproken over de betekenis van zingeving, de integratie van de BLIB methodiek binnen 
Laurens Thuiszorg en het regulier werken. Door het projectteam is een businesscase voor Laurens 
Thuiszorg gemaakt. Op basis hiervan biedt Laurens Thuiszorg vanaf 2019 de BLIB methodiek aan als 
scholing aan een aantal nieuwe thuiszorgteams. De 16 getrainde teams kunnen gebruik blijven 
maken van ‘bijblijf’-coaching. Vanuit deze resultaten sluit Laurens Thuiszorg aan bij het Masterplan 
ouderen van de Gemeente Rotterdam. De werkwijze sluit namelijk zeer aan bij de pijler waarin ‘er toe 
doen’ centraal staat. Daarnaast is Laurens aangesloten bij de overleggen in de netwerken palliatieve 
zorg, waardoor we mogelijk in aanmerking komen voor een toekenning van landelijke middelen voor 
geestelijke verzorging in de wijk. Laurens brengt de ontwikkelde methodiek in als mogelijkheid voor 
inzet van deze middelen.  
 
Om de kennis die is opgedaan binnen BLIB te verspreiden, zijn er onder andere presentaties gegeven 
binnen Laurens, bij de V&VN Wetenschap in de Praktijk en is er een lezing geweest op het congres 
‘Kwetsbare ouderen’ in Ede. Daarnaast heeft er een eindsymposium over BLIB plaatsgevonden, zijn 
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er lessen over zingeving en levensvragen gegeven aan eerste en tweedejaars verpleegkunde en is er 
een artikel over het project gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geestelijk Verzorgers. 
Om de kwaliteit van de producten en werkwijze nogmaals te toetsen heeft het projectteam in oktober 
2018 een klankbordgroep bijeenkomst georganiseerd. Voor deze klankbordgroep waren landelijk 
afgevaardigden van de thuiszorg, gemeente, geestelijke verzorging, artsen en kennisorganisaties 
uitgenodigd. De klankbordgroep heeft zich enerzijds gebogen over de eindproducten en anderzijds 
adviezen gegeven voor verdere verspreiding van de resultaten. 
 

Het domein Wonen met Zorg gaat met ingang van 2019 aan de slag met het coachen van haar teams 
bij de dagbesteding en in de verpleeghuizen. Dit is gebaseerd op de ervaringen in BLIB en gaan we 
BLIZ (Betekenisvol leven in de zorg) noemen. Het resultaat van deze werkwijze zal zijn dat 
medewerkers meer oog hebben voor zingevingsvragen bij cliënten, zelf bewuster zijn geworden van 
hun eigen rol hierin en zich vrijer voelen om de juiste vragen te stellen. Per 1 juni 2019 starten we op 
een aantal locaties met 18 uur inzet van een extra geestelijk verzorger per week per locatie. In 2020 
en 2021 volgen de overige locaties, zodat eind 2021 alle medewerkers hebben deelgenomen aan 
coaching. Het project BLIZ is één van de projecten die bijdragen aan het omzetten van de nieuwe 
visie (zie paragraaf 2.1) naar de dagelijkse praktijk.  
 

 
 
Waardigheid en Trots 
In het kader van het programma Waardigheid en Trots heeft het Ministerie van VWS vanaf 2016 extra 
middelen beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Laurens is blij met deze 
extra middelen voor onze verpleeghuizen/locaties binnen ons domein Wonen met Zorg. De 
bestemming ervan sluit aan bij wat we voor onze cliënten willen betekenen: de cliënt ondersteunen 
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om zelf de regie te voeren en een betekenisvol leven te leiden. De bestemming sluit ook aan bij de 
wijze waarop we onze medewerkers zien: als deskundige en verantwoordelijke professionals die 
samen met werkelijke aandacht goede zorg aan onze cliënten geven. De locaties hebben een eigen 
plan gemaakt voor het extra ondersteunen van de daginvulling voor cliënten en daarmee de 
besteding van de extra middelen. Hieronder een greep uit een omvangrijke hoeveelheid aan 
activiteiten: 

● Laurens heeft een beweegbeleid ontwikkeld, omdat het stimuleren van bewegen essentieel 
is. In september 2018 is de beweegweek georganiseerd, op alle locaties van het domein 
WmZ waren beweegactiviteiten waar men aan deel kon nemen. Dit was zo succesvol dat de 
beweegweek in 2019 wordt herhaald. In 2019 worden nog 3 andere themaweken 
georganiseerd met middelen vanuit het budget Waardigheid & Trots.  

● In De Oudelandse Hof zijn gesprekken gevoerd met medewerkers, cliënten en familie over de 
vraag hoe de zorg en het welbevinden verbeterd zouden kunnen worden. Concrete 
initiatieven zijn na verloop van tijd geëvalueerd en er zijn nieuwe initiatieven ontwikkeld. Zo 
ontstaat er een continu gesprek over verbeteringen. Familieleden voelen zich daarnaast veel 
meer betrokken en nemen ook verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het welbevinden 
van de cliënten.  

● Een groep cliënten (en twee verzorgenden) uit Maasveld is in de zomer van 2018 op vakantie 
geweest naar Suriname. Allen hadden een Surinaamse achtergrond. Ze verbleven in 
Paramaribo in een zorghotel en konden zo nog één keer terug naar hun geboorteland. Voor 
deze cliënten heel bijzonder.  

● Op 30 december gingen ruim 800 cliënten en hun naasten naar het Kerstcircus in Ahoy, een 
voorstelling speciaal voor Laurens georganiseerd.  

● Op alle locaties worden steeds meer huiskameractiviteiten georganiseerd. Veel cliënten zijn 
niet meer in staat om mee te doen aan groepsactiviteiten, maar hebben behoefte aan 
individueel contact, bijvoorbeeld van care clowns of een klein concertje met appeltaart bij de 
koffie.  

 

3.3 De woonomgeving 

In 2018 heeft Laurens meegewerkt aan een inventarisatie van het zorgvastgoed in Rotterdam, onder 
leiding van Conforte en in samenwerking met de andere zorgaanbieders, Zorgkantoor Achmea en de 
Gemeente. Hieruit blijkt dat het zorgvastgoed niet voldoet, zowel in capaciteit als in kwaliteit. Dit beeld 
zien we ook terug in de andere werkgebieden van Laurens, te weten Lansingerland en Barendrecht.  
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Er is een combinatie van oplossingen nodig om dit vraagstuk op te lossen, zoals: renovatie van 
bestaand vastgoed, toekomstbestendige en flexibel inzetbare nieuwbouw, maar zeker ook de 
ontwikkeling van nieuwe (extramurale) woonvormen. Binnen het project Bouwen op de kaders (BOK) 
heeft het jaar 2018 in het teken gestaan van een eerste aanzet hiertoe.  
 
Zo is de nieuwe woonvorm binnen Huize Sint Petrus in mei 2018 van start gegaan. Inmiddels zijn 
bijna alle 56 studio’s verhuurd in combinatie met een pakket van welzijn, hulp bij het huishouden, een 
variatie aan maaltijdvoorzieningen en de aanwezigheid van een thuiszorgteam. De strategie van 
Laurens is om dergelijke nieuwe woonvormen de komende jaren verder uit te breiden in 
samenwerking met relevante partners zoals woningcorporaties, gemeenten, welzijn en 
zorgverzekeraars. Daarnaast is gewerkt aan planvorming voor zowel nieuwbouwtrajecten zoals de 
herontwikkeling van locaties Simeon & Anna en Borgstede, alsook grondige renovatietrajecten zoals 
locatie De Wilgenborgh. Het in 2017 ontwikkelde woonzorgconcept, inclusief bijbehorend programma 
van eisen, wordt momenteel herijkt in het licht van de nieuwe visie van het domein Wonen met Zorg 
en het nieuwe facilitaire concept. Deze herijking wordt nog meegenomen in de planvorming. 
 

 
 
In 2018 zijn ook enkele lopende trajecten binnen project BOK afgerond. Zo is locatie De Heuvelhoek 
open gegaan voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel. De cliënten van locatie De Hoek zijn 
hier naartoe verhuisd. Tevens is de verbouwing van locatie De Tuinen afgerond (van groepen van 6 
cliënten naar groepen van 10 cliënten).  
 
Eind 2018 is een doorstart gemaakt met het beoogde Strategisch Vastgoedplan. Zo heeft een 
inventarisatie plaatsgevonden van alle relevante data. Momenteel wordt deze data gebruikt om tot 
een vastgoedvisie en vervolgens concrete projectdoelstellingen op locatieniveau te komen. Laurens 
wordt hierbij ondersteund door een ervaren bureau op strategisch vastgoed gebied. Het streven is om 
het strategisch vastgoedplan eind september 2019 gereed te hebben. Hiermee beoogt Laurens in de 
komende jaren toe te werken naar een nog beter woonzorgaanbod voor haar cliënten, passend bij de 
marktvraag en financiering. 
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3.4 Facilitair 

Naast bovenstaande ontwikkelingen vinden we het ook van belang dat de benodigde voorzieningen 
binnen onze locaties goed zijn geregeld voor onze cliënten. Vandaar dat we in 2018 de nieuwe 
centraal aangestuurde facilitaire organisatie hebben ingericht. Daarnaast zijn we begonnen met de 
voorbereiding van de implementatie van de nieuwe organisatiebrede facilitaire concepten op het 
gebied van ‘eten & drinken’, ‘huishouding’, ‘technische dienst’ en ‘receptie’. In het eerste kwartaal van 
2019 zijn de concepten operationeel op de eerste drie locaties. De overige locaties volgen in 2019 en 
2020.  
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4. Veiligheid 
 

Voor de veiligheid van onze cliënten vinden wij het volgende belangrijk: 
 

● De cliënt en naasten kunnen er op vertrouwen dat wij professioneel handelen; 
● Wij betrekken hen in de afwegingen die we maken;  
● Hierbij is voorkomen beter dan genezen; 
● Wij zorgen ervoor dat de veiligheid van onze zorg continu verbetert. 

 
Hieronder is beschreven wat we hiervoor in 2018 hebben gerealiseerd.  

 
Veiligheid zou wat ons betreft vanzelfsprekend moeten zijn. Zowel de cliënt als naasten kunnen er op 
vertrouwen dat wij er alles aan doen om eventuele risico's op het gebied van zorg of wonen tijdig te 
inventariseren en hier naar te acteren. Hierbij staan de mogelijkheden en wensen van onze cliënten 
voorop, welke een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol spelen in de afwegingen die we maken. Bij 
ons staat voorop dat voorkomen beter is dan genezen. Door onze medewerkers geregeld te scholen 
en met elkaar onder andere casuïstiek en incidenten te analyseren, blijven we ons hierin continu 
verbeteren. 

4.1 Medicatieveiligheid 

Als onderdeel van het vierde speerpunt ‘Kwaliteitsverbetering bij zorginhoudelijke thema’s’ zijn tien 
thema’s gedefinieerd waarop de kwaliteit van zorg verbetering behoeft. Om een goede implementatie 
te bevorderen wordt gewerkt met aandachtsvelders binnen Wonen met Zorg en Kortdurende Zorg. In 
de Thuiszorg werken we met verpleegkundigen Kwaliteit. De tien thema’s en de werkwijze daarbij 
worden toegelicht in hoofdstuk 5. Eén van de tien thema’s is medicatieveiligheid, waarbij beleid wordt 
ontwikkeld, procedures en protocollen vastgesteld, medewerkers getraind en afgesproken werkwijzen 
op de werkvloer worden geïmplementeerd.  
 
In 2018 zijn de aandachtsvelders ‘medicatieveiligheid’ en de verpleegkundigen Kwaliteit 
gepositioneerd. De aandachtsvelders voeren een zelfevaluatie uit, waarbij ze een rondgang doen 
over de afdeling en kijken of aan de basisnormen wordt voldaan. Daarnaast observeert de 
aandachtsvelder ook zijn/haar collega’s tijdens een medicatie deelronde. De verpleegkundigen 
Kwaliteit voeren een audit uit in een ander thuiszorgteam, waarbij zij onder andere kijken of er een 
actueel medicatieoverzicht is en checken op het uitvoeren van de dubbele controle bij medicatie waar 
dit van toepassing is.  
 
Voor alle aandachtsvelders is in 2018 het leertraject medicatieveiligheid ontwikkeld. Dit leertraject 
bestaat uit een kick-off bijeenkomst waarbij de rol van aandachtsvelder, inhoudelijke kennis van 
farmacotherapie en achtergrondinformatie over de Kwaliteitsmeter (zie voor een toelichting paragraaf 
5.2) en MIC-meldingen centraal staat. Het leertraject wordt afgesloten met twee e-learning modules 
en zal in het tweede kwartaal van 2019 van start gaan.  
 
Om verschillende redenen is er binnen het domein Wonen met Zorg overgegaan van vier naar drie 
vaste deelmomenten voor medicatie. In het tweede kwartaal van 2019 worden de beoogde effecten 
van deze overgang geëvalueerd. Daarnaast lopen de contracten met de huidige twee apotheken in 
2019 af. Eind 2018 is begonnen met een heronderhandeling met een van de huidige apotheken voor 
het domein Wonen met Zorg en een aanbesteding voor het domein Kortdurende Zorg.  
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Met betrekking tot de norm “volledig aftekenen van de toedienlijst met paraaf” lopen binnen Laurens 
de projecten ‘Elektronische toedienlijsten’ en ‘Dubbele controle en parafering op afstand Intramuraal 
en Extramuraal’. Dit laatste is extramuraal ingevoerd, intramuraal staat dit voor 2019 op de planning.  
Uit de audits van de Thuiszorg die in 2018 zijn uitgevoerd, blijkt dat de medicatie-app die wordt 
gebruikt voor de dubbele controle, nog niet door iedereen wordt gebruikt. Ook blijkt de reactietijd 
langer te zijn dan bij andere vergelijkbare organisaties. Naar aanleiding hiervan is Nedap, de 
leverancier van ons ECD in de Thuiszorg, een onderzoek gestart om dit verder uit te zoeken.  
 

 

4.2 Wondzorg en decubituspreventie 

Net als medicatieveiligheid is ‘wondzorg/decubitus’ als één van de tien thema’s benoemd waarop de 
kwaliteit van zorg verbetering behoeft. In 2018 hebben we hiervoor de aandachtsvelders binnen 
Wonen met Zorg en de Kortdurende Zorg benoemd. Zij voeren periodiek de zelfevaluatie uit en 
hebben een rol richting hun collega’s in de kwaliteitsbewaking. Daarnaast hebben wij een overleg met 
alle beschikbare wondexperts binnen Laurens gestart, om te komen tot eenduidige werkwijzen en 
onderlinge uitwisseling (intra- en extramuraal). Zo stelt bijvoorbeeld het team van wondexperts 
gezamenlijk vast welke professional welke wond in welk stadium het beste kan behandelen en hoe 
deze benaderbaar is. Ter verbetering van de decubituspreventie binnen Laurens hebben wij ook een 
multidisciplinair overleg gestart.  
 
Om de kwaliteit van wondzorg binnen Laurens echt op een hoger niveau te krijgen is scholing nodig. 
Daarom hebben we in 2018 hard gewerkt aan een scholingsvoorstel, dat bestaat uit twee onderdelen: 
scholing waarmee alle medewerkers niveau 3 en hoger bevoegd kunnen blijven en scholing waarmee 
we de aandachtsvelders voorzien van meer kennis van en inzicht in wondzorg, zodat zij hun rol ook 
echt in de praktijk kunnen brengen. In 2019 ronden wij dit proces af en hopen wij de eerste scholingen 
te geven. Naast deze scholingen worden in het domein Kortdurende Zorg verpleegkundigen intern 
geschoold tot wondverpleegkundigen. Deze studeren naar verwachting in 2019 af.  
 
Om ervoor te zorgen dat ons zorgdossier onze medewerkers optimaal ondersteunt, is begin 2018 een 
nieuw wondbehandelplan ontwikkeld en opgenomen in ons zorgdossier. In 2019 onderzoeken we een 
verdere doorontwikkeling, namelijk het mogelijk in gebruik nemen van een applicatie die de 
beoordeling van (de voortgang van) wonden beter zou ondersteunen. Ook onderzoeken we de 
toegevoegde waarde van een camera die wonden objectief kan beoordelen, in 2018 hebben we deze 
camera reeds op twee plaatsen met positief resultaat getest.  
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4.3 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

In 2017 hebben we binnen Laurens een nieuw beleid ‘Vrijheid en Veiligheid’ (V&V) ontwikkeld, waarbij 
preventie voorop staat (“nee, tenzij…”). In 2018 heeft de focus gelegen op de implementatie van dit 
beleid. Dit hebben we onder andere gedaan door onze professionele structuur op het gebied van V&V 
beter in te richten. Zo zijn in de domeinen Wonen met Zorg en Kortdurende Zorg de aandachtsvelders 
‘V&V’ benoemd. Aanvankelijk betrof het één aandachtsvelder per locatie. Gelet op de omvang en 
complexiteit van het thema is in 2018 besloten dat iedere locatie minimaal twee aandachtsvelders 
‘V&V’ heeft. Eén van de taken van deze aandachtsvelders is het uitvoeren van een zelfevaluatie en 
het bespreken van de uitkomst hiervan in het teamoverleg. Nadat de eerste versie van de 
zelfevaluatie V&V een aantal keer in 2018 is uitgevoerd, is de evaluatie eind 2018 grondig aangepast 
en ingekort, waarbij de focus is verlegd van kennistoets naar dossiercheck.  
 
Op het gebied van scholing is in 2017 een brede groep medewerkers klassikaal geschoold op het 
gebied van beleid en dossiervorming inzake V&V. In 2018 is dezelfde scholing voortgezet voor 
nieuwe medewerkers. Daarnaast wordt er in samenwerking met de Laurens Academie een 
aanvullend leerpad ontwikkeld voor de aandachtsvelders V&V. Dit krijgt in 2019 zijn beslag. Om de 
ontwikkelingen op het gebied van V&V goed bij te kunnen houden, heeft een aantal medewerkers en 
leidinggevenden zowel in 2017 als in 2018 het Medilex congres “Noodgedwongen” gevolgd. Tevens 
zijn we gestart met een ambulant expertiseteam moeilijk en onbegrepen gedrag (MOG). Dit team is 
direct bereikbaar bij acute problematiek en laagdrempelig beschikbaar voor het beantwoorden van 
vragen of het meedenken met casuïstiek.  
 

 
 
In het kader van vermindering van administratieve lasten is in de loop van 2018 besloten dat de 
vrijheid & veiligheid module naar eigen professioneel inzicht mag worden ingevuld wanneer het een 
vrijwillig opgenomen, wilsbekwame cliënt betreft bij wie op eigen verzoek hulpmiddelen (zoals een 
bedhek) worden ingezet en waarbij geen sprake is van verzet. In het vierde kwartaal van 2018 is 
vervolgens besloten, dat de module helemaal niet meer wordt gebruikt voor bovenstaande cliënten. 
Dit wordt uiteraard wel vastgelegd in het zorgdossier.  
 
Een ander onderdeel binnen onze professionele structuur V&V is de V&V clustercommissie. Deze 
commissie monitort de uitvoering van het V&V beleid op clusterniveau (gemiddeld vier locaties) en 
bevordert uitwisseling van V&V kennis en ervaring tussen de locaties van het cluster. Het 
functioneren van de bestaande V&V clustercommissies verschilt per cluster en sommige clusters 
hadden nog geen clustercommissie. Gedurende 2018 hebben we ervoor gezorgd dat in ieder geval in 
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ieder cluster een V&V commissie actief is, waarbij een deel ook een eigen jaarverslag heeft 
opgesteld. 
 
Veiligheid ten aanzien van de BOPZ 
In 2018 is voor de BOPZ artsen een addendum opgesteld, dat in 2019 aan hun functieprofiel van 
Specialist Ouderengeneeskunde zal worden toegevoegd. Hierbij is afgesproken dat de BOPZ artsen 
jaarlijks een schouw uitvoeren op onze BOPZ locaties, aan de hand van een vastgestelde checklist. 
Deze checklist is opgesteld op basis van de bouwkundige en niet-bouwkundige veiligheidseisen in het 
kader van de BOPZ. Deze eisen zijn in november 2018 vastgesteld binnen Laurens. De bevindingen 
die uit de schouw naar voren komen, worden in de vorm van een advies voorgelegd aan de Raad van 
Bestuur.  
 
Na een inventarisatie bleek dat niet alle BOPZ aanmerkingen binnen Laurens op orde waren. 
Actualisatie van de aanmerkingen was dan ook een speerpunt. In 2018 zijn waar nodig aanmerkingen 
ingetrokken, aangepast of aangevraagd. De BOPZ aanmerkingen worden voortaan periodiek getoetst 
en zo nodig aangepast.  
 

 
 
Ontwikkelingen in wetgeving 
De wet Zorg en Dwang (WZD) en de wet Verplichte GGZ (Wvggz) zijn op 23 januari 2018 
aangenomen door de Eerste Kamer en zullen per 1 januari 2020 de huidige wet BOPZ vervangen. In 
2018 hebben de betrokken portefeuillehouder, beleidsmedewerker en de BOPZ artsen kennis omtrent 
de nieuwe wetgeving verzameld. In 2019 zal een Laurensbrede werkgroep starten met als doel het 
opleveren van een Laurensbreed implementatieplan ten aanzien van de WZD (en Wvggz indien 
relevant), inclusief het aanpassen van de huidige BOPZ nota. In tegenstelling tot de wet BOPZ zal de 
WZD ook van toepassing zijn op de Thuiszorg.  
 
In dit kader neemt Laurens ook deel aan de co-creatiegroep van Pink Roccade, voor het aanpassen 
van de module Vrijheidsbeperking in mijnCaress aan de nieuwe wetgeving. Ook hierbij nemen we als 
uitgangspunt dat de administratieve lasten zo beperkt mogelijk worden. 
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4.5 Preventie van acute ziekenhuisopnamen  

Bij de ontwikkeling van indicatoren basisveiligheid vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
hebben we in 2018 het onderwerp ‘preventie acute ziekenhuisopnamen’ vertaald naar Advance Care 
Planning (ACP). ACP is het proces dat mensen in staat stelt om doelen en voorkeuren te formuleren 
voor toekomstige medische behandelingen en zorg met familie en zorgverleners. Dit proces kan een 
goede structuur en ondersteuning bieden in het maken van afwegingen en het nemen van 
beslissingen in ziekte en gezondheid. Bij cliënten is hierbij vaak sprake van beslissingen in de laatste 
levensfase en rond het levenseinde. In de Nederlandse verpleeghuizen is er in het algemeen veel 
aandacht voor het bespreken van beslissingen rond het levenseinde, hoewel dat vaak geen ACP 
genoemd wordt. Er zijn nog geen richtlijnen of kwaliteitscriteria ontwikkeld als ‘meetlat’ om de kwaliteit 
van geboden ACP te toetsen. 
 

 
 
Binnen Laurens is er in 2014-2015 ervaring opgedaan met het toepassen van een evidence based 
interventie op het gebied van ACP, in een studie uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke 
Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Gesprekken tussen kwetsbare ouderen en hun naasten 
werden gefaciliteerd, zodat duidelijk werd welke beslissingen naasten konden nemen als degene om 
wie het ging dit niet meer zelf zou kunnen uiten. Een van de uitkomsten uit dit onderzoek was, dat 
nagenoeg alle ouderen het prettig hadden gevonden om deze gesprekken te voeren, ook als zij 
dachten dat zij alles al goed besproken hadden. Door de gestructureerde gesprekken werd er meer 
diepgang bereikt en zijn begrippen en waarden tussen ouderen en hun naasten verhelderd.  
 
Bij de groep ouderen met dementie nemen bijna altijd anderen beslissingen uit naam van degene die 
zelf niet meer wilsbekwaam is. Laurens heeft de ambitie om voor deze groep een goed ACP proces in 
te richten. Dit wordt in 2019 vormgegeven in het project Advance Care Planning bij Laurens. In dit 
project, dat drie jaar zal beslaan, zal gewerkt worden aan het ontwikkelen en borgen van een 
multidisciplinaire methodiek voor ACP. Onze ambitie is dat in 2021 op alle locaties advance care 
gesprekken worden gevoerd met cliënten en naasten door een arts of getrainde verpleegkundige en 
dat alle relevante informatie bekend is bij betrokkenen. Naasten voelen zich hierdoor gesteund in het 
nemen van beslissingen rondom medische behandelingen en zorg.  
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5. Leren en werken aan kwaliteit 
 

Bij het leren en werken aan kwaliteit vinden wij het volgende belangrijk: 
 

● Leren en verbeteren vindt zoveel mogelijk dicht bij de praktijk plaats; 
● Dit doen we vooral samen, waarbij we het belangrijk vinden om best practices uit te 

wisselen; 
● Onze cliënten en hun naasten zijn onze belangrijkste bronnen waar we verbeterpunten 

uithalen.  
 
Hieronder is beschreven wat we hiervoor in 2018 hebben gerealiseerd.  

 
Werken aan lerend vermogen op het gebied van kwaliteit betekent dat wij het belangrijk vinden om, 
samen met medewerkers, op een dynamische en lerende wijze zorg te dragen voor een goede 
kwaliteit van zorg en veiligheid. Hierbij vinden we het belangrijk dat het leren en verbeteren, waar 
mogelijk, op of dicht tegen de werkvloer plaatsvindt. Dit organiseren we op een wijze die continu leren 
en verbeteren mogelijk maakt. Dit geldt niet alleen voor het leren van calamiteiten, MIC en MIM en 
klachten, maar ook voor het leren van zelfevaluaties en interne audits. Nóg belangrijker vinden we 
hierbij dat we leren van de ervaringen van onze cliënten en hun naasten en dat we met hen in 
gesprek gaan over hoe de zorg steeds verbeterd kan worden. Hierbij vinden we het van belang om te 
leren van elkaar en best practices uit te wisselen.  

5.1 PDCA-cyclus met verbeterregister 

In het laatste kwartaal van 2018 hebben we veel aandacht besteed aan onze reguliere PDCA-cyclus. 
Om ervoor te zorgen dat we onze kwaliteit continu verbeteren, hebben we in 2018 een nieuw 
verbeterregister ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel dat de teams helpt om in kaart te brengen welke 
verbetermaatregelen zij op moeten pakken. Deze maatregelen worden gebaseerd op informatie die 
we hebben verzameld omtrent incidenten, ervaringen van cliënten en naasten, eigen observaties, 
calamiteiten en uitkomsten van zelfevaluaties en audits. Hierbij maken we duidelijke afspraken over 
wie de verbetermaatregel uitvoert en welke acties hiervoor nodig zijn. Tijdens het teamoverleg wordt 
het verbeterregister besproken, doorlopen we de PDCA-cyclus en monitoren we dus de stand van 
zaken. De manager houdt hierbij in het oog welke verbetermaatregelen in meerdere teams nodig zijn 
en zorgt ervoor dat de teams hierbij onderling ervaringen en ideeën uitwisselen. Dit vindt op 
vergelijkbare wijze plaats op domein- en organisatieniveau. Op die manier monitoren we continu onze 
kwaliteit van zorg en is het onderdeel van het gesprek in alle lagen van onze organisatie. In 2019 
gaan we deze werkwijze implementeren, waarbij we het verbeterregister als hulpmiddel gebruiken in 
de kwartaalgesprekken die momenteel al gevoerd worden op management- en directieniveau.  

5.2 De Kwaliteitsmeter  

Binnen Laurens vinden we het belangrijk dat wanneer onze medewerkers en leidinggevenden met 
elkaar in gesprek zijn over de kwaliteit van onze zorg, zij ondersteund worden met een dashboard. 
Om die reden hebben we in het eerste kwartaal van 2018 de “Kwaliteitsmeter” geïntroduceerd.  
Met de Kwaliteitsmeter is voor elk domein per team, locatie of gebied, zichtbaar hoe het staat met 
onze cliëntervaringen (cliënten, mantelzorgers en naasten), medewerkerbetrokkenheid en de uitkomst 
van audits en zelfevaluaties. De vragenlijsten zijn opgesteld om inzicht te verschaffen in onze 
medewerkerbetrokkenheid en cliëntervaring. Het gaat daarbij niet om een tevredenheidsonderzoek, 
maar om de perceptieverschillen tussen ‘wat medewerkers denken te doen en wat cliënten ervaren’ 
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bij belangrijke kwaliteitsthema’s en normen. Deze kwaliteitsthema’s en normen zijn afgeleid van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Wijkverpleging. De uitkomsten van de 
verschillende vragenlijsten worden besproken in de teams en op basis daarvan worden eventuele 
verbetermaatregelen opgesteld. Zoals in de eerste alinea van dit hoofdstuk is beschreven, zullen we 
in 2019 ons nieuwe verbeterregister gebruiken om de verbetermaatregelen goed te kunnen 
monitoren. Daarbij gaan we ook inventariseren welke verbetermaatregelen we op basis van de 
uitkomsten uit de Kwaliteitsmeter op domein- en organisatieniveau moeten oppakken. Daarnaast 
gaan we, net als in 2018, in 2019 de inhoud van de vragenlijsten evalueren en onder andere op basis 
van de Kwaliteitskaders inventariseren welke gegevens we nog meer zouden willen toevoegen aan 
de Kwaliteitsmeter, om zo een totaalbeeld te krijgen van de kwaliteit van zorg. Eén van de gegevens 
die we sowieso toe gaan voegen, zijn de audits die door onze afdeling Kwaliteitsbeheer en 
Ondersteuning worden uitgevoerd.  

5.3 Leren van cliëntervaringen 

Bij het formuleren van verbetermaatregelen, maken we gebruik van meerdere informatiebronnen. De 
ervaring van cliënten en naasten is hierin één van de belangrijkste en misschien wel de belangrijkste 
bron voor ons. Tot onze spijt hebben we in 2018 geen Laurens breed cliënttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd. De reden hiervoor is dat we niet tevreden waren over het instrument dat we hiervoor 
hanteerden, omdat we pas na een aantal maanden zicht hadden in de uitkomst en de resultaten 
daardoor niet meer actueel waren. Dit maakte het lastig om op basis van deze resultaten de zorg en 
dienstverlening te verbeteren. In 2019 zullen we een ander instrument kiezen, waarbij we het onder 
andere van belang vinden dat we kortcyclisch kunnen verbeteren en onze cliënten en naasten een 
terugkoppeling kunnen geven van wat we hebben verbeterd.  
 
Ondanks dat we in 2018 geen cliënttevredenheidsonderzoek hebben uitgevoerd, hebben we wel 
middels de vragenlijst ‘cliëntervaring’ in de Kwaliteitsmeter inzicht in ervaringen van onze cliënten. 
Deze vragenlijst is gebaseerd op thema’s uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en Kwaliteitskader 
wijkverpleging. Voor het domein Kortdurende Zorg is de vragenlijst zo ingericht dat dit fungeert als 
een cliënttevredenheidsonderzoek. In dat domein hebben we in 2018 dus wél de cliënttevredenheid 
gemeten.  
 
Uitkomst cliëntervaring Kwaliteitsmeter 

2018 Kwartaal 1  Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

 Respons 
(aantal) 

NPS- 
Score 

Respons 
(aantal) 

NPS- 
Score 

Respons 
(aantal) 

NPS- 
Score 

Respons 
(aantal) 

NPS- 
Score 

Thuiszorg n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 37 22 18 22 

Wonen met Zorg n.v.t. n.v.t. 187 -18 96 -32 24 -8 

Kortdurende Zorg 22 18 109 24 113 24 71 36 

 
In de vragenlijst is de aanbevelingsvraag een vast onderdeel in het onderzoek. De vraag kunnen 
respondenten beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 10. Bij een score van 0 tot en met 6 is de 
respondent een 'criticaster, bij een 7 of 8 een 'passief tevreden respondent' en bij een 9 of 10 een 
'promotor'. Op basis van deze indeling wordt de NPS berekend door het percentage promotors te 
verminderen met het percentage criticasters (NPS= % promotors - % criticasters). De uitkomst wordt 
als een absoluut getal weergegeven. De uitkomst kan liggen tussen -100 (elke cliënt is een criticaster) 
en +100 (elke cliënt is een promotor). In onderstaande tabel is weergegeven wat de responscijfers en 
de NPS-scores zijn per domein. 
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Binnen de Thuiszorg is het meten van de cliëntervaring niet actief gestimuleerd, omdat de vragen 
inhoudelijk gezien nog niet volledig aansloten bij de doelgroep. Vandaar dat het aantal respondenten 
vrij laag is. In het domein Wonen met Zorg is een afname zichtbaar in het aantal respondenten. Dit is 
geëvalueerd en ook hier bleken niet alle vragen aan te sluiten bij de doelgroep, waardoor cliënten en 
naasten niet de behoefte hadden om de vragenlijst in te vullen. Inmiddels heeft hier een aanpassing 
in plaatsgevonden. In het domein Kortdurende Zorg de de respons in het eerst kwartaal laag 
vergeleken met de andere kwartalen. Dit heeft te maken met een pilot die in dit kwartaal is uitgevoerd, 
waarbij cliënten en naasten zijn gevraagd om de vragenlijst in te vullen op een tablet. Dit bleken veel 
cliënten en naasten niet als prettig te ervaren, waardoor minder mensen de lijst hebben ingevuld. 
Verder is in de Kortdurende Zorg door het jaar heen een stijging te zien in de NPS-score.  

5.4 Werken met kwaliteitsthema’s 

Om ervoor te zorgen dat we de kwaliteit van belangrijke zorginhoudelijke thema’s op orde houden, 
hebben we in 2016 tien thema’s gedefinieerd en een bijbehorende structuur ontwikkeld die het 
continu verbeteren en leren mogelijk maakt. Op elk thema wordt beleid ontwikkeld, procedures en 
protocollen (doorlopend) geactualiseerd en vastgesteld, medewerkers getraind en afgesproken 
werkwijzen op de werkvloer geïmplementeerd. De tien kwaliteitsthema’s zijn: 
 

 

 
 
Medicatieveiligheid 

 

 

 
 
V&V / MOG 

 

 
Hygiëne- en 
infectiepreventie 

 

 

 
Mondzorg 

 

 
Vallen 

 

 

 
Zorgdossier 

 

 
Wondzorg- en 
decubituspreventie 

 

 

 
Continentiezorg 

 

 
MIC / MIM 

 

 

 
Eten & drinken 
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Aandachtsvelders/verpleegkundigen kwaliteit 
Ten aanzien van ieder thema wordt gewerkt met aandachtsvelders (intramuraal) en verpleegkundigen 
kwaliteit (extramuraal). Zij hebben continu aandacht voor één of meerdere kwaliteitsthema’s en 
nemen hun collega’s hier in mee. Op die manier brengen zij kennis dichtbij de zorg en behandeling èn 
monitoren zij daarnaast op gestructureerde wijze hoe het gaat met het specifieke kwaliteitsthema 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn.  
 
Samenwerking portefeuillehouders en beleidsmedewerkers 
Naast de rol van aandachtsvelder en verpleegkundige kwaliteit, werken we ook met 
portefeuillehouders. Voor ieder kwaliteitsthema zijn één of meerdere managers benoemd tot 
portefeuillehouder, die zich op Laurensbreed niveau bezig houden met een kwaliteitsthema. Hierbij 
werken de portefeuillehouders samen met een beleidsmedewerker en samen zorgen zij ervoor dat 
het beleid actueel is en eventueel aangepast wordt op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Zij 
vangen tevens signalen op zowel van medewerkers als collega managers, zijn vraagbaak binnen de 
organisatie met betrekking tot het desbetreffende thema en zorgen ervoor dat goede ideeën of kennis 
tussen de verschillende domeinen wordt uitgewisseld. Indien nodig formuleren ze een advies aan het 
directieteam, dat benodigde aanpassingen en interventies in beleid, scholing en/of werkwijze betreft.  
 
Zelfevaluaties/audits 
Om inzichtelijk te krijgen wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden, voeren we binnen de 
teams zelfevaluaties (door aandachtsvelders) en audits (door verpleegkundigen kwaliteit) uit. Ook 
dragen deze zelfevaluaties en audits bij aan het bevorderen van kennis en de dialoog binnen de 
teams. De zelfevaluaties en de audits zijn ontwikkeld op basis van actuele wet- en regelgeving, 
Kwaliteitskaders, toetsingskader Zorg Thuis, richtlijnen en beleid van Laurens. De resultaten van de 
zelfevaluaties en de audits zijn op verschillende niveaus per thema beschikbaar in onze 
Kwaliteitsmeter; op team-, locatie-/gebieds- en domeinniveau. Naast deze resultaten worden er ook 
steekproefsgewijs interne audits uitgevoerd door onze afdeling KBO (Kwaliteitsbeheer en 
Ondersteuning). Hierbij wordt getoetst op dezelfde onderwerpen die aan bod komen tijdens de  
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zelfevaluaties die intramuraal worden uitgevoerd en de audit die door de verpleegkundige Kwaliteit in 
de Thuiszorg wordt gedaan. Daarnaast komen onderwerpen als ‘PDCA-cyclus’ en ‘veiligheid’ aan 
bod. Op basis van de resultaten van de audit, zelfevaluaties en de KBO-audit formuleren de teams 
verbetermaatregelen op alle normen uit de zelfevaluaties/audits waaraan ze nu nog niet voldoen. 
Vanaf 2019 nemen we deze maatregelen op in het verbeterregister van het team. Het cyclisch 
verbeteren aan de hand van audits en zelfevaluaties is hierboven visueel weergegeven.  
 
Ten aanzien van bovenstaande structuur en werkwijzen hebben we in 2018 grote stappen gezet:  

● Portefeuillehouders, verpleegkundigen kwaliteit, aandachtsvelders en beleidsmedewerkers 
zijn in positie gebracht; 

● Het beleid is voor bijna alle thema’s herzien. In het laatste kwartaal van 2018 is een verdere 
verfijning van het beleid voor de domeinen Kortdurende Zorg en Wonen met Zorg 
gerealiseerd; 

● Er is een zelfevaluatie per thema ontwikkeld en we zijn gestart met het uitvoeren van deze 
zelfevaluaties, met behulp van de Kwaliteitsmeter; 

● Er is voor (nagenoeg) alle thema’s een scholingsaanbod door de Laurens Academie 
ontwikkeld en de aandachtsvelders ‘V&V/MOG’, ‘Zorgdossier’ en ‘Mondzorg’ zijn in 2018 
geschoold. Daarnaast is er een leerpad ontwikkeld voor de rol van aandachtsvelder, die in 
2019 wordt geïmplementeerd. De verpleegkundigen kwaliteit binnen de Thuiszorg hebben 
een leerpad gevolgd, dat specifiek voor hen is ontwikkeld en waarin onder andere aandacht is 
voor de onderdelen ‘medicatieveiligheid’, ‘zorgdossier’ en ‘hygiëne- en infectiepreventie’; 

● Er heeft een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarin onze werkwijze met 
kwaliteitsthema’s zowel intra- als extramuraal is geëvalueerd. Tijdens deze bijeenkomst 
kwam onder andere de behoefte naar voren om zelfevaluaties meer te specificeren voor de 
domeinen Kortdurende Zorg en Wonen met Zorg. Dit hebben we in het laatste kwartaal van 
2018 dan ook aangepast. 
 

 

5.5 Leren van klachten, incidenten en calamiteiten 

Naast de gegevens die we uit de Kwaliteitsmeter halen, willen we ook continu verbeteren en leren van 
klachten, incidenten en calamiteiten. In 2018 is veel aandacht uitgegaan naar het herzien van onze 
calamiteitenprocedure. Zo wordt bij aanvang van een calamiteitenonderzoek een startbijeenkomst 
gehouden, waarin alle medewerkers en leidinggevenden die betrokken zijn bij de calamiteit, een 
eerste keer met elkaar bespreken wat er is gebeurd. Daarnaast worden zij geïnformeerd over de 
werkwijze en het tijdspad van het onderzoek naar de calamiteit. Ter afsluiting van het 
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calamiteitenonderzoek vindt er met alle betrokkenen een slotbijeenkomst plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst worden basisoorzaken en conclusies vanuit het onderzoek gedeeld en worden er in 
gezamenlijkheid verbetermaatregelen geformuleerd. Deze bijeenkomsten leiden tot meer draagvlak 
en betrokkenheid van behandelaren en medewerkers bij het onderzoek en de opvolging van de 
verbetermaatregelen.  
 
In 2018 zijn we tevens gestart met het calamiteitenoverleg, waar een lid van de Raad van Bestuur, 
alle directeuren en onze calamiteitencoördinator aan deelnemen. In dit tweewekelijks overleg worden 
calamiteiten(onderzoeken) besproken, verbetermaatregelen op domein- en organisatieniveau 
gemonitord en goede manieren van verbeteren uitgewisseld. Daarnaast wordt de top 3 op het gebied 
van calamiteiten, klachten en incidenten in dit overleg besproken en worden afspraken gemaakt over 
de opvolging hiervan. Vanaf 2019 sluit ook de manager facilitair aan bij dit overleg, zodat we de 
opvolging van eventuele facilitaire verbetermaatregelen goed kunnen borgen. Onderstaande 
afbeelding geeft de top 3 met betrekking tot calamiteiten en incidenten weer in 2018.  
 

 
 
Naast deze ontwikkelingen hebben we in 2018 een start gemaakt met de inrichting van de opvang 
van betrokkenen bij calamiteiten (Peer Support) en het delen van ervaringen rond calamiteiten 
(Storytelling). Om de Storytelling te kunnen starten hebben we in 2018 de nodige verhalen van 
medewerkers opgehaald. Deze zullen in de 2019 worden gedeeld met collega’s.  
 
In 2019 gaan we onze nieuwe werkwijze voor het analyseren van MIC-meldingen, zoals we daar in 
2017 mee zijn gestart, evalueren. Hetzelfde geldt voor onze procedure ten aanzien MIM-meldingen 
en de werkwijze die we nu hanteren voor het leren en verbeteren ten aanzien van klachten. 
Daarnaast zullen we de verbetermaatregelen die naar voren komen bij klachten, incidenten en 
calamiteiten ook in het nieuwe verbeterregister opnemen. Op die manier heeft een team, 
locatie/gebied of domein alle verbetermaatregelen op het gebied van kwaliteit op één plek, waardoor 
het monitoren van de maatregelen gemakkelijker verloopt.  
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5.6 Ruimte voor leren en ontwikkelen 

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is opgenomen dat er vanaf 1 januari 2018 voor iedere 
zorgverlener tijd en ruimte is om op gezette tijden mee te lopen bij een collega organisatie uit het 
lerend netwerk. Zoals aan het begin van dit verslag weergegeven, maakt Laurens deel uit van het 
lerend netwerk van het Van Kleef Instituut. In dit netwerk participeren nu zeven zorgorganisaties uit 
de regio en wordt jaarlijks een ondersteuningsaanbod voor zorgprofessionals ontwikkeld. Actuele 
thema’s als persoonsgerichte zorg komen hierbij aan bod.  
 
Aangezien Laurens een grote organisatie is, beschikken we intern ook al over de nodige kennis en 
kunde. We ontwikkelen dan ook steeds meer manieren waarop we binnen Laurens van elkaar kunnen 
leren. In 2018 hebben we hiervoor een aantal structuren ingericht waardoor het leren van elkaar 
gestimuleerd wordt. Zo heeft iedere vakgroep binnen Laurens een kernteam dat ongeveer één keer in 
de zes weken bij elkaar komt en waar regelmatig intervisie onderdeel is van het overleg. Ook vindt er 
in meerdere vakgroepen, zoals de artsen, ergotherapie, fysiotherapie, wijkverpleegkundigen en 
specialistisch verpleegkundigen intercollegiale toetsing plaats. Daarnaast hebben we in 2018 een 
Ethische Commissie opgericht binnen Laurens, welke structurele ethische reflectie onder 
medewerkers faciliteert en begeleidt. Zij doet dit momenteel onder andere door het aanbieden en 
leiden van moreel beraad.   
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6. Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

 

Bij de inzet van personeel bij onze cliënten vinden wij het volgende belangrijk: 
 

● Tevreden en vakkundige medewerkers zijn de basis voor het bieden van kwalitatief goede 
zorg; 

● Wij streven continu naar de juiste hoeveelheid medewerkers met de juiste kwaliteiten die 
onze cliënten nodig hebben; 

● We werken met vakvolwassen medewerkers, die persoonlijk leiderschap vertonen en de 
regie nemen als het gaat om hun eigen ontwikkeling, loopbaan en inzetbaarheid; 

● Hierin faciliteren wij onze medewerkers door hen op te leiden, waarbij we een van de 
belangrijkste opleiders van de VVT zijn binnen de regio. 

 
Hieronder is beschreven wat we hiervoor in 2018 hebben gerealiseerd.  

 
Binnen Laurens vinden we het van groot belang dat ons personeel op het gebied van kwaliteit en 
kwantiteit goed aansluit bij wat onze verschillende cliënten en hun naasten nodig hebben. Hierbij 
vormen tevreden en vakkundige medewerkers de basis voor het bieden van kwalitatief goede zorg. 
Niet voor niets is dit daarom een van de belangrijkste speerpunten van Laurens. Hiervoor moeten de 
kennis en vaardigheden van medewerkers up-to-date zijn en medewerkers mogelijkheden krijgen hun 
talenten te ontwikkelen. Ons uitgangspunt hierbij is dat leren en verbeteren in de praktijk het beste 
werkt. Dit zorgt enerzijds voor meer leerrendement voor onze medewerkers en anderzijds halen we 
daarmee onze medewerkers zo min mogelijk van hun werk af. Dit laatste is voor ons van groot 
belang, aangezien wij te maken hebben met tekorten op de arbeidsmarkt, wat maakt dat het zo 
efficiënt mogelijk inzetten van medewerkers erg belangrijk is. 

6.1 Voldoende medewerkers 

Enige jaren geleden heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld welke personele inzet, 
oftewel het deskundigheidsniveau en het aantal uren, hoort bij welk zorgzwaartepakket (ZZP). Op 
basis hiervan heeft Laurens de ZZP tool ingericht. Met deze tool wordt op basis van het aantal 
cliënten met bijbehorende indicatie de personele inzet bepaald. Deze berekening is een belangrijke 
richtlijn binnen Laurens en daar wordt nauw op gestuurd. Als gevolg van de opslag op de ZZP 
tarieven hebben we de ZZP tool in 2018 en 2019 aangepast. In de praktijk betekent dit dat er meer 
medewerkers ingezet kunnen worden. Dit is een grote stap richting de eisen uit het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg, maar de tarieven zullen verder opgehoogd moeten worden om hier volledig aan te 
kunnen voldoen. Daarnaast zijn de extra gelden (tariefsverhoging) niet van toepassing op de 
herstelgerichte zorg, GRZ, wijkverpleging en Wmo. Bij deze producten is er geen sprake van extra 
personele inzet. De extra gelden zijn derhalve enkel van toepassing voor de Langdurige Zorg. Dit 
zorgt voor een ongelijkwaardige situatie. 
 
Vooruitlopend op deze uitbreiding van personele inzet zijn we in 2017 gestart met het werven van 
meer zorgpersoneel en dit zetten we door tot de dag van vandaag. Echter, de tekorten op de 
arbeidsmarkt hebben ertoe geleid dat er nog steeds een fors aantal vacatures open staat. Op dit 
moment staan er een kleine 200 zorgvacatures open. Uiteraard is in dit aantal ook de gewenste groei 
als gevolg van de tariefsverhoging verwerkt. Het aantal medewerkers op 31 december 2018 is 
weergegeven in bijlage 2. Daarbij is natuurlijk ook het verzuim onder medewerkers van invloed op de 
personele inzet. Leidinggevenden binnen Laurens zijn hier dan ook alert op en proberen een stijging 
in het verzuim te voorkomen, door met medewerkers in gesprek te gaan. In bijlage 3 is het 
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verzuimpercentage per maand in 2018 weergegeven. Zowel binnen Laurens als Rotterdam breed 
wordt er veel energie en tijd in gestoken om het tij te keren. Vanuit kwaliteits- en kostenoogpunt is 
ervoor gekozen om het verschil, tussen de gewenste en werkelijke samenstelling en omvang van het 
personeelsbestand, niet volledig af te dekken met uitzendkrachten maar in te zetten op 
functiedifferentiatie. Zo is de huiskamerbegeleider in het functiehuis opgenomen ter ondersteuning 
van de zorgmedewerkers en hebben we net als in de Thuiszorg, intramuraal ook gekozen voor de 
functie van kwaliteitsverpleegkundige. Ook wordt er binnen de medische en paramedische functies, 
waar ook een tekort aan personeel heerst, gekeken naar functiedifferentiatie. 
 
Met de Strategische Personeels Planning (SPP) beogen we structureel en met regelmaat zicht te 
krijgen op de (toekomstige) behoefte aan medewerkers (kwalitatief en kwantitatief) en door deze te 
vergelijken met de huidige bezetting te komen tot de juiste acties. Het uiteindelijke doel is om de 
organisatie steeds te voorzien in de juiste hoeveelheid medewerkers (niet te weinig, maar ook niet te 
veel) met de juiste kwaliteiten op basis van de zorgvraag.  
 

 
 
Laurens spant zich op verschillende manieren in om de instroom van personeel zo veel als mogelijk 
te bevorderen en de uitstroom te beperken. Enerzijds door middel van intern beleid, bijvoorbeeld door 
het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het starten van een referral programma in 2019 
(medewerkers betrekken bij het werven van nieuw personeel), het verbeteren van de begeleiding van 
leerlingen en nieuwe medewerkers, het inrichten van een flexpool en er wordt sterk ingezet op 
recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Ook zijn er volume afspraken over stagiaires gemaakt met 
diverse opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Anderzijds hebben we in 2017 deelgenomen aan 
diverse Rotterdamse programma’s om de situatie op de arbeidsmarkt (structureel) te verbeteren, 
bijvoorbeeld door middel van deelname aan het programma Samen Sterk 010 en de verbinding met 
De Rotterdamse Zorg. Deze programma’s zijn onder meer gericht op het bevorderen van zij-instroom, 
herintreders en om- en bijscholing. Deze programma’s lopen nog onverminderd door.  
 
Ten aanzien van het behouden van medewerkers hebben we in 2018 de stuurgroep ‘Arbeidsmarkt en 
Behoud’ opgericht, waarin we insteken op meerdere aandachtspunten. Hierbij komt op de eerste 
plaats dat een medewerker zich gewaardeerd voelt door de leidinggevende en de collega’s. Dit is dan 
ook onderwerp van gesprek tussen onze medewerkers en leidinggevenden op alle lagen. In 2019 zal 
de stuurgroep zich echter nog meer gaan richten op behoud (binden en boeien), omdat wij het binden 
en boeien nog onvoldoende terug zien in de uitstroomcijfers. Een ander onderdeel dat we willen 
verbeteren, is het creëren van een prettige werkdruk en een goed basisrooster. Hiervoor zijn we 
gestart met het project ‘Plannen, Roosteren en Flex’. Hierbij heeft het jaar 2018 vooral in het teken 
gestaan van analyse en het formuleren van een gewenste aanpak. Begin 2019 is het 
onderzoeksrapport opgeleverd en is er een plan van aanpak opgesteld.  
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6.2 Vakbekwame medewerkers 

Binnen Laurens willen we werken met vakvolwassen medewerkers, medewerkers die persoonlijk 
leiderschap vertonen en de regie nemen als het gaat om hun eigen ontwikkeling, loopbaan en 
inzetbaarheid. De werkgever faciliteert dit met beleid, instrumenten en ontwikkelmogelijkheden. 
Laurens is op dit moment een van de belangrijkste opleiders van de VVT binnen de regio en staat in 
de landelijke top 10 van grootste VVT leerbedrijven. Tevens hebben we in 2018 de prijs voor het 
beste leerbedrijf van Zuid-Holland ontvangen. Het is onze ambitie om deze positie te behouden en 
verder uit te breiden. Mensen die in de zorg willen gaan werken, moeten binnen Laurens een kans 
krijgen om een diploma te halen. Niet alleen om meer mensen op te leiden in de zorg, maar ook om 
goede mensen in een vroeg stadium al aan ons te binden door hen ontwikkel- en groeimogelijkheden 
te bieden. Hiervoor hebben we in 2018 een aantal belangrijke stappen gezet. Eén van de 
belangrijkste stappen is dat de visie op leren is vastgesteld, waarbij het werkplekleren, het leren van 
elkaar en het waarderend leren speerpunten zijn. Alle scholingen die vanuit de Laurens Academie 
worden ontwikkeld of begeleid, worden ingestoken vanuit deze nieuwe visie.  
 

 
 
Voorbehouden en risicovolle handelingen (BIG) 
Binnen Laurens is een Stuurgroep BIG beleid samengesteld, welke vanuit hun deskundigheid 
gevraagd en ongevraagd het directieteam van Laurens adviseert over het op te stellen 
(nieuwe/herijkte) beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van de Wet BIG. In 2018 is het BIG 
beleid herijkt en in 2019 wordt dit geïmplementeerd.  
 
Daarnaast zijn de leerpaden voor de voorbehouden & risicovolle handelingen doorontwikkeld. De 
e-learnings, een belangrijk onderdeel van de leerpaden, worden op een vernieuwde manier 
aangeboden. Hierdoor kunnen medewerkers zelf hun keuze maken welke online leerondersteuning zij 
nodig hebben voor het behalen van hun bekwaamheidstoets. Vanaf begin 2019 biedt de Laurens 
Academie alle e-learnings volgens deze vernieuwde methodiek aan en zijn de e-learnings als zodanig 
in Edumanager (het leermanagementsysteem) geplaatst. 
 
Beroepsopleidingen 
Het aantal opleidingsplaatsen is sterk gegroeid. In totaal zijn er 1231 studenten (Beroeps Opleidende 
Leerweg en Beroeps Begeleidende Leerweg) opgeleid in 2018. Leerlingen en stagiaires worden op 
de afdeling begeleid door werkbegeleiders. In het tweede en derde kwartaal van 2018 is er samen 
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met een tweetal andere organisaties nagedacht en gewerkt aan een leertraject voor werkbegeleiders, 
zodat we de begeleiding meer kunnen borgen en professionaliseren. Vanuit de subsidie van 
SectorplanPlus worden de verletkosten (voor een deel), de scholingskosten en de kosten voor de 
trainer (voor een deel) vergoed. Daarnaast hebben we op 13 september 2018 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met de stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB), met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.  
 

 
 
In 2017 zijn we in Laurens Maasveld gestart met een pilot voor stagiaires van de MBO-2 opleiding 
Dienstverlening, MBO-2 Helpende Zorg & Welzijn en VMBO stagiaires. Het betreft een samenwerking 
tussen Laurens Maasveld en ROC’s Zadkine en Albeda en VMBO de Hef. Laurens locatie Maasveld 
heeft een leerwerkplaats aan studenten aangeboden waarbij door uitdagend onderwijs en 
scenarioleren een brug wordt gevormd tussen theorie en praktijk. De pilot was een succes en is in 
2018 verzilverd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast is het Albeda college in 2018 in 
locatie De Tuinen gestart met een nieuwe leerwerkplaats. Hierbij heeft Laurens samen met 
Humanitas, Facilicom, BVO Excelsior, Welzijn E25 en het Albeda college een innovatieve 
praktijkroute voor niveau 2 ontwikkeld. Dit houdt in dat studenten een doorlopende praktijkroute lopen 
in bovenstaande branches.  
 
Albeda en Laurens werken samen om de opleiding tot MBO Verpleegkundige zodanig in te richten dat 
er aansluiting is op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot het PGL-project. 
Studenten worden geconfronteerd met dilemma’s vanuit de praktijk en kritische beroepssituaties 
vormen de basis van de opleiding en zijn de sturende elementen voor de student. Ook de 
deskundigheid van de zittende medewerkers wordt bevorderd, doordat er meer binnen de teams 
geleerd wordt. Het onderwijs wordt gegeven door de docenten van het Albeda College op 
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verschillende locaties van Laurens. In het collegejaar 2018-2019 zijn er vier groepen studenten aan 
de slag gegaan, verdeeld over alle drie de domeinen van Laurens.  
 

 
 
Deskundigheidsbevordering 
Zoals eerder aangegeven in paragraaf 5.3 is een groot deel van de aandachtsvelders geschoold en 
volgen de andere aandachtsvelders in 2019 een scholing ten aanzien van het desbetreffende thema 
waar ze aandachtsvelder voor zijn. Daarnaast kunnen ze in 2019 ook een leerpad volgen waarmee ze 
hun vaardigheden als aandachtsvelder verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben de 
zorgcoördinatoren uit alle drie de domeinen een ‘Dialoogsessie’ gevolgd en hebben ze deelgenomen 
aan de training ‘Goed in gesprek’. Bij de ‘Dialoogsessie’ is er aandacht voor de invulling van de rol 
van de zorgcoördinator en de bewustwording van de leervragen die zij bij de uitvoering van hun rol 
hebben. Op basis van deze leervragen kunnen zij in 2019 een vervolgscholing kiezen. In de training 
‘Goed in gesprek’ leren ze de belangrijkste vaardigheden om een goed gesprek te kunnen voeren met 
cliënten en hun naasten. In het domein Thuiszorg hebben de verpleegkundigen Kwaliteit een leerpad 
ten aanzien van hun rol gevolgd en een deel van de verpleegkundigen heeft het leerpad 
voorbehouden & risicovolle handelingen gevolgd. In 2018 zijn de al in 2017 ingezette 
intervisiebijeenkomsten voor locatiemanagers en teamleiders vanuit het Ontwikkelprogramma voor 
Leidinggevenden Laurens Breed gecontinueerd. Ook in 2019 zullen deze intervisiebijeenkomsten 
blijvend plaatsvinden. 

6.3 Tevreden medewerkers 

Eén van de pijlers waar we binnen Laurens op sturen, zijn ‘tevreden medewerkers’. Wij geloven er 
namelijk in dat alleen tevreden medewerkers kunnen zorgen voor tevreden cliënten. Om nog beter 
met onze medewerkers in gesprek te zijn over de mate waarin ze tevreden zijn en welke eventuele 
behoeften ze daarbij hebben, voeren we één keer in de twee jaar een medewerkersonderzoek uit. 
Deze hebben we uitgevoerd in 2017 en wordt in 2019 dus weer herhaald.  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Aantal cliënten per domein  

 
Wonen met Zorg 
In onderstaande tabel is het gemiddeld aantal cliënten in de maand december 2018 weergegeven per 
locatie (afgerond naar boven).  

Locatie ZZP
1 

ZZP
2 

ZZP
3 

ZZP
4 

ZZP
5 

ZZP
6 

ZZP
7 

ZZP
8 

ZZP 
overi

g 

VPT ELV GGZ
-C 

Totaal 

Aesopus     1 4 69  9    83 

Beukelaar     34 1 11 1 1    48 

Blijdorp   3 16 42 26 4  3   1 95 

Borgsate  3 5 53 40 12 3  2   1 119 

Borgstede   1 32 36 10 1  2    82 

Delfshaven     52 23 24  2    101 

Dijkveld    4 2 45  2 2    55 

Dorpsveld    8 27  6 1 1    43 

Elf Ranken    1 56 56 8  5  14  140 

Heuvelhoek      1   22    23 

Hofstee     143  20  2    165 

Hoogenban   2 30 29 12   2    75 

Joachim & Anna    11 28 1 2      42 

Liduina    43 49 13 2  4    111 

Maasveld    11 32 14 3  1    61 

Nijeveld   2 16 27 20 1  1    67 

Oranjehoeck     53 1 3  1    59 

Oudelandse hof    1 74 27 39 3 33  2  179 

Petrus   2 18 6 10   4   1 41 

Schans    11 5 24 2      42 

Simeon & Anna   1 51 72 35 9  2    170 

Stadzicht   1 1 125  21  3 1 6  158 

Tuinen    17 33 19 7  5    81 

Wilgenborgh 2  2 27 33 28   1   1 94 

Eindtotaal 2 3 19 351 999 382 235 7 108 1 22 4 2.134 
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Thuiszorg 
In onderstaande overzicht is het aantal cliënten per financieringsstroom weergegeven voor december 
2018. 

Financiering Aantal cliënten 

Wet Langdurige Zorg  365 

WMO 936 

Wijkverpleging 4606 

Totaal in 2018 5907 

 
Kortdurende Zorg  
In onderstaande tabel is het gemiddeld aantal cliënten per maand in 2018 weergegeven per 
financieringsstroom. 

 Intermezzo 
Antonius 

Binnenweg Cadenza Avanze 
ELV hoog complex 12 9  4 
ELV laag complex     
ELV palliatief  10 15  
Subtotaal ELV 13 19 15 4 
 
Geriatrische 
revalidatie 102 65  17 
 
V&V 4 5 5   
V&V 5 2 30   
V&V 6 13 7  1 
V&V 7  28   
V&V 8  2   
V&V 9 3 5   
V&V 10   1  
LG 04 met BH & DB  1   
LG 06 met BH & DB     
LG 06 met BH  1   
LG 07 met BH & DB     
Subtotaal WLZ 24 79 1 1 
Totaal 138 163 16 22 
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Bijlage 2. Aantal medewerkers per domein  

In onderstaande overzicht is het aantal fte medewerkers per niveau per domein weergegeven voor de 
peildatum 31 december 2018. Hierin zijn tevens flexzorgmedewerkers meegenomen.  
 
Kortdurende Zorg 

Locatie Niv. 1 Niv. 2 Niv. 
2+ 

Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Wel- 
zijn 

Leer- 
lingen 

Stagiai
res 

Totaal 
fte 

Avanze     8,02 0,89   1,56 10,47 

Antonius 
Binnenweg 

6,75 7,57  42,5 35,89 1,78 4,14 7,91 27,98 134,85 

Cadenza    3,23 7,24     10,47 

Intermezzo  2,47  27,21 24,29   7,02 8,23 71,45 

Dag- 
besteding 

 0,78 0,44 4,71     3,08 9,01 

Totaal fte 6,75 10,82 0,44 77,65 75,44 2,67 4,14 14,93 40,85 236,25 

 
Wonen met Zorg 

Locatie Niv. 1 Niv. 2 Niv. 
2+ 

Niv. 3 Niv. 
4 

Niv. 
5 

Wel- 
zijn 

Leer- 
lingen 

Stagiai
res 

Totaal 
fte 

Aesopus 0,5 7,82   40,57 12,69   3,79 1,67 5,33 72,37 

Beukelaar   18,34   13,36 0,89   1,34 2,12 1,32 38,15 

Blijdorp 2,79 21,4 0,89 21,58 2,78 0,44 3,67 2,23 5,99 62,1 

Borgsate 5,79 20,43   26,17 2,56 1 4,12 0,78 1,55 63,43 

Borgstede 3,68 14,87 0,35 22,9 2,95 0,89 1,12 1,56 3,99 52,64 

Delfshaven  6,32 32,17   26,63 4,56   4,01 2,79 9,74 86,44 

Dijkveld 1 7,8   20,59     1 2,34 2,64 35,37 

Dorpsveld 2,67 7,41 1,56 12,57 0,78 0,89 1,78 2,12 2,43 32,21 

Heuvelhoek   4,24 0,67 8,13 1,83     0,67 0,44 15,98 

Hofstee 7,22 32,83 1,78 63,79 1,56 1 4,12 5,13 16,91 134,34 

Hoogenban   9,69 2,14 24,7 2,78   2,34 5,13 1,32 48,43 

Joachim & 
Anna 

2,22 7,41 0,78 12,92 0,83   1,78 0,78 2,99 31,27 

Liduina 0,89 23,21 1,34 29,88 0,78   1,56 3,12 5,53 66,31 

Maasveld 2,06 12,64 1,13 17,15 1,67 0,89 1,61 3,01 1,76 42,81 
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Nijeveld 5,01 8,8   20,58     1,34 1,56 2,65 39,94 

Oranje- 
hoeck 

1,68 21,7 0,89 19,28 0,22   1,49 0,67 4,86 50,79 

Oudelandse 
Hof 

9,79 23,5 2 80,88 11,84 0,89 4,34 1,34 16,56 152,14 

Sint Petrus   3,78 1,78 13,81 1,34   1,34   0,88 22,93 

Ravens- 
waerde 

  1,34   7,63 2,23     1,56 0,88 14,53 

De Schans 1,58 7,34   10,13 1   2,03 1,45 1,76 25,4 

Simeon & 
Anna 

7,16 30,18 3,9 43,13 3,23   4,04 7,47 6,51 106,4 

Stadzicht 8,42 25,95 3,17 53,19 2,67   6,92 1,56 13,72 116,04 

De Tuinen 5,18 13,47   24,3 3,23 0,67 1,56 1,56 6,21 56,18 

Wilgenborgh 2,34 17,72 1,64 24,5 0,89 0,78 4,06 1,56 3,96 57,45 

Elf Ranken 10,94 19,35 3,62 46,87 7,81 1 3,67 3,9 16,9 114,89 

Dag- 
besteding 

  5,45 0,19 29,81     0,56   5,95 41,96 

Totaal fte 87,24 398,84 27,83 715,05 71,12 8,45 63,59 56,08 142,78 1580,5 

 
Thuiszorg 

Gebied Niv. 1 Niv. 2 Niv. 
2+ 

Niv. 3 Niv. 4 Niv. 5 Wel- 
zijn 

Leer- 
lingen 

Stagi
aires 

Totaal 
fte 

Buitenring   67,38 81,55 124,78 45,21 33,1   10,46 22,94 385,42 

Binnenring   70,06 104,3 104,81 39,71 31,51   15,15 16,93 382,47 

Specialisten   0,67 11,13 58,48 19,27 50,12 1,47 0,89   142,72 

Flexzorg   11,54 6,6 21,33 4,24 0,06       43,77 

Totaal fte   149,65 203,58 309,4 108,43 114,79 1,47 26,5 39,87 954,38 

 
Behandeling Kortdurende Zorg en Wonen met Zorg 

Domein Aantal fte behandeling 

Kortdurende Zorg 63,48 

Wonen met Zorg 148,36 
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Bijlage 3. Verzuim medewerkers 

In onderstaande tabel en bijbehorende grafiek, is het verzuim per maand per domein weergegeven 
 

Verzuim (maand) 
jan. 
‘18 

feb. 
‘18 

mrt. 
’18 

apr. 
‘18 

mei 
’18 

jun. 
‘18 

jul. 
‘18 

aug. 
‘18 

sep. 
‘18 

okt. 
‘18 

nov. 
’18 

dec. 
‘18 

KDZ 7,77% 7,12% 5,32% 4,01% 3,45% 4,17% 4,29% 5,11% 4,38% 3,96% 4,86% 5,61% 

Ondersteuning 5,19% 7,47% 8,33% 5,45% 4,69% 4,18% 3,80% 4,12% 3,85% 3,93% 4,50% 4,49% 

Thuiszorg 9,14% 8,72% 8,41% 7,28% 7,37% 7,31% 7,91% 7,77% 7,31% 8,14% 8,59% 9,60% 

WMZ 8,61% 8,63% 8,34% 7,63% 7,29% 6,79% 7,60% 7,73% 7,41% 7,50% 8,07% 7,91% 

FB&V - - - - - - - - - - - - 

Verzuim 
Laurensbreed 8,48% 8,44% 8,05% 6,97% 6,72% 6,49% 7,09% 7,23% 6,83% 7,08% 7,65% 7,91% 
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