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Voorwoord
Dit jaarplan van Alerimus gaat, net als alle voorgaande jaren over mevrouw Oosterling en meneer
Schelling, onze cliënten. En het gaat over Ingrid, Marja, Irene, Joop en Michiel, onze medewerkers;
personeelsleden én vrijwilligers. Daarmee zou alles gezegd moeten zijn, maar er is meer: dit is ook
het tweede jaarplan van Alerimus gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het
Kwaliteitskader Wijkverpleging.
Het Kwaliteitskader is, al meerdere jaren, onze leidraad. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
heeft ons in 2019 gespiegeld dat onze zorg zich onvoldoende snel ontwikkeld naar het niveau van het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daar ligt in 2020 dus onze grootste opgave.
Aankomend jaar gaan cliënten en hun directe omgeving ervaren dat we de persoonsgerichte zorg ‘in
ons dna’ beginnen te krijgen. Het zorgmaatje is voor iedere cliënt een vertrouwd gezicht. Met haar is
er persoonlijk contact, niet vanuit ziekte of ons zorgsysteem, maar vanuit de oprechte interesse in de
cliënt, haar of zijn levensgeschiedenis, behoeften en wensen. Met aandacht en tijd om te luisteren. In
de gesprekken is de kwaliteit van leven – vandaag en morgen – het uitgangspunt, warm en
betrokken, waar we om bekend staan en met de intentie het goed en het goede te doen.
Mevrouw Oosterling vindt het juist daarom altijd fijn wanneer Michiel, haar zorgmaatje, aan het
werk is. Hij komt altijd even een praatje bij haar maken en ze heeft het gevoel dat ze alles tegen hem
kan zeggen. Haar dochters hebben ook contact met hem, via de computer (Caren Zorgt). Sinds
Michiel er is, lijkt het wel of er veel meer dingen voor elkaar komen en ze veel meer zelf kan regelen.
Sinds kort helpt mevrouw Oosterling dagelijks mee de tafel te dekken en ook de vaat na afloop op te
ruimen, net als thuis. En ze is lid van de bezoekgroep geworden en gaat bij twee andere dames op
bezoek. Net als thuis waar zij jarenlang het huisbezoek van de kerk organiseerde. Zo heeft ze het
gevoel er toe te doen.
Meneer Schelling herkent zijn vrouw en kinderen niet meer. Hij houdt veel van muziek, rookt graag
een sigaretje en is nog goed ter been. Het liefst zou hij de hele dag in beweging zijn. Zoveel als
mogelijk is komt de familie langs en gaat met hem het dorp in. Maar ja, er zijn toch veel momenten
waarop het huis te klein lijkt. Meneer Schelling doet daarom mee aan de proeftuin ‘meer
beweegruimte’. Met behulp van bakens en gps kan hij zich vrij bewegen in het hele gebouw en op de
daktuinen. En sinds er een nieuwe piano op het Wijckplein staat, is meneer daar vaak te vinden.
Iedereen kent meneer Schelling en zorgmaatje Marja is voor hem de verbindende schakel: ze is
welzijnsmedewerkster en weet als geen ander hoe meneer bij vele activiteiten te betrekken. Alle
collega’s worden door haar aangesproken op de behoeften van meneer. Zo wordt meneer Schelling
door iedereen gezien en blijft zijn leven, binnen alle beperkingen, van waarde.
Dit plan is ook van Anne-Marie, van Karin, Bob en Corine. Van Marieke, Sophie, Cora, Monique en
Henri, samen onze negen coördinatoren. Sinds september 2019 zijn de coördinatoren de spil van de
organisatie. De coördinatoren hebben aan de hand van hun eigen jaarplannen de input voor het
organisatiejaarplan geleverd. Er is veel ruimte in de begroting opgenomen om tijd vrij te maken voor
de cliënt. Maar ook voor overleg, leren en verbeteren met medewerkers en op teamniveau. Tijd om
met elkaar de teamdoelen te bespreken en te realiseren. Tijd ook om te vieren dat de ontwikkeling
naar goede verpleeghuiszorg steeds meer vorm krijgt.
En Jan van de cliëntenraad, Renate de vrijwilligster, Marijke de dochter van, iedereen wil voelen dat
er tijd en aandacht is. Tijd om aandacht te geven aan moeder, aan alle bewoners; aandacht én goede
zorg. Tijd ook voor goede communicatie, tijd om te delen zodat iedereen weet heeft van de
essentiële zaken, zodat afspraken worden nagekomen en er geen verrassingen zijn.
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Het jaarplan van 2020 kent dezelfde thema’s als in 2019. In de dagelijkse praktijk van 2019 zijn we
onze zorg gaan verbeteren en verder gaan ontwikkelen. Maar goede, persoonsgebonden
verpleeghuiszorg is niet nog beter zorgen, niet een nog uitgebreider zorgsysteem organiseren maar
anders organiseren én anders zorgen. Dat leerden we in en aan de praktijk én door de ogen van de
inspectie.
Daarom is de opgave voor 2020 een integrale opgave. De opgave om bewust te denken vanuit de
eigen kracht, de persoonlijke kwaliteit van leven en de behoefte en doelen van de cliënt. Dat is
anders leren kijken voor alle medewerkers, personeelsleden én vrijwilligers, maar ook voor de
mantelzorgers én zelfs de cliënten. De vraag zal keer op keer centraal staan wat iedere cliënt zelf wil
én kan en wat er met elkaar wordt afgesproken. Het delen van die afspraken én de afspraken
nakomen is belangrijk. Daarvoor is eind 2019 Caren Zorgt geïntroduceerd en zijn er meer functies in
ONS opengezet. Goed rapporteren en communiceren is het vangnet onder de gemaakte afspraken.
In het najaar van 2019 is er hard gewerkt aan jaarplannen per verantwoordelijkheidsgebied. We
hebben geleerd van het proces in 2019 en hebben de plannen voor 2020 heel concreet – je zou
kunnen zeggen heel klein en dichtbij – gemaakt. Naast de jaarplannen is het verbeterplan opgesteld
naar aanleiding van de rapporten van de inspectie. Dit verbeterplan wordt in de jaarplannen
geïntegreerd zodat iedereen werkt met één plan. Maandelijks kunnen we de voortgang van de
plannen volgen, trots laten zien waar we in groeien en verbeteren én onze ontwikkeling vieren.
Eveneens in het najaar van 2019, zijn we gestart met het bespreekbaar maken in de hele organisatie,
van onze kernwaarden ‘warm en betrokken’. De uitkomsten hiervan worden begin 2020 besproken
en daarna getoetst bij klanten en stakeholders. Zo komt nog meer tot uiting dat ‘wij het zo doen bij
Alerimus’ en de klant herkent “Geef mij er maar één van Alerimus”.
2020 wordt een belangrijk jaar voor Alerimus. Een jaar waarin we aantoonbaar onze groei en
ontwikkeling laten zien in onze manier van werken. Daar geloven we in én daar gaan we voor. De
bundeling van alle jaar- en verbeterplannen is, op hoofdlijnen, het kwaliteitsjaarplan 2020 geworden.
Om het plan leesbaar te maken hebben we alle zaken die (volgens de regels) ook in het plan horen in
de bijlages gestopt. Zo staat in bijlage 3 het profiel van onze organisatie en in bijlage 4 een overzicht
van ons personeelsbestand én de personeelssamenstelling. Bijlagen 1a en 1b zijn de
locatiejaarplannen en bijlage 2 is het verbeterplan voor de verpleeghuiszorg. Zo houden we datgene
waar het volgend jaar om gaat zo overzichtelijk mogelijk.
Een jaarplan kan natuurlijk niet zonder een begroting. Sterker nog, de begroting 2020 is
onlosmakelijk verbonden met de inhoud van het jaarplan. Aankomend jaar komt er ruim een miljoen
euro extra kwaliteitsgeld voor de verpleeghuiszorg tot onze beschikking. Dat is fijn. Iedereen heeft in
de jaarplannen aan kunnen geven waar het extra geld voor gebruikt moet gaan worden. “Meer
(kwali)tijd” was het sleutelwoord in heel veel plannen; meer tijd om de goede dingen te doen – met
de klant – en meer tijd om te leren wat precies ‘de goede dingen’ zijn. Veranderen, echt veranderen
kost tijd, dat hebben we wel geleerd de afgelopen jaren. Dus hebben we zoveel mogelijk ruimte in de
begroting opgenomen. En in de bijlage van de begroting verantwoorden we (in de meerjaren
begroting voor de kwaliteitsgelden) waaraan we het extra geld gaan besteden.
We zijn trots bij Alerimus op ons werk, iedere dag opnieuw. We hopen dat iedereen dat in dit plan
kan lezen en met dit plan weet en ziet waaraan er hard gewerkt wordt.
Trix van Os, directeur bestuurder
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1.

Centrale thema’s en speerpunten voor 2020

Kort samengevat staat Alerimus in 2020 voor een drievoudige opgave, waarbij de eerste – mede
vanwege het door de IGJ ingestelde verscherpt toezicht – prioriteit heeft. We richten ons in 2020 op:

1. In onze zorglocaties de Open Waard en de Buitensluis én bij onze cliënten thuis
leveren we goede persoonsgerichte verpleeghuiszorg. We werken planmatig (PDCA)
en leggen dit, waar nodig en afgesproken, vast.
2. ‘Binnen is buiten, buiten is binnen’ heeft de volle aandacht; kerngericht werken

noemen we dat.
3. De zorg heeft een grote innovatieopgave. Met het programma Thuis in de Kern van
de samenwerkende zorgorganisaties Zorgwaard, Heemzicht en Alerimus neemt
Alerimus haar verantwoordelijk hierin.
Naast deze centrale thema’s kennen we dit jaar nog een aantal belangrijke speerpunten:






Implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd)
De nieuwe aanbesteding van de contracten huishoudelijke ondersteuning en Wmobegeleiding (de contracten lopen per 1 januari 2021 aflopen) en in die lijn de ontwikkeling
van de producten van de WMO / verzorging
Ontwikkelen van en sturen op strategische personeelsplanning
Ontwikkelen van en sturen op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
Doorontwikkelen van de rol van de Stuurgroep Kwaliteit en het borgen van intern toezicht en
klant- (en medewerkers)tevredenheid

Dit jaar formuleren we voor het eerst in ons jaarplan KPI’s (prestatie-indicatoren). Daarbij maken we
onderscheid in een KPI vanuit de klantbeleving en KPI’s die onze processen of onze
normen/resultaten toetsen. In de kwartaalrapportages zullen de kpi’s opgenomen worden. In de
jaarplannen van de coördinatoren worden ook prestatie-indicatoren opgenomen. Zo krijgen we beter
zicht op het resultaat en op het effect van onze inzet. En nog belangrijker, krijgen we zicht of de klant
onze inzet ook waardeert (en als verbetering ziet).

2.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
“De vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn voor
zorgverleners richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en
ondersteuning. Elke verpleeghuisorganisatie dient aantoonbaar invulling te geven aan deze
thema’s.”

Er is de afgelopen jaren een basis gelegd voor het methodisch en planmatig werken en het opvolgen
van de maatregelen voor het bieden van veilige zorg. Deze werkwijze is nog onvoldoende verankerd
in de organisatie en de opvolging behoeft extra scholing en aandacht. Binnen de hele organisatie
staat de vraag centraal wat iedere professional nodig heeft om een bijdrage te kunnen leveren aan
de kwaliteit van leven van iedere cliënt.
Alerimus, Kwaliteitsjaarplan 2020
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De veranderopgave
Het zijn van verpleeghuis en het leveren van goede verpleeghuiszorg vraagt van ons een andere
manier van denken, een ander vertrekpunt ook van ons denken. Alle medewerkers zijn de oren en
ogen van behandelaren (want die zijn niet standaard in huis) en zich voortdurend bewust van nut en
noodzaak of – nog meer – van het effect van ons handelen op het welbevinden van de cliënten.
Dit vraagt van alle medewerkers allereerst bewustwording en aansluitend een toename van kennis
en vaardigheid op het gebied van methodisch en planmatig werken. Dit moet expliciet ontwikkeld en
verankerd worden. Enerzijds door een correcte toepassing van wet- en regelgeving m.b.t. de
onderdelen uit het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en de implementatie van het ECD. Anderzijds
door het versterken van de professionaliteit en houding van de medewerkers bij de implementatie
en toepassing ervan in de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act). Daarbij wordt gerapporteerd op doelen
met behulp van de SOEP-methodiek (Subjectief, Objectief, Evaluatie & Plan). Alle medewerkers zijn
bekend met de Wzd en geven hier uitvoering aan. Alleen waar het echt niet onontkoombaar is, is er
sprake van onvrijwillige zorg.
De uitgangswaarde van al ons handelen blijft gelijk: we willen iedere cliënt leren kennen, zijn of haar
kwaliteit van leven staat voorop. Periodiek worden er multi-disciplinaire overleggen (MDOs)
gehouden waarbij de specialist ouderengeneeskunde/(huis)artsen betrokken worden. Ook
mantelzorgers worden waar mogelijk betrokken. Caren Zorgt wordt in de hele organisatie
geïmplementeerd.
Gedurende heel 2020 wordt de Wet Bopz (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen)
vervangen door de Wzd. De wet faciliteert waar mogelijk vrijheid en leefruimte voor cliënten. We
zullen bewust omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. Maatregelen op het gebied van
onvrijwillige zorg worden zorgvuldig in samenspraak gewogen en besloten en in het dossier
vastgelegd.
Wat doen we met de kwaliteitsgelden?
Met de kwaliteitsgelden creëren we ruimte in de roosters voor ieder zorgmaatje. Er wordt vanaf 2020
vier uur per maand per cliënt(omgeving) aan het rooster toegevoegd zodat er ruimte is voor aandacht
en gesprek. Daarnaast is er voldoende ruimte om extra uren in te vullen indien dit nodig is.

Wat merkt de klant hiervan in 2020?
De klant merkt dat er meer rust komt in ons werk en handelen. Dat er geluisterd wordt en dat er tijd
is voor persoonlijke aandacht waarin uitgesproken kan worden wat voor de klant echt belangrijk is.
De klant voelt zich gekend en gerespecteerd.
Kritische prestatie-indicatoren (KPIs)
1. De klanttevredenheid wordt zowel in Q 1 als Q4 gemeten; de gemeten klanttevredenheid
stijgt met minimaal 0,5 % en is zichtbaar op Zorgkaart Nederland.
2. elke cliënt die woont in een zorglocatie, heeft een zorgmaatje: de cliënt/mantelzorger weet
wie zijn/haar zorgmaatje is
3. het zorgmaatje heeft elke 6 weken een gesprek met de cliënt (is op te halen uit de
rapportages)
4. elke cliënt heeft een actueel zorgleefplan waaruit opgemaakt kan worden dat doelen en
acties zijn afgestemd op de levensgeschiedenis en de wensen, behoeften, voorkeuren van de
cliënt.
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5. minimaal 2x per jaar wordt een MDO gehouden waarbij nieuwe afspraken worden vertaald
naar een zorgleefplan.

3.

Wonen en welzijn
“De vijf thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde
kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers en wooncomfort) zijn leidend bij
kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen en welzijn. Elke verpleeghuisorganisatie dient
aantoonbaar invulling te geven aan deze thema’s en zichtbaar te maken in kwaliteitsplan en
kwaliteitsverslag. Het aanpassen van de woonomgeving aan de wensen en mogelijkheden van de
verschillende doelgroepen van verpleeghuiszorg verdient specifieke aandacht.”

In 2012 is de nieuwe Buitensluis in gebruik genomen, in 2018 de Open Waard. In 2019 is de
verpleegafdeling van de Buitensluis gerenoveerd. We zijn trots op het wooncomfort van zowel de
Buitensluis als de nieuwe Open Waard. In 2020 zullen de laatste aanpassingen in de Buitensluis
plaatsvinden. Er komt een renovatieplan voor de begane grond (de MeerdanZorgafdeling) en de
binnen- en daktuin van de Buitensluis. Op beide locaties worden in het eerste kwartaal van 2020
bakens aangebracht. Dit is een voorwaarde om met leefcirkels te kunnen gaan werken, waardoor er
meer leef- en beweegruimte binnen de locaties mogelijk is.
Meer en meer vervagen de grenzen tussen binnen en buiten. In alle zorgappartementen in onze
locaties wonen onze bewoners thuis. Doordat de samenleving zich ook binnen de muren van de
locaties afspeelt, kunnen zelfs de kwetsbaarste cliënten daar deel van uit blijven maken. Door de
goede relaties met alle stakeholders in de wijk en het dorp kunnen cliënten desgewenst deel (blijven)
nemen aan activiteiten in de lokale samenleving. De huiskamers in de locaties zijn ook huiskamers
voor mensen die thuis in het dorp of de wijk wonen maar dagelijks enkele uren bij ons verblijven.
Voor alle huiskamers wordt wekelijks een agenda opgesteld. De huiskamers zijn ook in het weekend
open: voor mensen van binnen én buiten.
Bij Amalia en op het Wijckplein is de wijkfunctie onder handbereik voor zowel de bewoners van
Numansdorp en Zoomwijck als voor de bewoners van de locaties. De maatschappelijke functies in en
in de nabijheid van de zorglocatie zorgen voor extra reuring. Wij geloven in de kracht van kerngericht
werken: in en mét de samenleving. ‘Binnen is buiten, buiten is binnen’ blijft één van de drie centrale
thema’s van de organisatie, waardoor de lokale verbinding voor iedereen zo maximaal mogelijk kan
renderen.
De afgelopen jaren heeft de instellingskeuken middels de route ‘Samen eten, minder zorg’ zich
ontwikkeld naar een dienst die de behoefte van de cliënt op het gebied van eten en drinken
faciliteert. Net als thuis dus waar iedere klant ook dagelijks een voedzame, gezonde dagverse
maaltijd kan maken. En de klant bepaalt waar zij wil eten: thuis, in huiskamers of sociale cafés. De
gelden uit het Kwaliteitskader geven ruimte aan de koks, onze voedingscoördinatoren, om meer te
doen dan koken alleen. Eén van de accenten waarmee zij de persoonlijke bejegening tot uitdrukking
willen brengen, is het verder uitwerken van het persoonlijk verjaardagdiner.
Met de verbouwing van de keuken van de Buitensluis in 2019 is een aanvang gemaakt met de
ontwikkeling van de éénportiekeuken. Hierdoor is het mogelijk om de maaltijd koelvers te leveren en
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klanten deze op hun tijd zelf op kunnen warmen (of daarbij geholpen worden). In 2020 moet deze
dienstverlening er staan.
Wat doen we met de kwaliteitsgelden?
Met de kwaliteitsgelden creëren we nog ruimere openingstijden van de huiskamers (van de wijk) in
het weekend en hebben we mantelzorg- en vrijwilligerscoördinatoren aangetrokken en worden er
extra welzijnsmedewerkers aangesteld.

Wat merkt de klant hiervan in 2020?
De klant merkt dat er meer mogelijk is, dat zij deel kan blijven uitmaken van de lokale samenleving
en kan zijn en blijven wie zij altijd was en wil zijn. Dat er met respect wordt omgegaan met wensen
en mogelijkheden. De mantelzorgers en vrijwilligers merken dat er aandacht is en geluisterd wordt
en dat hun inbreng er toe doet. De klant voelt zich prettig in de woonomgeving en ervaart
demogelijkheid om dingen te ondernemen.
Kritische prestatie-indicatoren (KPIs)
1. van elke cliënt woonachtig op de zorglocatie is in beeld en in het dossier vastgelegd wat de
voorkeuren zijn voor een fijne daginvulling
2. de klant kan kiezen uit een breed vraaggestuurd aanbod aan activiteiten en neemt naar
behoefte hieraan deel op locatie / in de wijk. Dit is aantoonbaar terug te zien in de
cliëntagenda.
3. Het gemiddelde cijfer wat gegeven wordt aan de maaltijden is > dan 8.
4. 85% van mantelzorgers en vrijwilligers merken dat er aandacht is en geluisterd wordt.
5. Er zijn per afdeling 2 mantelzorgbijeenkomsten gehouden. Voor de vrijwilligers is er per
locatie per kwartaal een teamoverleg en 2 maal per jaar zijn er locatiebijeenkomsten. Er is
aandacht besteed aan de dag van de mantelzorger en van de vrijwilliger.

4.

Veiligheid en kwaliteit
Sinds 2019 zijn er zes thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie,
gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, continentie, preventie acute
ziekenhuisopname en aandacht voor eten en drinken), al vanaf 2017 zijn zij een belangrijk
onderdeel van het leren en verbeteren in zorgorganisaties, onder andere door indicatoren op basis
van deze zes thema’s op te nemen in het kwaliteitsverslag.

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het borgen van de basisveiligheid in onze
organisatie. De inspectie herkende het resultaat hiervan ook bij haar bezoeken, bijvoorbeeld met de
toets van de medicatieveiligheid. Het is goed te ervaren dat dit op orde is. Opgave, vanzelfsprekend,
is om de basisveiligheid op orde te houden en vol de aandacht te hebben voor die indicatoren die
aandacht behoeven en deze mee te ontwikkelen naar de eisen van 2020 en verder. Grootste
aandachtspunt zal zijn, mede met behulp van de implementatie van de Wzd, om onvrijwillige zorg
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goed te registreren en het doorlopen van het hiertoe opgestelde stappenplan waarbij
persoonsgerichte zorg het uitgangspunt is. Met het aanbrengen van bakens op beide zorglocaties
zullen waar mogelijk sloten worden verwijderd en leefcirkels worden aangebracht. Dit vergroot de
leef- en beweegruimte voor alle bewoners. Ook worden in de Buitensluis de buitenruimte opnieuw
ingericht waardoor bewoners ook hier zich vrij kunnen bewegen.
Met de ontwikkeling van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) en de
aandachtsvelders en -houders per team is er een onzichtbaar netwerk ontstaan welke zorgdraagt dat
de basisveiligheid voor alle cliënten altijd gewaarborgd wordt. Met het aanstellen van de
praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuners in de locatie krijgt dit netwerk extra ondersteuning
én gewicht.
Met de implementatie van de Wzd én het feit dat onze beide locaties nu als volwaardige
verpleeghuizen worden aangemerkt, zullen vanaf 2020 beleid en werkprocessen ook hierop worden
aangepast en medewerkers worden toegerust. Alle medewerkers van Alerimus zijn de ogen en oren
van de behandelaars en handelen ook dienovereenkomstig.
In 2018 is het beleidsdocument ‘Staan voor Kwaliteit’ vastgesteld waarin de nieuwe werkwijze voor
auditeren is vastgelegd. We hebben geleerd in 2019 wat beter kan en anders moet. Hiertoe is het
jaarplan Stuurgroep Kwaliteit 2020 opgesteld met een duidelijke jaarplanning waarin alle toetsing is
vastgelegd.
Wat doen we met de kwaliteitsgelden?
Met de kwaliteitsgelden creëren we ruimte in de roosters voor de deelnemers aan de VVAR, de
aandachtshouders en -velders zodat er ook werkelijk ruimte is voor verdieping en kennisoverdracht
op alle thema’s van basisveiligheid en er aandacht kan zijn voor de implementatie van de Wet zorg
en dwang.
Wat merkt de klant hiervan in 2020?
De klant vertrouwt op de deskundigheid van de medewerkers en de behandelaren en kan dat ook.
De klant ervaart binnen de zorglocaties leef- en beweegruimte. De klant en mantelzorgers ervaren
aandacht op de momenten en in situaties waarin dat nodig is.
Kritische prestatie-indicatoren (KPIs)
1. Er is een maandelijks overzicht van het aantal toegepaste stappenplannen Wzd (vrijwillig en
onvrijwillig)
2. Er is een evaluatie implementatie Wzd
3. Interne audits zijn besproken, geanalyseerd en er zijn vervolgbeheersmaatregelen genomen
en vastgelegd.

5.

Leren, ontwikkelen en verbeteren van kwaliteit

“Zorgverleners en zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg dragen op een lerende wijze zorg voor
optimale zorg en verzorging voor cliënten, daarbij gebruikmakend van de best beschikbare
kennisbronnen.”
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Sinds 2016 wordt jaarlijks het opleidingsniveau van de medewerkers in kaart gebracht. In 2017 is het
instrument de ‘foto’s van het team’ geïmplementeerd binnen de organisatie. Hierdoor hebben we
zichtbaar welke kwaliteiten aanwezig zijn om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.
Alerimus zet al sinds 2016 hoog in op opleiden. Met behulp van de kwaliteitsgelden is in 2019 een
vierde praktijkopleider aangesteld. Vanaf september 2019 zijn de praktijkopleiders verbonden aan de
coördinatoren.
Vanaf 2020 spreken we bij ‘de foto’s van de teams’ ook over het leerklimaat per team. De
deskundigheid van het team wordt in kaart gebracht en het vermogen van het team om methodisch
(volgens de PDCA) en planmatig te kunnen werken, professionele afwegingen te maken én deze te
kunnen vastleggen. Er is alle ruimte voor medewerkers om zich hierin verder te ontwikkelen. Er zijn
een aantal workshops ontwikkeld door het programmateam en sinds november 2019 zijn er drie
praktijkverpleegkundigen aangesteld voor coaching op de werkplek. ‘Voordoen, samen doen, zelf
doen’ is de lijn. Binnen de teams zal er veel aandacht zijn voor ontwikkeling.
Grote uitdaging voor alle medewerkers is de samenwerking, met elkaar in de teams en tussen de
verschillende disciplines. We moeten elkaar leren aanspreken en informatie en kennis leren delen.
Om ons daarbij te helpen zijn de coaches van Waardigheid en trots op locatie (WOL) gecontracteerd.
Directe sturing op dit proces vindt plaats door de interim-manager die aan de hand van het
verbeterplan ontwikkelstap voor ontwikkelstap zal begeleiden en de voortgang van het proces zal
accentueren én vieren.
In januari 2020 wordt het Leermanagementsysteem ingevoerd waardoor iedere medewerker een
eigen portfolio krijgt en hiermee ook zelf verantwoordelijk wordt voor haar leerproces. Daarnaast
kan iedere medewerker haar eigen leerprestaties bijhouden en iedere leidinggevende in het systeem
de benodigde ken- en stuurinformatie vinden om met de medewerkers in gesprek te kunnen.
In 2017 werden zeven medewerkers verpleegkundige met een in-company opleiding. In 2018 hebben
twaalf medewerkers de niveau 2 opleiding voor helpende met goed gevolg afgerond. Drie van hen
zijn meteen door gegaan met de niveau 3 opleiding. In 2020 zullen er weer in-company opleidingen
starten.
Wat doen we met de kwaliteitsgelden?
Met de kwaliteitsgelden financieren we alle extra uren die nodig zijn voor opleiding, training on the
job en coaching om medewerkers toe te rusten voor het leveren van goede verpleeghuiszorg.
Daarnaast is er ruimte voor teamontwikkeling en teamcoaching.

Wat merkt de klant hiervan in 2020?
De klant merkt deskundigheid bij de medewerkers: medewerkers die weten wat ze doen en daar
open over kunnen praten. De klant merkt ook dat informatie gedeeld wordt en alle medewerkers op
de hoogte zijn van gemaakte afspraken. De klant merkt verder dat mantelzorgers welkom zijn, dat er
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naar hen wordt geluisterd en dat ze ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan colleges en/of
Aleerimus.
Kritische prestatie-indicatoren (KPIs)
1. Minimaal 75 % van de medewerkers maakt gebruik van LMS en heeft de verplichte scholing
succesvol afgerond.
2. De roosteraars gebruiken voor de planning het overzicht bevoegd-bekwaam uit LMS
3. De coördinator en de medewerkers beoordelen de waarde van de praktijkopleider én de
praktijkverpleegkundige als ondersteuner van het team met minimaal een 7.
4. Per kwartaal verzorgen praktijkverpleegkundige en – opleider een actueel overzicht van de
kwaliteitsontwikkeling van het team.

6.

Leiderschap, governance en management

“De aansturing en governance van de zorgorganisatie zijn faciliterend voor kwaliteit, zoals het
beleggen van verantwoordelijkheid, besluitvorming en risicomanagement, en over de strategische,
statutaire en financiële verplichtingen.”
Met de vervolgstap van de ‘Reis van Alerimus’ is de verantwoordelijkheid voor de aansturing in de
organisatie sinds september 2019 één echelon lager in de organisatie gepositioneerd. De negen
coördinatoren zijn de spil van onze organisatie.
Vanaf januari 2020 wordt de overlegstructuur hierop aangepast en worden de kaders voor het
handelen besproken en vastgesteld. Met het opstellen van de jaarplannen wordt ook het
voorgenomen resultaat vastgelegd én gecommitteerd. Een P-mandaat moet in het eerste kwartaal
worden geformuleerd. De procuratieregeling is in het najaar van 2019 geëvalueerd en
geactualiseerd.
De opgave die voor ons ligt vraagt verandering van aansturing. In de praktijk noemen we dit:
“Loslaten en vertrouwen geven voor die taken die door anderen uitgevoerd kunnen worden en
vasthouden en verantwoording afleggen over die taken waar jij op aangesproken wilt worden.”
Vertrouwen en verantwoorden (de V-woorden) zullen in 2020 sleutelwoorden zijn.
Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor de lijnorganisatie maar ook de Cliëntenraden, de
Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht; allen hebben het inzicht dat de ontwikkelopgave ook
hen betreft. Allen zullen daar in 2020 invulling aan gaan geven.
Wat doen we met de kwaliteitsgelden?
Met de kwaliteitsgelden financieren we ruimte in de inzet van de coördinatoren waardoor er tijd en
ruimte is voor aansturing en ontwikkeling. Daarnaast is er ruimte voor coaching, teamontwikkeling
en teamcoaching.
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Wat merkt de klant hiervan in 2020?
De klant merkt dat er samenhang is in de dingen die gebeuren en dat de coördinatoren tijd hebben
en aanspreekbaar zijn én weten waarover zij praten. De klant merkt ook dat er een actieve
cliëntenraad is die met hen in gesprek gaat en waar nodig en mogelijk hun belangen behartigt.
Kritische prestatie-indicatoren (KPIs)
1. Er is een integrale jaarplanning afgeleid van de afdelingsjaarplannen. Per kwartaal wordt
voortgang geëvalueerd en wordt zo nodig de integrale jaarplanning bijgesteld.
2. Het proces van sturing en besturing is ingevoerd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
3. Minimaal 80 % van de besluitvorming is conform het vastgestelde proces verlopen.

7.

Personeelssamenstelling

“Het efficiënt omgaan met de benodigde en beschikbare zorgverleners vereist het proactief
organiseren van een adequaat personeelsbestand dat voldoende zorgverleners omvat met het
noodzakelijke aantal, vaardigheden en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen
aan de wensen en behoeften van de cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning
levert.”
Een belangrijke uitdaging voor de organisatie is het verkrijgen en het behoud van medewerkers zodat
er voldoende deskundige medewerkers beschikbaar zijn en blijven. De Hoeksche Waard wordt gezien
als krimpregio waarbij het aanbod van arbeidskrachten afneemt. In 2020 zal het personeelsbeleid op
het gebied van instroom en behoud, alsmede op het gebied van vitaliteit en leeftijd, worden
geactualiseerd.
In de veranderende arbeidsmarkt is het niet makkelijk om voldoende vakbekwaam personeel te
verwerven en te behouden. In 2017 heeft Alerimus het kwadrantenmodel ontwikkelt; medewerkers
welzijn, voedingsmedewerkers, medewerkers huishouding én zorgmedewerkers werken samen in
het faciliteren van een zinvolle dag en goede zorg voor cliënten. Zo ontstaan er ‘welbevinden-teams’.
In de ‘foto’s van de teams’ worden er keuzes gemaakt over de verhoudingen medewerkers en het
opleidingsniveau. Het door ontwikkelen van deze teams naar werkelijke kwadrantteams waar de
kwaliteiten van ieder gezien en ingezet worden, is één van de grootste opgaves voor 2020. Hiertoe
kunnen we gebruik maken van extra ondersteuning van coaching van het programma Waardigheid
en Trots op Locatie (WOL).
Alerimus heeft het arbeidsmarktconvenant ondertekent, een samenwerkingsconvenant met de
partners op het eiland en in de regio. Daarnaast is Alerimus lid van verschillende lerende netwerken
waar uitwisseling kan plaatsvinden en er in gezamenlijkheid kan worden opgeleid. In het programma
Thuis in de Kern is eind 2019 gestart met het gezamenlijk project voor de ontwikkeling van een
Hoeksche Zorgcampus. Door samenwerking met alle andere zorgorganisaties, actief in de Hoeksche
Waard, hopen we meer jonge mensen te enthousiasmeren voor de zorg en huidige medewerkers te
behouden voor de zorg doordat er meer bewegingsvrijheid is.
Binnen de organisatie wordt ingezet op inzetbaarheid en behoud. Warm en betrokken is geen leeg
containerbegrip maar doelt op een werkgever die ook werkelijk van betekenis wil zijn voor haar
medewerkers. In 2020 zal er, mede door het contracteren van een nieuwe Arbodienst, aandacht zijn
voor gezondheid en vitaliteit.
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Om uitstroom tegen te gaan worden ‘Alerimus-flex’ en ‘Alerimus-grijs’ verankerd en geformaliseerd
met beleid en zal er aandacht zijn voor de ontwikkeling van andere, verbindende instrumenten.

Wat doen we met de kwaliteitsgelden?
Met de kwaliteitsgelden financieren we extra medewerkers op gebied van welzijn en voeding.

Wat merkt de klant hiervan in 2020?
De klant merkt dat er vertrouwde medewerkers en gezichten zijn op locatie en in de wijk. Zij merken
dat er voldoende mensen aanwezig zijn om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. De klant
merkt ook dat er wordt samengewerkt en gemaakte afspraken met de één worden nagekomen door
de ander. De klant voelt zich serieus genomen.
Kritische prestatie-indicatoren (KPIs)
Instroom: hoewel we geen zicht hebben op huidige cijfers zou een doelstelling kunnen zijn dat 90%
van de vacatures zijn ingevuld. Eigenlijk zouden we het moeten omdraaien. Er mag niet meer dan
zoveel fte/uren aan door kwadrantcoördinator te bepalen functies niet ingevuld zijn nodig voor de
continuïteit van het primaire proces.
1. De teamsamenstelling in de kwadranten is integraal (zorg én welzijn). Er is een minimale
vaste formatie beschikbaar van 85 % op locaties en in de wijkzorg
2. Er zijn aan het eind 2020 meer fte uitvoerende medewerkers beschikbaar dan bij aanvang
van het jaar
3. Het verzuim is ten opzichte van het begin van het jaar met minimaal 2 % gedaald.
4. Instrumenten voor behoud van personeel (Alerimus-grijs, Alerimus-flex) zijn in beleid
vastgelegd.
5. Instrumenten voor duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van het personeel zijn in beleid
vastgelegd en zichtbaar in instrumenten te benutten.

8.

Gebruik van hulpbronnen

“Het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en
ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen.”

Eén van de vier routes van de ‘Reis van Alerimus’, gestart in 2015, is de route ‘Eén backoffice’. De
medewerkers van de backoffice hebben het niet makkelijk gehad de afgelopen jaren. Er is enorm
veel van ze gevraagd. Verschillende medewerkers hebben afscheid genomen en anderen werden
ziek. Vanaf januari 2020 is de backoffice voor het eerst in lange tijd volledig op sterkte. Er wordt veel
van hen verwacht.
Bij de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg merken we dat we ook de randvoorwaarden moeten
formaliseren. Eind 2019 is besloten om een nieuw organisatiehandboek te implementeren, hét
kwaliteitsmanagementsysteem voor de organisatie. Vanaf half januari 2020 zal hiermee gestart
worden. Voor eind 2020 zal dit handboek gevuld en volledig operationeel zijn.
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In november 2019 is gestart met de proeftuin Caren Zorgt. Na een evaluatie in het eerste kwartaal
van 2020 zal dit voor de hele organisatie én in de wijk beschikbaar komen.
Ook zal begin 2020 het zorgoproepsysteem in de Buitensluis worden vervangen en worden er bakens
aangelegd zodat er met leefcirkels gewerkt kan gaan worden.
Wat doen we met de kwaliteitsgelden?
Met de kwaliteitsgelden introduceren we bakens en leefcirkels in onze organisatie. Ook is er budget
gereserveerd voor de proeftuin voor E-health en domotica.

Wat merkt de klant hiervan in 2020?
De klant merkt dat administratieve afhandeling correct plaatsvindt en er adequaat wordt gereageerd
op vragen. Mantelzorgers krijgen meer zicht en verbinding door het participeren in Caren Zorgt.
Kritische prestatie-indicatoren (KPIs)
1. eind 2020 vindt 70% van de cliënten/vertegenwoordigers die gebruik maken van CarenZorgt,
dat dit instrument bijdraagt aan de samenwerking met medewerkers van Alerimus.
2. 80% van de medewerkers is bekend met het organisatiehandboek en scoort de toegevoegde
waarde van het organisatiehandboek voor het werken met een 8.
3. Het gebruik van bakens is op beide locaties in gebruik genomen en geëvalueerd op
effectiviteit en leefbaarheid. Zo nodig zijn aanvullende maatregels genomen.

9. Gebruik van informatie
“Het actief gebruik maken van alle informatie heeft tot doel de inzet van mensen en middelen, het
leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te ondersteunen, alsook het
bieden
van informatie
aan cliënten,
hun naasten en aan de samenleving.”
Bijlage
1. Locatieplan
de Open
Waard 2020

Alerimus is één van de partners in het innovatieprogramma Thuis in de Kern van de gezamenlijke
zorgaanbieders Zorgwaard, Heemzicht en Alerimus in de Hoeksche Waard. Sinds 2018 hebben zij de
handen inéén geslagen om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten die voor inwoners (en cliënten)
bijdragen aan participatie en preventie.
In dit programma wordt actief gebruik gemaakt van brede kennis en op zoek gegaan naar middelen
die een bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden van cliënten.
Eén van de projecten van dit programma is het project ‘Slim langer thuis in de kern’ waarin E-health
wordt vormgegeven die communiceert op één platform. Op deze wijze kunnen zorgverleners van alle
zorgorganisaties zo nodig zorg verlenen.
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In 2020 rolt Alerimus de ‘slimme sloten’ uit voor alle cliënten in de thuis- en nachtzorg. Ook is het
voornemen dit in de Buitensluis te installeren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om sneller bij een
cliënt aanwezig te zijn terwijl de veiligheid voor de cliënt toeneemt.
In 2020 zullen we de BI-tool (Business Intelligence) verder uitwerken waardoor er meer ken- en
stuurgetallen beschikbaar komen en de coördinatoren meer stuurmogelijkheden hebben.
Wat doen we met de kwaliteitsgelden?
De kwaliteitsgelden bieden de ruimte om nieuwe middelen zoals genoemd in de jaarplannen te
ontdekken en te onderzoeken of deze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de kwaliteit van
leven van de cliënten.

Wat merkt de klant hiervan in 2020?
De klant merkt dat zij een beroep kunnen doen op hun vertrouwde zorgorganisatie, ook wanneer het
om nieuwe middelen en producten gaat.
Kritische prestatie-indicatoren (KPIs)
1. Voor alle klanten van Alerimus in de wijk zijn slimme sloten geïnstalleerd
2. In de Buitensluis zijn slimme sloten geïnstalleerd
3. Coördinatoren scoren te waarde van de beschikbare managementinformatie met minimaal
een 8.
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