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1. Inleiding  
 
De ambitie van Careaz om de beste zorg te willen bieden komt voort vanuit de overtuiging dat dit de belangrijkste maatschappelijke 
opdracht van Careaz is en ook aansluit bij wat direct betrokkenen en medewerkers in diepste wezen wensen. Goede kwaliteit betekent 
een zoektocht naar wat de beste zorg op individueel niveau is. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en 
mantelzorgers mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De cliënt wordt als vertrekpunt voor dit kader genomen. Het is de cliënt die 
bepaalt hoe wij als zorgverleners en zorgorganisatie optimaal en liefdevol kunnen bijdragen aan kwaliteit van leven. Het is ook de cliënt 
die het resultaat van deze inspanningen beoordeelt. Het is aan ons om de zorg hierop af te stemmen, inzichtelijk te maken op welke 
wijze hieraan gewerkt wordt en blijvend te willen leren en te willen verbeteren. 
 
Careaz levert meer dan alleen verpleeghuiszorg en beschrijft in dit kwaliteitsplan haar totale plannen om deze maatschappelijke 
opdracht te realiseren. Tevens is in dit plan opgenomen hoe Careaz de extra middelen die vrijkomen voor de verpleeghuiszorg wil 
benutten in de periode 2019-2021.  
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2. Profiel Careaz 
 

Visie, kernwaarden en strategische koers 
(geschreven gericht aan onze cliënten) 
 

‘Zorg persoonlijk maken’ is de 
belangrijkste opdracht van 
Careaz. U goed willen kennen, 
weten wat u belangrijk vindt, 
bijdragen aan uw levensgeluk: 
daar gaat het ons om. Daarom 
richten we ons naast medische 
behandelingen ook op uw 
welbevinden en op zingeving 
en zetten we ons in voor de 
beste zorg voor u.  

 
Careaz is een zorgorganisatie in de Achterhoek, in de 
gemeenten Aalten, Berkelland en Oost Gelre, die vanuit 
kleinschaligheid en lokale betrokkenheid ondersteuning biedt 
op de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening bij 
ouderen thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Bijdragen aan het 
levensgeluk van mensen met mentale of fysieke kwetsbaarheid 
enerzijds en het werkplezier van medewerkers anderzijds, 
staan bij ons voorop.  
 
De huidige tijd vraagt om een cultuur die juist mogelijkheden 
schept voor de ander “om zijn ding te kunnen doen”. Zelf invloed 
uitoefenen, zelf regie kunnen nemen en eigen 
verantwoordelijkheid stimuleren. In onze visie op gezondheid 
omarmen we de meest recente inzichten van Machteld Huber. 
Zij omschrijft gezondheid als “het vermogen zich aan te passen 
en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven” (2014).  

 
 
 
 
Mogelijkheden scheppen, ruimte geven, zorgen dat er een 
klimaat ontstaat waarin cliënten en medewerkers zelf 
oplossingen vinden voor de uitdagingen van juist dit moment en 
deze dag is de maatschappelijke opdracht van Careaz. 
 
Ondersteuning of zorg van Careaz betekent dat u vertelt 
waaraan behoefte is en waar dit het beste kan worden 
aangeboden. Daarbij worden onze hulp en die van familie, 
mantelzorgers en vrijwilligers zoveel mogelijk met elkaar 
verweven, zodat ons motto ‘samen de zorg delen’ ook echt 
handen en voeten krijgt. Uitgaan van wat u nodig heeft en 
daarover communiceren met iedereen die bij die zorgvraag 
betrokken is: dat is onze visie. Deze koers vatten we samen in 
drie kernwoorden: persoonlijk, dichtbij en vertrouwd. 
 
Deze drie kernwoorden hanteren we ook om bij te dragen aan 
het werkplezier van onze medewerkers. Zij krijgen de ruimte om 
deskundigheid binnen het team en de organisatie optimaal in te 
zetten en eigen verantwoordelijkheid te nemen om de zorg 
persoonlijk te maken. Met deze werkwijze, korte 
communicatielijnen en aandacht voor talenten en de 
mogelijkheid deze verder te ontwikkelen, zet Careaz zich in om 
haar medewerkers werkplezier te laten ervaren.  
 
Careaz heeft een zichtbare positie in de achterhoek en voor wat 
betreft haar resultaten een comfortabele uitgangspositie. 
Careaz werkt volgens de besturingsfilosofie van zelforganisatie, 
een filosofie die nog steeds in ontwikkeling is. Daarnaast werkt 
ze continue aan het verhogen van haar deskundigheid. 
Inmiddels is voor ieder zorgteam een verpleegkundige 
aangetrokken en ook het behandelteam van Careaz breidt 
steeds verder uit. Er worden voortdurend stappen gezet met het 
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verbinden van formele en informele zorg met als motto “samen 
delen we de zorg” De organisatie staat goed bekend bij de 
betrokken gemeenten en participeert in de vorm van 
verschillende projecten in de strategische samenwerking in de 
regio. 
 
Echter, het succes en de goede positie worden niet als 
vanzelfsprekend gezien. De opgave in de ouderenzorg is fors: 
het verbeteren van het imago, een veranderende complexe 
vraag en enorme krapte op de arbeidsmarkt. Met de 
strategische oriëntatie 2017-2020 heeft Careaz voor kwaliteit 
en duurzaamheid gekozen. Expliciteren van de professioneel 
toegevoegde waarde, een aantrekkelijk werkklimaat en 
bijdragen aan vernieuwing van een duurzaam ingericht 
zorglandschap.  
 
Begin 2020 is gestart met het actualiseren van de strategische 
koers, om focus aan te brengen voor onze opdracht voor de 
komende jaren. Vanwege Corona is hier pas in september 
vervolg aan gegeven en is de verwachting de koers eind 2020 
vast te kunnen stellen. De belangrijkste ontwikkelingen voor de 
komende jaren zijn en blijven; een toename van de zorgvraag, 
een afname van de beroepsbevolking en welzijn wordt steeds 
belangrijker. Dit betekent in ieder geval dat er vier thema’s zijn 
die de komende jaren focus en aandacht vragen; 

1. Deskundige zorg en aandacht voor wonen 
2. Het werkgeverschap  
3. De positionering in de regio  
4. Bedrijfsvoering en huisvesting  

 
 
 

De cliënten van Careaz 
De zorg die Careaz aanbiedt beslaat zorg uit de Wet langdurige 
zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dit houdt in dat men 
bij Careaz kan wonen op basis van een Wlz-indicatie (met of 
zonder behandeling) of Wmo-indicatie, dat Careaz thuiszorg 
biedt (Zvw, Wlz, Wmo), maar ook dagzorg (Wlz, Wmo). 
Daarmee biedt Careaz zorg aan een brede range van 
doelgroepen. Deze zorg bieden wij in 3 regio’s: 
 
Regio Aalten: 

 Dr. Jenny – Veensgracht: WZC, SOM en PG, ELV, 
Beschermd Wonen Wmo 

 Dr. Jenny – Heelweg: PG 
 Thuiszorg (Zvw, Wlz en Wmo) 

 
Regio Berkelland: 

 J.W. Andriessen: WZC, SOM en PG, ELV, Beschermd 
Wonen Wmo 

 Thuiszorg (Zvw, Wlz en Wmo) 
 
Regio Oost-Gelre: 

 Antoniushove: WZC, SOM en PG, ELV, Beschermd 
Wonen Wmo 

 Patronaatshof: PG 
 Hof van Flierbeek: SOM en PG 
 Thuiszorg (Zvw, Wlz en Wmo) 
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Bij Careaz kunnen cliënten intramuraal wonen op basis van bovengenoemde zorgvormen. Binnen Careaz is duidelijk merkbaar dat de 
zorgvraag van de intramurale cliënten zwaarder en complexer wordt. Dit resulteert in afnemende verzorgingshuiszorg en toenemende 
verpleeghuiszorg. Hieronder staat de bezetting ultimo 2020 t.o.v. de gerealiseerde bezetting van 2019 en 2018. 
 

 
 
De verwachte realisatie ultimo 2020 van de inzet van uren in de extramurale setting, is gebaseerd op de realisatie tot augustus 2020. 
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De verwachte levering van zorg en ondersteuning bedraagt ca. €31 miljoen in 2020. De verdeling van de zorg en ondersteuning over 
de verschillende zorgvormen ziet er als volgt uit: 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Wlz ZZP zonder behandeling
12,2%

Wlz ZZP met behandeling
70,3%

Wlz extramuraal
0,0%

Wmo ondersteuning
1,8%

Wmo huishoudelijk hulp
1,0%

Wmo beschermd wonen
0,7%

Overige zorg
0,1%

Zvw eerstelijnsverblijf
1,6%

Zvw wijkverpleging
12,3%

VERWACHTE OMZET 2020 PER LEVERINGSVORM
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3. Profiel huidige personeelssamenstelling 
 
Teamsamenstelling en inzet 
Bij Careaz is een vast zelf organiserend team van 
zorgmedewerkers verbonden aan een groep cliënten. Ons 
uitgangspunt is dat een intramurale team bestaat uit (BIG-
geregistreerde) verpleegkundigen niveau 4 (10-15%), 
verzorgenden IG niveau 3 (60-70%) en helpenden niveau 2+ 
(20-25%). Onze zorgteams werken met een basisrooster, 
waarbij op intensieve zorgmomenten, van circa 8.00 tot 13.00 
uur en van circa 17.00 tot 20.00 uur, er altijd twee 
zorgmedewerkers aanwezig zijn. Omdat niet ieder team op 
dezelfde momenten intensieve zorgmomenten heeft, wordt in 
overleg met het team  het basisrooster bepaald. Zo wordt  op 
basis van de zorgvraag van de cliënten het best passende 
basisrooster geformuleerd. Het  basisrooster en de vaste 
bezetting in het zorgteam zorgt voor continuïteit van de zorg die 
wij leveren en sluit aan bij de zorgvraag van de cliënten. In elke 
regio van Careaz is er 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid 
van een (BIG-geregistreerde) verpleegkundige. Extramuraal is 
er i.p.v. een verpleegkundige niveau 4 een wijkverpleegkundige 
niveau 5/6 in het team.  
 
Naast het team van vaste zorgverleners beschikt Careaz over 
een eigen behandel/begeleidingsteam. Dit team wordt 
aangevuld met (para)medici van collega zorgorganisaties. De 
medewerkers van de facilitaire dienst zijn tevens dagelijks 
aanwezig en ondersteunen bij schoonmaak, eten en drinken, 
ontvangst in de restaurants, bereikbaarheid en gebouwbeheer.  
 
 
 
 
 
 

Welzijn 
Met het oog op een zinvolle dag invulling is er veel aandacht 
voor welzijn en levensgeluk. In iedere dagdienst  is er per 
woongroep een woonondersteuner aanwezig die de juiste 
kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken 
aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle dag invulling van 
cliënten. Daarnaast beschikt Careaz over welzijnscoaches 
(niveau 3), geestelijk verzorgers (hbo-niveau), bewegings- 
agogen en per regio over een coördinator informele zorg (hbo-
niveau). Teams (en cliënten) kunnen een beroep doen op deze 
medewerkers en hun kennis en ervaring over welzijn, zingeving 
en welbevinden. Naast de zorgmedewerkers zijn er elke dag 
vrijwilligers aanwezig die meehelpen om de cliënt een fijne dag 
te bezorgen.  
 
Kennis en vaardigheden 
De medewerkers van Careaz zijn opgeleid voor het verlenen 
van deskundige en kwalitatief goede zorg- en dienstverlening. 
De medewerkers houden dit bij in het kwaliteitsregister van 
Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden. In 2020 is 
het team leren en ontwikkelen als onderdeel van de HR afdeling 
anders ingericht om van daaruit het opleiden, leren en  
ontwikkelen meer strategisch in te kunnen zetten om team-
doelen te behalen (goede zorg te leveren). Meer en meer zal er 
ingezet worden op het leren van en met elkaar, op en rondom 
de werkplek. Daarnaast is Careaz regionaal kartrekker in het 
verder professionaliseren van de wijkleercentra in de 
Achterhoek. 
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Careaz biedt verschillende stagemogelijkheden aan leerlingen 
van zowel de mbo-opleidingen in BOL (Beroeps Opleidende 
Leerweg)- en BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)-variant als  
stagemogelijkheden aan hbo-verpleegkunde studenten. In 
principe is in ieder zorgteam plaats voor minimaal één BBL-
leerling en één BOL-leerling. Hierdoor wordt het leerklimaat in 
het team bevorderd. In het begeleiden en opleiden van 
leerlingen wordt het team ondersteund door een leerwerkcoach.  
Careaz biedt vanuit maatschappelijke betrokkenheid 
werkervaringsplekken aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (SDOA) en/of cliënten van zorgorganisaties voor 
mensen met een verstandelijke beperking zoals Estinea of De 
Lichtenvoorde (5-10%).  
 
Contractvormen 

Om in te kunnen spelen op veranderingen in de interne en 
externe omgeving biedt Careaz vaste en tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten aan. 82%van de medewerkers heeft 
een vast contract en 18% een tijdelijk contract. Met het oog op 
het kunnen vervangen bij onder meer  ziekte en bij extra 
zorgvragen en om inzet van studenten/scholieren te bevorderen 
biedt Careaz flexibele contracten aan met een vast aantal uren 
op jaarbasis. 
 
Careaz verwacht in 2020  maar liefst 73% van al haar 
verdiensten te gebruiken voor de inzet van personeel. Daarbij 
kan gedacht worden aan salarissen voor personeel, inhuur van 
externe medewerkers, werving en selectie, opleidingen, etc. 
Zakelijk gezien zeggen we dat de verwachte ratio personele 
kosten/opbrengsten in 2020 73% is.  
 
 
 
 

 
 
Gezondheidsbeleid 
De gezondheid van onze medewerkers drukken we uit in 
percentage ziekteverzuim. Over 2020 is dit ziekteverzuim 
gemiddeld tot augustus 6,43% (excl. zwangerschap). In 2019 
was dit tot augustus nog 5,01% (excl. zwangerschap). In 2018 
is gestart met de uitrol van het gedragsmodel (Falke&Verbaan) 
met als doel focus op inzetbaarheid van medewerkers binnen 
Careaz. In dit kader zagen wij een dalende trend in het 
ziekteverzuim in het jaar 2019. In 2020 is mede door Corona 
deze trend helaas aan het kantelen. 
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Tabel personeelsgegevens 
Daadwerkelijke inzet tot september 2020 
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4. Situatie, plannen en voornemens 
 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg, ondersteuning en welzijn wordt binnen 
Careaz vormgegeven aan de hand van 3 kernwaarden: 
persoonlijk, dichtbij en vertrouwd. Dit betekent dat wij 
individueel maatwerk leveren, waarin iedere cliënt uniek is. 
Voor ons houdt dit in dat wij de cliënt kennen, zowel het heden 
als het verleden en dat we daar de zorg samen met de cliënt 
en/of mantelzorger op inrichten. Zorg voor mensen met een 
(intensieve) zorgvraag is voor ons meer dan slechts medische 
zorg. We richten ons op welbevinden, zingeving en 
levensgeluk: wij willen dat de cliënt een mooie dag heeft. Om 
dit te kunnen bereiken, zetten we niet alleen zorgprofessionals 
in, maar ook professionals met een andere achtergrond. Het 
ondersteunen van de eigen regie van mensen met een 
intensieve zorgvraag vraagt namelijk om een omslag in het 
huidige denken en handelen van alle betrokkenen. Het denken 
en handelen dat voorheen deels werd bepaald door de 
verschillende (intramurale) systemen, zal nu als eerste 
uitgangspunt gericht zijn op de eigen leefwereld en leefwijze 
van degene die de zorg afneemt. In 2021 en verder wil Careaz 
hier in door ontwikkelen: 
 
Meer ruimte voor de verpleegkundige expertise  
Naast dat we de huidige niveau 4 verpleegkundigen beter willen 
positioneren om de complexer wordende zorgvraag te kunnen 
bedienen, wordt er vanaf 2021 in de vorm van een pilot gewerkt 
met de inzet van HBO kwaliteitsverpleegkundigen. De 
kwaliteitsverpleegkundigen werken waar nodig mee in de teams 
en hebben een expliciete rol bij het ondersteunen, coachen en 
richting geven van zorgteams bij het methodisch werken en om 
de kwaliteit van zorg te optimaliseren. Hiernaast zijn ze 
inzetbaar voor projecten en taken die bijdragen aan een 
verhoogde kwaliteit van de zorg. 
 

 
 
 
 
 
Vergroten focus op welzijn, zingeving en welbevinden 
De omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, van medische 
zorgvraag naar welzijn, zingeving en welbevinden, verdient een 
nog prominentere rol in de dagelijkse gang van zaken. Het 
vraagt aandacht van (zorg)professionals en de manier waarop 
zorg en ondersteuning zijn georganiseerd. Het vraagt ook 
intensieve samenwerking van alle (zorg)professionals die aan 
het primaire zorgproces meewerken samen met mantelzorgers 
en vrijwilligers. Hiervoor willen we in 2021 de samenwerking 
tussen medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers nog verder 
versterken. In het zorgplan zijn de afspraken met mantelzorgers 
en vrijwilligers zichtbaar en deze worden halfjaarlijks 
geëvalueerd. 
 
 
 

Ontwikkelen behandelteam Careaz 
Door de toenemende complexiteit van de zorgvraag en het 
uitdragen van een eigen visie zorg en behandeling, vinden wij 
het van belang dat we een behandel/begeleidingsteam hebben 
met het oog op continuïteit van zorg, flexibiliteit en 
beschikbaarheid dichtbij. Om onze cliënten dat te kunnen 
bieden, zal vanaf 2021 verder inhoud worden gegeven aan dat 
doel. Een start is daarmee gemaakt in 2020 door uitbreiding van 
het team met een arts in opleiding, basispsycholoog, en 
verpleegkundig specialisten. Daarnaast is in 2020 de 
samenwerking tussen beleid en praktijk gestimuleerd met de 
aanstelling van een manager kwaliteitsontwikkeling & 
zorginnovatie. 
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Careaz maakt voor het vastleggen van de wijze waarop zij 
persoonsgerichte zorg, ondersteuning en welzijn biedt gebruik 
van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) van Nedap ONS. 
Samen met de cliënt en/of mantelzorger maken wij het 
zorgplan, waarin doelen worden afgesproken waar aan we 
samen willen werken en die voor de cliënt belangrijk zijn om een 
mooie dag te hebben. Deze doelen zijn voor iedere cliënt uniek, 
omdat het vertrekpunt bij het maken van een zorgplan de vraag 
is hoe de cliënt zijn leven, binnen de uitdagingen van zijn 
huidige situatie, kan voortzetten zoals hij dat belangrijk en zinvol 
vindt. Naast doelen maken wij samen afspraken over hoe 
algemene dagelijkse levensbehoefte (ADL) wordt ingericht. 
Persoonsgerichte zorg leidt tot positieve gezondheid, zich 
uitend in zelfmanagement, een betere 
zelf(samen)redzaamheid/veerkracht en toename van eigen 
regie. Op die manier ontstaat de beste kwalitatieve en meest 
doelmatige zorg. 
 
 'Wie ben ik' heeft een prominente plek gekregen binnen het 
ECD, waardoor in 1 oogopslag de belangrijkste wensen, 
behoeften en afspraken van de cliënt terug te vinden zijn. 
Familie en zorgmedewerkers kunnen samen zorgen voor 
invulling hiervan. Om de wensen, behoeften en voorkeuren van 
de cliënt nog beter in kaart te brengen en beschikbaar te maken 
voor zorgmedewerkers en betrokkenen zal in 2021 het 
persoonlijk cliëntverhaal geïmplementeerd worden. Het 
belangrijkste uitgangspunt van het persoonlijk cliëntverhaal is 
dat het verhaal ook écht van de cliënt is. De cliënt (of 
mantelzorger) kan het verhaal zelf vastleggen in Carenzorgt. Dit 
kan via tekst, maar ook met behulp van foto’s. Vervolgens 
kunnen de zorgmedewerkers het cliëntverhaal raadplegen in 
het dossier van de cliënt.  
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Wonen  
Careaz zet zich in voor menswaardige, persoonsgerichte zorg. 
De fysieke omgeving waarin dit gebeurt draagt in belangrijke 
mate bij aan woonplezier en levensgeluk. We streven naar 
(meer) eigen regie en behoud van de eigen leefstijl, ook als de 
zorgafhankelijkheid groter wordt. Onze ambitie is het 'normale 
leven' zolang mogelijk voort te kunnen zetten. Uitgaan van de 
individuele vraag en daarover communiceren met iedereen die 
bij deze vraag betrokken is: dat is de visie van Careaz. 

 
Careaz is vanaf 2020 werkzaam in drie gemeenten in de 
Achterhoek. Het werkgebied kent een sterke toename van het 
aantal ouderen. De komende 10 jaar komen er bijna 5.000 75-
plussers in de gemeente bij. Parallel aan deze ontwikkeling 
neemt ook het aantal mensen met een (intensieve) zorgvraag 
toe. In alle gemeenten ontstaat in meer of mindere mate een 
tekort aan woonruimte waar 24-uurs aanwezigheid van zorg 
beschikbaar is. 
 
Op dit moment zijn er reeds tekorten in het woonaanbod. Het 
tekort is het grootst in de gemeente Berkelland, en specifiek in 
de kernen in Borculo, Neede en Eibergen. Tegelijkertijd neemt 
de beroepsbevolking af. In 2020 wonen in ons werkgebied 
negen mensen van jonger dan 75 jaar ten opzichte van één 75 
plusser. In 2030 is die verhouding 6:1. Dit betekent minder 
werkenden en minder potentiele mantelzorgers. Zowel de 
financierbaarheid als personele invulling komen hiermee onder 
druk te staan. 
 
Careaz gaat in 2021 op zoek naar nieuwe vormen van 
ouderenzorg. Ouderen willen de eigen regie vasthouden en wij 
willen de zorg doelmatig kunnen verlenen. Met onze 
woonzorgconcepten faciliteren we dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen 
en optimaliseren we de doelmatigheid van zorgverlening.  

 
 
Onze pijlers voor de invulling van wonen met zorg in de 
Achterhoek zijn: 
 
Tijdelijk te Gast 
Hier bieden we opvang waarmee we de cliënt, mantelzorger én 
de thuiszorg ontlasten. Cliënten verblijven hier op basis van 
verschillende arrangementen, overdag maar ook ‘s avonds, ze 
kunnen hier douchen, eten, (parttime) overnachten, en zorg 
ontvangen. We creëren hiermee een hybride vorm van 
gastopvang waarin ELV, KDO, respijtzorg, dagopvang en 
thuiszorg gecombineerd kunnen worden. 
 
 
 
Wonen met een plus 
Wonen met een Plus is een woonconcept waar mensen 
geclusterd wonen en waar wordt gestreefd naar het creëren van 
een vitale leefgemeenschap. Hier woont men in een veilige 
woonomgeving waarin men bereid is naar elkaar om te kijken. 
Een sociale woonomgeving waarin men elkaar kan ontmoeten: 
bewoners kunnen hun leven leiden zoals zij dit altijd hebben 
gedaan, waarbij ze kunnen vertrouwen op zorg in de nabijheid 
en een omgeving die een oogje in het zeil houdt.  
 

 
Beschermd wonen 
Beschermd Wonen is er voor cliënten waarvoor 24-uurs 
aanwezigheid van zorg noodzakelijk is. Deze vorm van 
zorgverlening is ons fundament en vormt vooralsnog het 
grootste deel van onze organisatie. Ook binnen beschermd 
wonen werken we vanuit eigen regie. Onze locaties bestaan uit 
de concepten kleinschalig wonen (bestaande locaties) en 
individueel geclusterd wonen (nieuwe locaties). 
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Veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid 
Voor veilige cliëntenzorg moeten wij vermijdbare schade bij 
cliënten zoveel mogelijk voorkomen en leren van 
veiligheidsincidenten. Streven naar optimale veiligheid moet 
een hoge prioriteit hebben, maar moet wel gezien worden in 
balans met andere belangrijke waarden in de 
(verpleeghuis)zorg die door Careaz wordt verleend. Daarbij 
zullen vragen beantwoord moeten worden over de spanning die 
kan ontstaan tussen persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene 
kant en persoonlijke veiligheid en risico’s aan de andere kant.  
 
Onze focus ligt op vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. 
De nieuwe Wet Zorg en Dwang heeft ons uitgedaagd om nog 
beter te kijken naar de persoon die we voor ons hebben en om 
nog sterker in dialoog te blijven over wat we zien, wat iemand 
wil en hoe we dat vormgeven. Het jaar 2020 was een 
overgangsjaar ten aanzien van de Wet Zorg en Dwang. Hierin 
hebben we de ruimte genomen om verder gestalte te geven aan 
een visie op vrijheid, veiligheid en verantwoordelijkheid met 
inhoud die opgehaald is in meerdere sessies met medewerkers 
en leden van de CCR. Tevens hebben we van dit overgangsjaar 
gebruik gemaakt om de Wet Zorg en Dwang te laten leven in de 
teams, scholingen te organiseren en te zorgen voor goede 
communicatie met en voor cliënten, mantelzorgers en naasten. 
In 2021 zal de implementatie van de Wet Zorg en Dwang 
geëvalueerd worden. 
 
Ten behoeve van een veiliger en gezonder werkklimaat is er 
eind 2020 gestart met het concretiseren van een Collegiaal 
Opvang Team. Het collegiaal opvang team bestaat uit zeven 
‘redders’ die een goede vertegenwoordiging vormen vanuit de 
verschillende regio’s, vanuit verschillende werkvelden, ieder 
met zijn eigen (levens)ervaring. Als redder help je collega’s 
ingrijpende gebeurtenissen een plek te geven en mogelijke 
verwerkingsproblemen vroegtijdig te signaleren.  
 
 

 
Het team is in 2020 getraind en begeleid door een externe 
professionele traumadeskundige. Bij complexe situaties kan 
deze traumadeskundige op verzoek van het team ingezet 
worden voor opvang van collega’s. in 2021 zal de inzet van dit 
Collegiaal Opvang Team geëvalueerd worden.  
 
In het kader van de basisveiligheidsthema’s en het bespreken 
hiervan zal er in 2021 een nieuwe commissiestructuur 
geïmplementeerd worden. We willen komen tot een eenvoudige 
en overzichtelijke commissiestructuur met minder commissies 
en een duidelijke doorvertaling van de commissies naar de 
locatie gebonden werkgroepen. Uitgangspunten hierbij zijn dat  
voor de belangrijkste veiligheidsthema’s Careaz brede 
commissies gevormd worden en er altijd een regiomanager of 
assistent regiomanager als voorzitter van deze commissies 
benoemd wordt, zodat de verantwoordelijkheid in de lijn ligt. 
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Leren en werken aan kwaliteit 
Centraal in de visie van Careaz op leren staat een aantrekkelijk 
leerklimaat en eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers binnen 
Careaz worden geprikkeld om te (blijven) leren en zich te 
ontwikkelen. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
leerproces en krijgen de ruimte hun persoonlijke leerdoelen 
(gericht op het aanleren, verbreden en verdiepen van het 
vakgebied) te koppelen aan de dagelijkse praktijk.  
 
Er is een cultuur van continu willen leren en verbeteren 
zichtbaar in de hele organisatie. Aan die cultuur dragen 
medewerkers en Careaz bij. Deelname aan scholing, 
ontplooiingsmogelijkheden en uitwisseling van kennis én 
medewerkers over de verschillende afdelingen, locaties en zelfs 
Careaz “grenzen” heen worden gestimuleerd. Careaz maakt in 
dit kader o.a. deel uit van een lerend netwerk met een 4-tal 
andere VVT instellingen in de Achterhoek. Binnen dit lerend 
netwerk worden intercollegiale audits uitgevoerd met als doel 
elkaar versterken en leren van elkaar. Door een lerende 
organisatie te zijn, wordt de deskundigheid van de 
medewerkers verhoogd, de duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers geborgd en de kwaliteit van de zorg- en 
dienstverlening verhoogd. Careaz College biedt medewerkers 
de mogelijkheid om middels e-learning hun deskundigheid te 
vergroten en bevoegd en bekwaam te blijven voor de 
handelingen die nodig zijn voor de cliëntenzorg.  
 
Met de aanstelling van een adviseur leren en ontwikkelen  
per september 2020 zal er in 2021 verder richting gegeven 
worden aan het strategisch opleidingsplan en de jaarlijkse 
opleidingsplannen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Externe audit 
Zorg persoonlijk maken is de belangrijkste opdracht van 
Careaz. De cliënt goed willen kennen, weten wat hij/zij 
belangrijk vindt, bijdragen aan het levensgeluk: daar gaat het 
Careaz om. We geven dit vorm door constant in dialoog te zijn 
binnen het klavertje vier. Om beter aan te sluiten bij deze 
opdracht zullen wij in 2021 naast de HKZ audit starten met een 
pilot Prezo Care in Lichtenvoorde. Prezo Care lijkt beter te 
passen bij de missie en visie van Careaz, omdat zij uitgaan van 
dialoog voeren en dat is dan ook de basis om te toetsen. De 
kwaliteit van zorg wordt onder andere vastgesteld aan de hand 
van verhalen, een goed beeld van dagelijkse, geleefde 
werkelijkheid. 
 
 
 
 
Interne audits 
Ook voor wat betreft de interne audits zijn er plannen om dit 
anders aan te pakken in 2021. In 2021 zullen medewerkers 
onderling bij elkaar op de afdeling auditen op verschillende 
thema’s als medicatieveiligheid en persoonsgerichte zorg. 
Hiervoor zal de Opinionmeter ingezet worden waarin de audits 
kunnen worden doorlopen en de resultaten in verwerkt kunnen 
worden. Door bij elkaar op de afdeling te auditen zullen 
medewerkers leren van elkaar en zullen ze samen werken aan 
kwaliteit.  
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Leiderschap, governance en management 
In 2019 is de besturingsfilosofie van zelforganisatie 
doorontwikkeld. Het is gelukt om de formatie voor assistent 
regiomanagers in te vullen en deze functionarissen aan een 
regio te verbinden. Zij begeleiden (eventueel met ondersteuning 
van de HR adviseurs) de zorgteams in de samenwerking en het 
behalen van de teamresultaten. De HR-adviseur heeft ook de 
rol van casemanager in het kader van individuele 
verzuimbegeleiding volgens het gedragsmodel van Falke & 
Verbaan. Vanaf de implementatie van het gedragsmodel is een 
dalende trend van het ziekteverzuim zichtbaar. Voor teams 
betekent dit over het algemeen minder verstoringen in de 
roosterplanning en cliënten hebben minder te maken met veel 
wisselende gezichten, waaronder uitzendkrachten. 
 
Het behalen van teamresultaten in termen van bedrijfsvoering 
is niet vanzelfsprekend en behoeft nadrukkelijk de aandacht. 
Het aantal indirecte uren is genormeerd. Teams worden  
ondersteund in inzichtelijk maken van de verschillende indirecte 
uur soorten (werkoverleg, opleiding, rooster/team taak, etc.), 
zodat proactief op de normen gestuurd wordt.  
 
In het vorige kwaliteitsplan behoorde leren en ontwikkelen 
vanuit teams door het toevoegen van hoger opgeleide 
professionals (de meesters) ook tot een van onze voornemens 
voor 2021. We merken dat Verpleegkundig Specialisten in hun 
samenwerking met de Specialisten Ouderenzorg nodig zijn om 
de zwaardere zorgvragen te kunnen beantwoorden. Daarnaast 
is het gelukt om een psycholoog aan te trekken.                        
 
Hiernaast is de functie Manager Kwaliteitsontwikkeling & 
Zorginnovatie toegevoegd met als doel beleid en praktijk vanuit 
de inhoudelijk strategische doelstellingen beter te verbinden en 
het team behandeling/begeleiding Careaz breed te laten 
samenwerken en presteren. Het versterken van het inhoudelijk 
leiderschap blijft voor 2021 een belangrijke doelstelling. 
 

 
De bestuurder participeert in diverse (landelijke) netwerken en 
maakt deel uit van een professioneel begeleide intervisiegroep. 
Op die manier vindt reflectie en leren plaats. 
 
Zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad zijn in 2020 
overgegaan naar een kerngroep van 7 leden. Bij de 
Cliëntenraad houdt dit tevens in dat de regionale cliëntenraden, 
zoals ze georganiseerd waren, zijn opgeheven. De 
verschillende gremia onderstrepen het belang van lokale 
betrokkenheid. Hoe deze lokale betrokkenheid in de 
Ondernemingsraad en Cliëntenraad georganiseerd gaat 
worden, zal dit jaar nog verder onderzocht worden en in 2021 
uitvoering krijgen. Wat betreft de belangenbehartiging van 
bewoners is de cliëntenraad  zich aan het heroriënteren. Dit 
doet ze samen met collega raden uit de regio. Ontwikkelingen 
in de zorg en de nieuwe wetgeving maken dit mogelijk. 
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Personeelssamenstelling ‘Werk- en leerklimaat 
vernieuwen’ 
Careaz kiest ervoor om de teamformatie te laten aansluiten bij 
de zorgzwaarte van cliënten met als doelen het vergroten van 
het levensgeluk van de cliënt en het werkplezier van de 
medewerkers. Door factoren als toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt en de complexer wordende zorg ervaren teams 
echter werkdruk en staat de invulling van de  teamformatie bij 
teams onder druk. Wetende dat dit vraagstukken zijn die de 
komende jaren blijven spelen, zijn een aantal speerpunten 
ingezet. De speerpunten worden zowel door Careaz als in 
regionaalverband opgepakt.   
 
De gevolgen van een krappe arbeidsmarkt zijn duidelijk 
merkbaar. Voornamelijk als het gaat om niveau 3 (IG) en 4 
opgeleide zorgprofessionals en hoger opgeleide zorg-
professionals. De extra middelen  voor de verpleeghuiszorg zijn 
bij Careaz ingezet om formatiedruk te beperken door 
verschillende type functies toe te voegen aan het primaire 
zorgproces of de ondersteuning hiervan. In 2020 is de formatie 
woonondersteuners uitgebreid en zijn nieuwe functies ontstaan 
(bijv.  bewegingsagogen en professionals op het terrein van 
zorgtechnologie). Voor 2021 zal opnieuw nagedacht worden 
over de verdere uitbreiding van woonondersteuners en de 
toevoeging van andersoortige functies die van toegevoegde 
waarde zijn in het primair proces.  
 
In 2020 is gewerkt aan een nieuw beeldmerk met als doel ons 
imago naar cliënten en potentiele werknemers te versterken. Dit 
beeldmerk is gebaseerd op uitkomsten van het werkgevers-
merkonderzoek in 2019 waaruit naar voren komt dat 
medewerkers blij zijn om te werken bij Careaz vanwege het 
werk zelf, de inhoud van het werk en de cliënten.  
 
Daarnaast werken we in regionaal verband samen met collega 
instellingen binnen zorg en welzijn met als doel het vergroten 
van de arbeidsmarkt. We leiden gezamenlijk op, investeren in  

 
zorgtechnologie en denken na over het versterken van het 
imago van zorg en welzijn. In 2020 zijn onze belangrijkste 
speerpunten op HR gebied voor de komende 3 tot 5 jaar in 
beeld gebracht en is een plan gemaakt voor de aanpak van 
deze speerpunten. Dit plan ligt op het moment van schrijven 
voor advies voor bij de OR. 
 
Om ervoor te zorgen dat op de lange termijn voldoende 
enthousiaste en vakbekwame zorgprofessionals beschikbaar 
zijn, draagt ook Careaz haar steentje bij aan het vergroten van 
het aanbod op de arbeidsmarkt. Hiertoe leidt Careaz 
medewerkers op via de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)-
variant op niveau 2, 3, 4, 5 en 6 en biedt zij diverse BOL 
stageplaatsen aan. Daarnaast investeert Careaz in voorlichting 
en imagoverbetering.  
 
Binnen ieder zorgteam is in principe plaats voor een BBL- en 
BOL-stagiaire. Careaz heeft in alle regio’s samen met het 
Graafschap College een wijkleercentrum ingericht. In dit 
wijkleercentrum komen leerlingen van verschillende 
opleidingen en zorg- en welzijnsorganisatie samen om met en 
van elkaar te leren. Hierbij heeft Careaz de keuze gemaakt om 
dit wijkleercentrum open te stellen voor zowel BOL-leerlingen 
als BBL-leerlingen. In de begroting 2021 is opnieuw een BBL-
leerling voor 75% van zijn contract onderdeel van de 
teamformatie. De overige 25% kan besteed worden aan “extra 
diensten” en/of contacttijd op school of in het wijkleercentrum. 
 
Vooruitlopend op en passend binnen de speerpunten van het 
Olifanten pad en het plan van aanpak RAAT Achterhoek zijn er 
sinds bijna 5 jaar in de Achterhoek en Liemers ontwikkelingen 
rondom (een leven lang) leren en ontwikkelen gaande waarbij 
nadrukkelijk de samenwerking tussen de partners in de regio 
wordt gezocht om samen nieuwe vormen van leren in en met 
de praktijk te ontwikkelen en de kloof tussen theorie en praktijk 
te verkleinen.  
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Gebruik van hulpbronnen
Technologie in de zorg wordt steeds verder ontwikkeld en gaat 
in toenemende mate een belangrijke rol spelen in de 
ondersteuning van processen in de zorg. Bij Careaz zijn 
zorginhoudelijke afwegingen en de wensen van de cliënt altijd 
leidend voor de keuze van de inzet van technologie. De 
ingezette technologie is altijd het resultaat van maatwerk in 
samenwerking met cliënten en zijn naasten. Careaz vindt dat 
het toepassen van technologie cliënten inzicht moet geven in 
de afspraken (rondom bijvoorbeeld het zorgplan), het contact 
met anderen moeten bevorderen (formele en informele 
netwerk) en eigen regie/zelfmanagement moet stimuleren. De 
zorg zal steeds meer aangewezen zijn op de inzet van e-Health 
en zorgtechnologie om een antwoord te kunnen geven op de 
toenemende en veranderende zorgvraag van cliënten. 
Daarnaast past het bij de ambitie om innovatief te willen zijn en 
vooral te zoeken naar praktisch toepasbare vormen van e- 

Health en zorgtechnologie. Vormen die een bijdrage leveren 
aan goede, veilige en doelmatige zorg. In 2020 is er onder 
andere met de nieuwe functie van Manager 
Kwaliteitsontwikkeling & Zorginnovatie een start gemaakt meer 
continuïteit en een breder draagvlak voor te creëren om 
innovaties te implementeren en onderdeel te laten zijn van het 
zorgproces. In 2021 zal hier verder vervolg aan gegeven 
worden en zal extra aandacht zijn voor de digitale vaardigheid 
van medewerkers. Careaz participeert in technologische keten-
zorgprojecten en het project E-overdracht. Mede door het 
Corona virus is in 2020 het gebruiken van technologie in de zorg 
in een stroomversnelling gekomen, omdat het voor de 
zorgmedewerkers niet meer (overal) mogelijk was fysiek 
aanwezig te zijn. Dit heeft ons in korte tijd uitgedaagd meer 
gebruik te maken van technologie in de zorg. Onderstaande 
afbeelding geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied 
van zorgtechnologie in een tijdlijn. 



  
   

Gebruik van informatie 
Elke verpleeghuisorganisatie dient vanuit het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg vanaf 2017 ten minste 1 keer per jaar 
informatie over cliëntervaringen te verzamelen middels een 
instrument dat aan de vastgestelde eisen voldoet. Tevens dient 
elke verpleeghuisorganisatie in het kader van onderlinge 
landelijke vergelijkbaarheid ten minste 1 keer per jaar de NPS-
score aan te leveren.  Op basis van ontwikkelingen in het 
afnemen van een CTO heeft Careaz in 2020 er voor gekozen 
om verschillende manieren in te zetten. Bij cliënten die Zorg 
Thuis, in de breedste zin van het woord, ontvangen, wordt de 
PREM jaarlijks afgenomen. Voor de cliënten die binnen een van 
onze locaties wonen, is gekozen om middels ons nieuwe 
instrument een eigen gekozen vragen set af te nemen. Careaz 
is een samenwerking aan gegaan met Opinionmeter. Careaz 
wil graag dat het verzamelen van cliëntervaringen een 
vanzelfsprekend onderdeel wordt van het zorgproces: realtime 
cliëntervaringen. 
 
In 2021 wil Careaz het ophalen van cliëntervaringen verder 
ontwikkelen en verbeteren middels Opinionmeter. De manier 
waarop dit in het proces ingebed zal worden, moet nog verder 
uitgewerkt worden. We willen voorkomen dat er beroep wordt 
gedaan op de afhankelijkheidsrelatie tussen cliënt en 
zorgprofessional. De resultaten van de vragenlijst over de 
tevredenheid van de cliënt worden vervolgens tijdens de 
zorgplanbespreking besproken. Op deze manier wordt de 
tevredenheid regelmatig opgehaald en besproken met de cliënt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarnaast wil Careaz in 2021 Opinionmeter gebruiken om 
thema gerelateerd tevredenheid op te halen door op locatie een 
pilaar met tablet te plaatsen zodat bewoners en familie hun  
mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen door hier 
een korte vragenlijst in te vullen. Op die manier kan er in korte 
tijd data verzameld worden over een bepaald onderwerp.  
  
Zowel zorgkantoren als verzekeraars verwijzen in hun 
inkoopcriteria naar Zorgkaart Nederland. Careaz wijst cliënten 
actief op de mogelijkheid om dit instrument in te vullen, zowel in  
de intramurale setting als de extramurale setting. Het aantal 
waarderingen tot en met het augustus 2020 bedraagt ruim 60  
en het gemiddelde cijfer is een 8,7 met een 100% aanbeveling 
bij vrienden en familie. In de afgelopen jaren is Careaz in totaal  
438 keer gewaardeerd en hebben we een gemiddeld cijfer van 
een 8,4. In 2021 is het de bedoeling om minimaal 70 
waarderingen er bij te krijgen en het gemiddelde over de jaren 
minimaal te handhaven op een 8,4.  
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5. Verbeterparagraaf per locatie 
Regio Aalten – Dr. Jenny Veensgracht en Heelweg  
 
 
Persoonsgerichte zorg  
Wie zijn onze bewoners, wat drijft hen, wat willen zij? Hoe 
kunnen onze medewerkers hén ondersteunen bij het 
verwezenlijken van hun wensen of zorgen? Medewerkers zijn 
daarin duidelijk wat wél en níet binnen onze mogelijkheden ligt 
maar gaan altijd uit van wat wél kan. We zoeken hierin samen 
met de bewoner en de mantelzorgers naar de mogelijkheden 
en oplossingen. Huiskamergesprekken worden weer gepland. 
Medewerkers zijn hierin bereid om ook naar hun eigen rol en 
handelen te kijken (reflectie). Multidisciplinair worden wensen of 
zorgen van bewoners met elkaar gedeeld en besproken. De 
visie van Careaz is hierin leidend. In 2021 willen we samen met 
de welzijnscoaches de visie op de dagzorg onderzoeken. Doen 
we de goede dingen? Past wat we doen bij de tijd van 
tegenwoordig en de huidige en toekomstige cliënten? Kan het 
beter en hoe zou dat dan kunnen? Welk plaatje hebben we 
hierbij voor ogen? Wat zijn voor- nadelen?  
 
 
Wonen en welzijn 
We zoeken samen met bewoner en mantelzorger naar 
mogelijkheden en oplossingen die het wonen zoals de bewoner 
dat wenst verbeteren. Speciale aandacht vraagt de klimaat-
beheersing op enkele etages. Diensten op maat en keuzes. Ook 
zien we een verdere uitdaging in het organiseren van een nog 
meer bij de wensen van cliënten aansluitend welzijnsaanbod. 
We streven naar een rookvrije locatie. Multidisciplinair worden 
wensen of zorgen van bewoners met elkaar gedeeld en 
besproken. De visie van Careaz is hierin leidend. 
 
 

 
 
 
 
 
Leren en verbeteren 
In 2020 hadden we willen starten met deskundigheids-
bevordering op het gebied van dementiezorg. Vanwege Corona 
is dit afgelast en willen we dit in 2021 in enige vorm opnieuw 
opstarten. Door meerdere teams, zowel vanuit PG als 
Woonzorg, is in de afgelopen jaren aangegeven dat er behoefte 
is aan extra scholing op het gebied van het gedrag van 
bewoners. Mede gelet op de veranderende zorgvraag van 
bewoners van Woonzorg door toename van mensen met een 
dementieel beeld. In navolging van 2020 ontwikkelen teams 
zich verder naar professionele en volwassen teams. Zij 
signaleren zelfstandig problemen, bespreken deze samen en 
zoeken naar oplossingen. Elk thema of vraag dat zich voordoet 
kan als kapstok gebruikt worden voor persoonlijke- of team 
ontwikkeling. Collega’s van andere teams en ondersteunende 
diensten worden waar nodig door teams gevraagd om advies of 
ondersteuning. Specifieke aandacht is er voor de taken van de 
verpleegkundigen, hun positionering en de samen- werking 
tussen de verpleegkundigen als vakgroep. Hier wordt het 
verpleegkundigenoverleg gebruikt, eventueel extra 
bijeenkomsten gepland en individuele coaching ingezet. 
Medewerkers zijn hierin bereid om ook naar hun eigen rol en 
handelen te kijken (reflectie). Hiernaast zal er een niveau 6 
kwaliteitsverpleegkundige worden toegevoegd om de 
verpleegkundige beroepsgroep te verstreken. Ook wordt er 
verder gewerkt aan de multidisciplinaire samenwerking conform 
onbegrepen gedrag. Ook leren en verbeteren naar aanleiding 
van uitkomsten op basisveiligheidsthema’s is een speerpunt.   
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Personeel 
Medewerkers en teams hebben aandacht voor elkaars 
kwaliteiten en uitdagingen. Door veiligheid en vertrouwen te 
bieden geven zij samen vorm aan een plezierige 
werkomgeving. In 2021 wordt er in Dr. Jenny gestart met 
aandacht gesprekken. Dit zijn persoonlijke gesprekken op 
initiatief van medewerker of assistent regiomanager die gaan 
over de medewerker in relatie tot het werk, het team, de privé 
situatie, (persoonlijke) ontwikkeling, wensen en behoeften.  
 
 
Veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid 
In het kader van de beste dementiezorg en de komst van de 
Wet zorg en dwang dienen we ons te heroriënteren m.b.t. de 
locatie Heelweg en afdeling ’t Aaldershuus. Wat is mogelijk en 
waar moeten we onderscheid in maken ervan uitgaande dat we 
de deuren, zoveel als mogelijk, openen voor onze bewoners die 
aan dementie leiden. We zien hierin een uitdaging en kansen 
om, opnieuw samen met mantelzorgers en collega’s in het 
netwerk., de leefwereld voor onze bewoners te optimaliseren. 
Vrijheid en veiligheid  (en de bijbehorende beleidsnotitie) zijn 
hierbij kernwaarden die we continue als onderlegger zullen 
gebruiken en multidisciplinair bespreken. 
  



       

Pagina 23 van 24 
 
      

 

Regio Berkelland – J.W. Andriessen  
 
 

Persoonsgerichte zorg 
Wie zijn onze cliënten, wat drijft hen en wat willen zij? Hoe 
kunnen onze medewerkers hén nog beter ondersteunen bij het 
verwezenlijken van hun wensen of zorgen? Medewerkers zijn 
daarin duidelijk wat wél en níet binnen onze mogelijkheden ligt, 
maar gaan altijd uit van wat wél kan. We zoeken in 2021 samen 
met de bewoner en zijn/haar mantelzorgers nog beter naar de 
mogelijkheden en oplossingen. Medewerkers zijn hierin bereid 
om ook naar hun eigen rol en handelen te kijken (reflectie). 
Multidisciplinair worden wensen of zorgen van bewoners met 
elkaar gedeeld en besproken . De visie van Careaz is hierin 
leidend. 
 
 

 
Wonen en welzijn 
Bij Careaz staat wonen en welzijn voor onze bewoners op de 
eerste plaats. Samen met bewoners van de 
woonzorgafdelingen willen we onderzoeken wat onze bewoners 
verstaan onder een fijn woonklimaat. In 2021 willen we 
verbetering ten uitvoering brengen m.b.t. huiselijkheid en 
veiligheid. De wensen van de bewoners in relatie tot de 
financiële mogelijkheden zullen hierbij uitgangspunten zijn. 
In 2021 willen we de visie op onze dagzorg onderzoeken. Doen 
we de goede dingen met de juiste intentie? Past wat we doen 
bij de tijd van tegenwoordig? Kan het beter en hoe zou dat dan 
kunnen? Welk plaatje hebben we hierbij voor ogen? Wat zijn 
voor- nadelen? Net als andere thema’s gaan we ook dit samen 
doen zodat de visie op dagzorg iets van ons allemaal wordt.  
 
 
 
 

 
 

Leren en verbeteren 
In navolging van 2020 ontwikkelen teams zich in 2021 verder 
naar professionele en volwassen teams. Zij signaleren 
zelfstandig problemen, bespreken deze samen en zoeken naar 
oplossingen. Elk thema of vraag dat zich voordoet kan als 
kapstok gebruikt worden voor persoonlijke- of team-
ontwikkeling. Collega’s van andere teams en ondersteunende 
diensten worden -waar nodig- door de teams gevraagd om 
advies of ondersteuning. Werken in professionele teams leidt 
tot een plezierig werkklimaat. Hiernaast zal er een niveau 6 
kwaliteitsverpleegkundige worden toegevoegd om de 
verpleegkundige beroepsgroep te verstreken. 

 

 
Personeel 
Doorbordurend op wat Careaz al inzet hebben teams aandacht 
voor elkaars kwaliteiten en uitdagingen. Door veiligheid en 
vertrouwen te bieden, geven zij samen vorm aan een plezierige 
werkomgeving. ‘Gedoe’ mag er zijn en levert input om verder te 
ontwikkelen. Door kennis en inzicht gaan medewerkers gedoe 
niet meer uit de weg. Kennis van teamprocessen en 
teamontwikkeling ligt hieraan ten grondslag en dit wordt in 2021 
nadrukkelijk met de teams besproken en geoefend.  
 
 

Veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid 
In het kader van de beste dementiezorg en de komst van de 
Wet zorg en dwang willen we in 2021 de deuren, zoveel als 
mogelijk, openen voor onze bewoners die aan dementie leiden. 
We zien hierin een uitdaging en kansen om opnieuw samen met 
mantelzorgers en collega’s in het netwerk- de leefwereld voor 
onze bewoners te optimaliseren. Vrijheid en veiligheid  (en de 
bijbehorende beleidsnotitie) zijn hierbij kernwaarden die we 
continue als onderlegger zullen gebruiken in 2021. 
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Regio Oost-Gelre – Antoniushove, Patronaatshof en Hof 
van Flierbeek 
 
Persoonsgerichte zorg 
Belangrijke thema’s in 2021 voor wat betreft persoonsgerichte 
zorg in Oost-Gelre zijn aandacht voor eten en drinken en familie 
participatie. In het kader van voeding zal naast bijvoorbeeld de 
risicosignalering op ondervoeding of slikproblemen er meer 
focus komen op de maaltijdambiance. Voor wat betreft familie 
participatie zal familie nog meer betrokken worden bij de zorg 
van onze cliënten door in 2021 te starten met 
huiskamergesprekken. Ook zal er tijdens de huisbezoeken 
extra aandacht komen voor het behoud van het sociaal netwerk 
van de cliënt.  
 
 
 
Wonen en welzijn 
In het kader van welzijn zal in 2021 het inzetten van de 
woonondersteuners geëvalueerd worden. Er zal gekeken 
worden of het duidelijk is bij deze medewerkers wat er van hen 
verwacht wordt en of zij ingezet worden op de manier die wij 
voor ogen hadden bij de implementatie van deze functiegroep, 
namelijk het zorgen voor een fijne en schone leefomgeving en 
aandacht voor de cliënten. Hiernaast zullen de teams van 
locatie Antoniushove in het kader van de nieuwbouw getraind 
en begeleid worden naar anders werken waarbij de 
ondersteuning en zorg van de professionele medewerkers niet 
meer gericht is op het overnemen, maar in de eerste plaats op 
het behouden van wat er nog is en samen met de bewoner en 
het eigen netwerk kan onderzoeken waar ondersteuning 
gewenst en nodig is. 
 
 
 
 

 
 
 

Leren en verbeteren 
In het kader van leren en verbeteren zal de focus in 2021 liggen 
op het creëren van een veilige meldcultuur. Fouten maken is 
onderdeel van de visie van Careaz, maar dit wordt nog niet altijd 
door de medewerkers zo ervaren. Hiernaast gaan we in Oost-
Gelre bezig met de positionering van onze  niveau 4 
verpleegkundigen en zullen niveau 6 
kwaliteitsverpleegkundigen worden toegevoegd om de 
verpleegkundige beroepsgroep te verstreken.  
 

 
Personeel 
Voor wat betreft de personele inzet 2021 zal de focus onder 
andere liggen op de teams inzicht geven in hun eigen formatie. 
Op die manier kunnen zij hier beter op inspelen en weten zij 
waar de mogelijkheden liggen. Ook zal er ingezoomd worden 
op het basisrooster van elk team om te kijken of dit nog passend 
is. Hiernaast zullen de extra middelen die vrijkomen voor de 
verpleeghuiszorg benut worden door uitbreiding van de 
additionele zorg en het inzetten op extra welzijn. Daarnaast 
worden de middelen vrijgemaakt voor opleidingsplekken 
helpenden 2+.  
 
 

Veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid   
Naast het creëren van een veilige meldcultuur zal de focus in 
2021 liggen op de opvolging en het leren van 
veiligheidsincidenten. Hiernaast zorgt de nieuwe Wet Zorg en 
Dwang ervoor dat we moeten blijven nadenken hoe we onze 
cliënten zoveel mogelijk vrijheid kunnen bieden zonder dat hun 
veiligheid in het geding is. Hierbij hoort onder andere het 
implementeren van slimme sloten.  
 
 


