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Inleiding 
 

De ambitie van Careaz om de beste zorg te willen bieden, komt voort vanuit de overtuiging 

dat dit de belangrijkste maatschappelijke opdracht 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 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. 

 

Voor het jaar 2022 is besloten om het ‘kwaliteitsplan’ en het ‘jaarplan’ te integreren tot het 

voorliggend Kwaliteitsjaarplan 2022. De  thema’s vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

zijn geïntegreerd in de 5 pijlers van onze Strategische Koers 2021-2024. En vervolgens zijn 

doelen geformuleerd waaraan dit jaar gewerkt gaat worden. Een verdere concretisering en 

planning in de tijd van deze doelen vindt plaats in de regio- c.q. locatiejaarplannen. 

 

De 5 pijlers voor uitvoering van onze Strategische Agenda zijn: 

1. Aandacht voor de medewerker  

2. Aandacht voor de cliënt  

3. Aandacht voor ontwikkeling en innovatie  

4. Aandacht voor digitalisering  

5. Aandacht voor de eigen organisatie  
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Profiel 
 

Visie, missie en ambitie  

 

Visie  

Ieder mens heeft een eigen levensverhaal en wil écht gezien en gehoord worden. Voor ons is 

dat vanzelfsprekend: persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Dat geldt voor cliënten en 

hun naaste familie, maar ook voor onze medewerkers en vrijwilligers. We luisteren graag naar 

(levens)verhalen en kennen veel mensen. Onze sterke verankering in de lokale gemeenschap 

maakt dat we veel mensen kennen en ‘naoberschap’ op een professionele manier kunnen 

invullen.  

 

Persoonlijke aandacht betekent dat we bij vragen op het gebied van zorg en dienstverlening 

altijd met elkaar in gesprek gaan. We willen weten wat bijdraagt aan een prettig en zo 

zelfstandig mogelijk leven op het moment dat daar zich uitdagingen in voordoen. De mens 

blijven zien en met zoveel mogelijk eenvoud doen wat nodig is, vinden we belangrijk in ons 

dagelijkse werk. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we dit samen doen: met degene die zorg 

nodig heeft, met de naaste familie en met vrijwilligers en andere betrokkenen.  

 

Missie  

Careaz is er voor kwetsbare ouderen. We leveren zorg met als doel bij te dragen aan 

levensgeluk en streven iedere dag naar een glimlach. We zetten ons in om hen een warme, 

geborgen omgeving te bieden waar zij zichzelf kunnen zijn. Zo kunnen zij in deze levensfase 

het beste van iedere dag maken. Samen geven we invulling aan een leven mét zorg dat past 

bij de individuele wensen, omgeving en mogelijkheden. Dat doen we met volle aandacht, ook 

voor naasten, vrijwilligers en andere betrokkenen die voor ons als vanzelfsprekend partners 

zijn in het netwerk.  

 

Om deze ondersteuning in dagelijkse (zorg)behoeften samen zo goed mogelijk in te vullen, 

bieden we onze betrokken medewerkers volop vertrouwen en professionele 

verantwoordelijkheid, iets dat direct bijdraagt aan hun werkplezier. Medewerkers van Careaz 

zijn als geen ander in staat om te zien wat nodig is en te doen wat mogelijk is. We stimuleren 

dat elkaars kwaliteiten en krachten voluit benut en versterkt kunnen worden. Als een lerende 

organisatie hebben we hier alle aandacht voor zodat medewerkers er echt met plezier en 

energie voor de cliënt en elkaar kunnen zijn. 

 

Ambitie 

Het bieden van een omgeving waarin kwetsbare ouderen een goed leven kunnen (blijven) 

leiden zoals zij dat willen én waarin collega’s dagelijks werkplezier ervaren, staat bij ons 

centraal. Ons doel is de juiste middelen voor deze (intensieve) zorgverlening en behandeling 

op de juiste plek in te zetten om zo de beste zorg te kunnen bieden.  
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We zijn gedreven om continu te leren en te verbeteren en nieuwe inzichten toe te passen. Zo 

kunnen we echt aandacht (blijven) geven en de zorg op de lange termijn in de regio 

toegankelijk houden. We hechten veel waarde aan verankering in de dorpen, gemeenten en 

de Achterhoek als regio en zijn dan partner voor andere organisaties. Tot slot werken we op 

het vlak van kwaliteitsontwikkeling en zorginnovatie graag en veel samen met (regionale) 

partners en kennisinstituten.  

 

Kernwaarden 
 

Bijdragen aan het levensgeluk van kwetsbare ouderen doen onze betrokken en deskundige 

medewerkers door invulling te geven aan drie binnen de organisatie bekende en leidende 

waarden: Persoonlijk, Dichtbij en Vertrouwd.  

 

Persoonlijk  

We vinden het belangrijk om ieder mens als individu te zien. We willen iedere (kwetsbare) 

oudere écht leren kennen en werken aan een duurzame relatie, ook met het netwerk. Daarom 

maken we op veel momenten een praatje om te zien, te horen en te ervaren hoe het gaat.  

Het betekent ook dat we kleinschalig werken met medewerkers in kleine teams. We bieden 

de ruimte om hun ideeën en vakinhoudelijke expertise optimaal in te zetten. Zo kunnen zij 

hun talenten verder ontwikkelen om de zorg steeds persoonlijker te maken.  

 

Dichtbij  

We staan graag dichtbij. We kijken samen naar hoe we kunnen blijven bijdragen aan die 

dagelijkse glimlach ondanks de impact van een afnemende gezondheid en vitaliteit. Onze 

zorgprofessionals zijn open, betrokken en toegankelijk en zoeken continu naar de bijdrage 

die ze kunnen leveren om het leven van cliënten een stukje mooier te maken. De 

betrokkenheid en verbondenheid met de wijk of het dorp door middel van activiteiten of lokale 

gebruiken zien we daarbij als een andere belangrijke factor die bijdraagt aan het levensgeluk.  

 

Vertrouwd  

We creëren een warme, veilige en vertrouwde omgeving. De Achterhoek is daarin steeds 

herkenbaar. Voor ons is het niet meer dan logisch dat familie en vrijwilligers een belangrijke 

plek innemen. De kleine teams zorgen ervoor dat de cliënt, de medewerkers en vrijwilligers 

elkaar snel en goed leren kennen en zich vertrouwd voelen om blijvend met elkaar in contact 

te zijn.  
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Cliënten 
 

De zorg die wij bieden beslaat zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet 

(Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dit houdt in dat men bij ons kan 

wonen op basis van een Wlz-indicatie (met of zonder behandeling), tijdelijk kan verblijven 

met als doel om weer terug te keren naar huis (Elv), dat wij thuiszorg bieden (Zvw, Wlz, 

Wmo) en ook dagzorg (Wlz, Wmo). Hiermee bieden wij een brede range van ouderenzorg. 

Dit doen wij in de volgende 3 regio’s: 

 

Regio Aalten: 

 Woonzorglocatie Dr. Jenny – Veensgracht: Verzorging, Verpleging (PG en somatiek), 

eerstelijnsverblijf, dagzorg 

 Woonzorglocatie Dr. Jenny – Heelweg: Verpleging (PG) 

 Thuiszorg Aalten (Zvw, Wlz en Wmo) 

 

Regio Berkelland: 

 Woonzorglocatie J.W. Andriessen: Verzorging, Verpleging (PG en somatiek), 

eerstelijnsverblijf, dagzorg 

 Thuiszorg Berkelland (Zvw, Wlz en Wmo) 

 

Regio Oost Gelre: 

 Woonzorglocatie Antoniushove: Verzorging, Verpleging (PG en somatiek),  

eerstelijnsverblijf, dagzorg  

 Woonzorglocatie Hof van Flierbeek: Verpleging (PG en somatiek) 

 Woonzorglocatie Patronaatshof: Verpleging (PG) 

 Thuiszorg Oost Gelre (Zvw, Wlz en Wmo) 

 

Cliënten kunnen wonen op een van de hiervoor genoemde woonzorglocaties op basis van een 

(intramurale) Wlz-indicatie. Het is de afgelopen jaren duidelijk te merken dat de zorgvraag 

van deze cliënten toeneemt en complexer wordt. Dit resulteert in afnemende 

verzorgingshuiszorg en toenemende verpleeghuiszorg. Hieronder staat de bezetting ultimo 

2021 t.o.v. de bezetting van 2020 en 2019.  
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De verwachte realisatie ultimo 2021 van de inzet van uren in de extramurale setting, is 

gebaseerd op de realisatie tot augustus 2021. 

 

 

 

 

 

De verwachte omzet van zorg en ondersteuning bedraagt in 2021 ca. € 36 miljoen. De 

verdeling van de omzet over de verschillende financieringsvormen ziet er als volgt uit: 
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Personeelssamenstelling 
 

Teamsamenstelling en inzet 

Bij Careaz is een zelforganiserend team van zorgmedewerkers verbonden aan een groep 

cliënten. Onze zorgteams werken met een basisrooster, waarbij op intensieve zorgmomenten 

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. 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 zorgmedewerkers beschikt Careaz over kwaliteitsverpleegkundigen 

en een eigen behandel-/begeleidingsteam. Dit team wordt aangevuld met (para)medici van 

collega zorgorganisaties. Daarnaast zijn er elke dag facilitair medewerkers en vrijwilligers 

aanwezig die meehelpen om de cliënt een fijne dag te bezorgen. 

 

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), bewegingsagogen en coördinatoren informele 

zorg (hbo-niveau).  

 

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. Meer en meer zal er ingezet worden op 

het leren van en met elkaar, op en rondom de werkplek.  

 

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.  

 

Contractvormen 

Met het oog op de huidige arbeidsmarkt krijgen zorgmedewerkers bij Careaz in principe direct 

een vast dienstverband aangeboden. Om te kunnen vervangen bij onder meer ziekte en extra 

zorgvragen en om inzet van studenten/scholieren te bevorderen, biedt Careaz veel flexibele 

contracten aan met een vast aantal uren op jaarbasis. 
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Careaz verwacht in 2021 ca. 75% van al haar verdiensten te gebruiken voor de inzet van 

personeel (=ratio personele kosten/opbrengsten). Daarbij kan gedacht worden aan salarissen 

voor personeel, inhuur van externe medewerkers, werving en selectie, opleidingen, etc.  

 

Gezondheidsbeleid 

De gezondheid van onze medewerkers drukken we uit in percentage ziekteverzuim. Over 

2021 is dit ziekteverzuim gemiddeld tot en met oktober 7,56% (excl. zwangerschap). In 2020 

was dit tot en met oktober nog 6,25% (excl. zwangerschap). In 2021 is mede door Corona 

het verzuimcijfer (fors) gestegen. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid van de 

medewerkers is een van de thema’s in dit kwaliteitsplan.  

  

Tabel personeelsgegevens 

Daadwerkelijke inzet tot en met oktober 2021. 

 

Functienaam/ organisatie-eenheid 
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Zorgondersteuner            1,1             0,1             0,9              -                -                -                -               2,0  

Thuisondersteuner             -                -                -               6,9              -                -                -               6,9  

Woonondersteuner            8,8             6,0           20,9              -                -                -                -             35,7  

Helpende niveau 2 (+)          15,3             9,0           26,0             5,1              -                -                -             55,5  

Leerlingen (BBL) *            8,3             6,9           10,0             3,1              -                -                -             28,3  

Seniorverpleegkundige             -               0,9              -               2,5              -                -                -               3,4  

Verpleegkundige niveau 4            7,8             5,2           13,5             4,1              -                -                -             30,6  

Verzorgende (IG)          43,9           32,9           74,1           29,0              -                -                -           179,9  

Welzijnscoach            3,6             2,5             5,9              -                -                -                -             12,0  

Kwaliteitsverpleegkundige            0,3             0,1             0,9              -                -                -                -               1,3  

Wijkverpleegkundige             -                -                -               7,5              -                -                -               7,5  

Trajectbegeleider dementie            1,2              -                -             -0,0              -                -                -               1,2  

Specialist ouderengeneeskunde             -                -                -                -               2,0              -                -               2,0  

Geestelijk verzorger             -                -                -                -               0,9              -                -               0,9  

Verpleegkundig specialist (io)             -                -                -                -               5,5              -                -               5,5  

Fysiotherapeut             -                -                -                -               0,3              -                -               0,3  

Bewegingsagoog             -                -                -                -               2,4              -                -               2,4  

(GZ) Psycholoog (io)             -                -                -                -               2,3              -                -               2,3  

Facilitair             -                -                -                -                -             38,0              -             38,0  

Ondersteuning (bedrijfsvoering en 
(regio)management)             -                -                -                -                -                -             45,0           45,0  

Eindtotaal          90,2           63,7         152,2           58,2           13,4           38,0           45,0         460,7  
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Tabel in- en uitstroom 

Daadwerkelijke in- en uitstroomcijfers tot en met oktober 2021. 

 

Functienaam/ 
organisatie-eenheid (FTE)  

Indiensttr

eding 
bepaalde 

tijd 

Indiensttr

eding 
onbepaald

e tijd 

Einde 

arbeidsover
eenkomst 

rechtswege 

Einde 
arbeidsove
reenkomst 

eigen 
verzoek 

Einde 
arbeidsover
eenkomst 
overige 
reden Saldo 

Helpende niveau 2 1,22   0 0   1,22 

Helpende niveau 2+ 1,34 1,89 0,55 4 0,39 -1,71 

Verzorgende IG niveau 3 4,23 14,82 1,81 16,38 1,94 -1,08 

Verpleegkundige niveau 4 0,33 5,79   3,68   2,44 

Wijkverpleegkunde niveau 5 1,56         1,56 

Kwaliteitsverpleegkundige 0,67 1,45       2,12 

Woonbegeleider 0,83         0,83 

Woonondersteuner 1,7   1,2 0,44   0,06 

Zorgondersteuner 1,11   0 0   1,11 

Behandeldienst 1 0,67       1,67 

BBL niveau 3 6,03     3,35   2,68 

BBL niveau 4 1,34     0,67   0,67 

Totaal 21,36 24,62 3,56 28,52 2,33 11,57 
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Situatie, plannen en voornemens 
 

Aandacht voor de medewerker  
Bij het verkennen van de HR thema’s is de parallelliteit tussen dienstverlening en 

werkgeverschap benoemd. Ten aanzien van onze zorg- en dienstverlening spreken we over 

‘zorg persoonlijk maken’ en ‘verder met aandacht’. Deze ambitie vertalen we ook naar ons 

werkgeverschap; de “medewerker reis” staat centraal. We realiseren ons dat we verschillende 

type medewerkers hebben. Er moet meer aandacht zijn voor de individuele medewerker, voor 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers en voor de kwaliteit van werkzaamheden1. Zonder 

(voldoende) medewerkers kunnen wij immers niet de zorg en ondersteuning bieden die nodig 

is.  

Om de aandacht te kunnen geven die nodig is, is een verdere doorontwikkeling van de 

besturingsfilosofie van zelforganisatie nodig. Professionals en zorgteams hebben een grote 

autonomie vanuit de overtuiging dat zij in het belang van goede cliëntenzorg weten wat nodig 

is. De vraagstukken waar teams dagelijks mee te maken krijgen, kunnen zij in veel gevallen 

zelf oplossen (praktische wijsheid en professionele autonomie). De complexere vraagstukken 

vragen echter om meer sturing en (snellere) besluitvorming dichtbij teams. Om deze reden 

zal in 2022 de functie van assistent regiomanager door ontwikkelen naar een coachend 

leidinggevende functie: clustermanager zorg en welzijn2. 

Bovenstaande resulteert in de thema’s (1) behoud van medewerkers en (2) instroom van 

medewerkers, waarbinnen we een aantal onderwerpen hebben uitgelicht voor het jaar 2022: 

 

Behoud van medewerkers 
 

1. Aandachtsgesprekken 
Doel 2022 Medewerkers hebben meer werkplezier. Dit resulteert in behoud van 

medewerkers. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Leidinggevenden zijn zich bewust van het belang van aandacht en waardering 

voor de medewerkers. Zij nemen tijd voor medewerkers die een 

aandachtsgesprek willen. 

Effect voor de 

cliënt 

Medewerkers die met plezier aan het werk zijn, dragen dit (on)bewust over 

naar de cliënt tijdens het werk. Tevens draagt behoud van medewerkers bij 

aan zorgcontinuïteit. 

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers ervaren meer werkplezier en voelen zich verbonden met Careaz.  

 

 

 

 

                                                           
1 Onder kwaliteit van de werkzaamheden vallen onder meer mentale en fysieke belasting van het werk, maar ook 
aspecten zoals autonomie, variatie in het werk en ontwikkelingsmogelijkheden. 
2 Clustermanager zorg en welzijn is de huidige functienaam die we hanteren. Deze moet nog formeel worden 
vastgesteld. 
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2. Duurzame inzetbaarheid 
Doel 2022 Duurzaam inzetbaarheidsbeleid is gericht op het langer behoud van 

medewerkers en minder uitval vanwege fysieke of mentale redenen. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Door het aanbieden van interventies op het gebied van leren en ontwikkelen, 

vitaliteit en gezondheid, loopbaan en mobiliteit en werk- en privébalans 

werken we aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We 

werken o.a. middels een PMO (periodiek medisch onderzoek) toe naar 

individuele gezondheidsadviezen voor medewerkers en een 0-meting voor 

Careaz.  

Effect voor de 

cliënt  

Medewerkers die zowel fysiek als mentaal in staat zijn om de gevraagde zorg 

te kunnen leveren, dragen dit (on)bewust over naar de cliënt tijdens het werk. 

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers zijn zich bewust van aandachtspunten m.b.t eigen duurzame 

inzetbaarheid. Medewerkers blijven hierdoor (langer) behouden voor de zorg. 
 

 

Instroom van medewerkers 
 

1. Inwerkprogramma/medewerker reis 
Doel 2022 Voor elke nieuwe medewerker is er een medewerker reis.  

Zo gaan we er 

aan werken 

De medewerker reis start bij de werving en eindigt bij de uitdiensttreding. 

Tijdens de reis binnen Careaz maakt de medewerker kennis met de collega’s, 

de organisatie, regels, procedures en applicaties van Careaz en raakt de 

medewerker verbonden aan de organisatie.  

Effect voor de 

cliënt 

Nieuwe medewerkers voelen zich verbonden aan Careaz en verlenen de zorg 

vanuit de visie van Careaz. 

Effect voor de 

medewerker 

Nieuwe medewerkers ervaren een warm welkom en verbinding met de 

organisatie en het team. 

 

2. Arbeidsmarktcommunicatie  
Doel 2022 Careaz is zichtbaar als aantrekkelijke werkgever voor eigen medewerkers en 

potentiële nieuwe medewerkers.  

Zo gaan we er 

aan werken 

We werken aan onze arbeidsmarktcommunicatie door op bewuste momenten 

zichtbaar te zijn op de arbeidsmarkt en te kiezen voor kanalen die passen bij 

de verschillende doelgroepen. Onze eigen medewerkers zijn trots op hun werk 

en Careaz als werkgever. Ze zijn ambassadeurs voor Careaz. 

Effect voor de 

cliënt 

Als er voldoende medewerkers zijn om de zorg te kunnen verlenen, kan de 

cliënt de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft en is er sprake van zorg 

continuïteit.  

Effect voor de 

medewerker 

De formatie in de teams is op orde en medewerkers zijn trots op Careaz als 

werkgever.   
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Aandacht voor de cliënt  
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning wordt vormgegeven aan de hand van drie 

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 de zorg samen met de cliënt en/of mantelzorger daarop 

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 om een omslag in het huidige denken en 

handelen van alle betrokkenen; deze moet zich gaan richten op de leefwereld en leefwijze 

van degene die de zorg afneemt. 

 

Hiertoe gaan we aan de slag met de thema’s (1) persoonsgerichte zorg, (2) vakmanschap en 

(3) medezeggenschap en participatie, waarbinnen we een aantal onderwerpen hebben 

uitgelicht voor het jaar 2022: 

 
Persoonsgerichte zorg 

 

1. Ken de cliënt 
Doel 2022 Teams zetten in op het kennen van de cliënt. Dit doen zij onder meer in 

gesprek met familie.  

Zo gaan we er 

aan werken 

In de loop van 2022 is duidelijk of het gebruik van het persoonlijk cliënt verhaal 

in het ECD ondersteunend kan werken om dit doel te bereiken en wordt een 

besluit genomen over implementatie hiervan in het ECD. 

Effect voor de 

cliënt 

De zorg sluit aan bij achtergrond en wensen van de cliënt.  

Effect voor de 

medewerker 

De medewerker kent de wensen en behoeften van de cliënt en past 

ondersteuning hierop aan. 

 

2. Passende leefomgeving  

Doel 2022 De leefomgeving van de cliënt is afgestemd op zijn mogelijkheden en kent een 

zo groot mogelijke mate van vrijheid van beweging.  

Zo gaan we er 

aan werken 

We gaan werken met zgn. ‘leefcirkels’. Elke bewoner kan zich vrij bewegen. 

Wanneer de individuele cliëntsituatie hierom vraagt, kan sprake zijn van 

inperking van de bewegingsvrijheid op basis van gedefinieerde leefcirkels. Een 

systeem zal medewerkers hierbij ondersteunen d.m.v. signaleringen.  

Effect voor de 

cliënt 

Elke cliënt ervaart een veilige leefomgeving en kan zich vrij bewegen en wordt 

hier alleen in beperkt wanneer ernstig nadeel dreigt. Afspraken hierover worden 

met vertegenwoordigers vastgelegd. 

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers kennen de leefcirkels van de cliënten en stemmen hun 

begeleiding hierop af. Zij kennen het systeem dat dit ondersteunt en werken 

hiermee. Met familie worden afspraken gemaakt over beperking van vrijheid de 

cliënt. 
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3. Visie op voeding 

Doel 2022 Toekomstige keuzes, rondom bijvoorbeeld de maaltijden op afdelingen, passen 

binnen een visie op voeding.  

Zo gaan we er 

aan werken 

Vaststelling van een visie op voeding en daarna het delen van deze visie binnen 

de organisatie. 

Effect voor de 

cliënt 

Het zal leiden tot meer eenduidige keuzes binnen de organisatie en waar 

wenselijk kan aan de cliënt of familie uitgelegd worden waarom keuzes 

gemaakt zijn. Voeding heeft invloed op het welbevinden van de cliënt. 

Vaststelling van een visie kan daarmee bijdragen aan het welbevinden van de 

cliënt. 

Effect voor de 

medewerker 

Een visie kan helpen in het gesprek over voeding, bijvoorbeeld wanneer een 

team daarin keuzes wil maken of familie vragen heeft over voeding. 

 

4. Visie op gastvrijheid 

Doel 2022 Het creëren van een gastvrij ontvangst en bejegening.  

Zo gaan we er 

aan werken 

In 2022 willen we een vervolg geven aan datgene wat is 2021 is gestart. Met 

de medewerkers voeding en gastvrijheid wordt aan een training per team en/of 

medewerker gewerkt. Daarnaast wordt de visie besproken met alle teams, ook 

ondersteunende afdelingen en waar gewenst kunnen ook daar trainingen 

verzorgd worden.  

Effect voor de 

cliënt 

Cliënten ervaren gastvrijheid wanneer zij bijvoorbeeld het grand café bezoeken 

of contact hebben met een medewerker. Familie voelt zich gastvrij ontvangen 

op de locaties. 

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers kennen de visie en onderkennen het belang van gastvrijheid en 

wat dit voor hen betekent. 
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Vakmanschap 
 

1. Onbegrepen gedrag 
Doel 2022 Er is een integraal plan van aanpak hoe de komende jaren om te gaan met de 

toename van “onbegrepen gedrag” bij cliënten. Hierin is aandacht voor onder 

andere de kennis en vaardigheden van medewerkers (coaching, scholing), de 

samenwerking met het behandelteam, het vergroten van welzijn en het kennen 

van de individuele cliënt.  

Zo gaan we er 

aan werken 

Er wordt een besluit genomen over de (wijze van) implementatie van de GRIP 

methodiek. Dit is een erkende interventie waarmee onbegrepen gedrag van 

mensen met dementie op een gestructureerde en multidisciplinaire wijze wordt 

gesignaleerd, geanalyseerd, behandeld en geëvalueerd. 

Effect voor de 

cliënt 

De cliënt voelt zich begrepen en rustig wat bijdraagt aan een veilig leefklimaat 

voor andere cliënten. De cliënt wordt gezien en er wordt aangesloten op 

zijn/haar behoeften waardoor onbegrepen gedrag kan worden voorkomen.  

Effect voor de 

medewerker 

De medewerker heeft handvatten om de onderliggende oorzaken van het 

onbegrepen gedrag te vinden en daar, in samenwerking met anderen, 

vroegtijdig op te acteren. Ook beschikt de medewerker over de vaardigheden 

om bij onbegrepen gedrag passend te handelen. Onbegrepen gedrag en 

escalaties kunnen vaker worden voorkomen, wat bijdraagt aan een prettig en 

veilig werkklimaat. 

 

 

Medezeggenschap en participatie 
 

1. Medezeggenschap 
Doel 2022 Medezeggenschap op de woonzorglocatie verbeteren. 

Zo gaan we er 

aan werken 

In nauwe samenwerking met de Cliëntenraad vormgeven van 

medezeggenschap op afdelings- en locatieniveau. 

Effect voor de 

cliënt 

Medezeggenschap draagt bij aan eigen regie en aan een prettig leefklimaat 

voor de cliënt. 

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers worden gevraagd ook over andere zaken in gesprek te gaan en 

samen met cliënten en familie te bepalen waar op ingezet moet gaan worden.  

 

2. Tevredenheid meten 

Doel 2022 Tevredenheid wordt kort cyclisch gemeten 

Zo gaan we er 

aan werken 

Een pilot met het digitale meetinstrument Tante Co en het koppelen van vragen 

over tevredenheid aan de halfjaarlijkse zorgplanbespreking.  

Effect voor de 

cliënt  

De cliënt kan op meerdere momenten per jaar en op verschillende onderwerpen 

zijn mening geven waardoor zorg en welzijn beter afgestemd is op wensen en 

behoeften van de cliënt. 

Effect voor de 

medewerker 

De medewerker kan beter rekening houden met c.q. inspelen op de wensen en 

behoeften van cliënt.  
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Aandacht voor ontwikkeling en innovatie  
Voorop staat de continue verbetering van kwaliteit van zorg op basis van de kwaliteitskaders. 

Persoonsgerichte zorg, aandacht voor dagbesteding, zingeving, voeding, beweging en 

integratie van deze thema’s in het dagelijks werk krijgt de komende jaren veel aandacht. 

Daarnaast zullen we binnen de teams de cultuur van ‘lerend verbeteren’ stimuleren. Dit doen 

we door het inzichtelijk maken van prestaties op het gebied van kwaliteit en veiligheid en 

door de kwaliteitsverpleegkundigen en verpleegkundigen een expliciete rol te geven bij het 

coachen op verbetering. Ook scholing is een belangrijk onderdeel van leren en verbeteren. 

De strategische opleidingsthema’s zijn hiervoor vertaald in een opleidingsjaarplan.  

Door innovatie proberen we antwoorden te vinden op de toenemende zorgvraag en minder 

middelen. Door een andere teamsamenstelling, andere functies, anders organiseren en door 

(het opschalen van) zorgtechnologie. Een tweede belangrijke doelstelling van innovatie 

betreft het leerklimaat. We willen blijven leren, vernieuwen en daar plezier aan ontlenen, bij 

medewerkers en cliënten. Innovatie moet ons werkgeversmerk versterken; zorgprofessionals 

moeten erdoor worden aangetrokken. 

Hiertoe gaan we aan de slag met de thema’s (1) continu leren en verbeteren en (2) kwaliteit, 

waarbinnen we ook hier een aantal onderwerpen hebben uitgelicht voor het jaar 2022: 

 

Continu leren en verbeteren 

1. Dagzorg 

Doel 2022 In samenwerking met andere zorgorganisaties planmatig toewerken naar de 

nieuwe werkwijze in het sociaal domein en passende dagbesteding bieden. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Met de veranderingen van de doelgroep, de vraag naar verandering vanuit 

gemeenten en behoeften van medewerkers bepaalde zaken op te pakken, is 

gestart met vier werkgroepen. Elke werkgroep bespreekt enkele onderwerpen 

en formuleert verbetervoorstellen hiervoor. 

Effect voor de 

cliënt 

Cliënten hebben een zinvolle en nuttige dagbesteding die aansluit bij wensen 

en behoeften en mantelzorgers zijn waar nodig voldoende ontlast. Daarmee 

kan de cliënt langer verantwoord thuis blijven wonen. 

Effect voor de 

medewerker  

Voor medewerkers hangt het effect af van de inhoud van de 

verbetervoorstellen. Ten aanzien van de veranderingen in het sociaal domein 

zal het effect afhangen van de inhoud van het plan, maar zal er in ieder geval 

meer samengewerkt moeten worden met andere organisaties. 
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2. Begeleiding leerlingen 

Doel 2022 De kwaliteit van de werkbegeleiding wordt verhoogd en sluit aan bij de 

leervraag van de leerling. 

Zo gaan we er 

aan werken 

De werkbegeleiding wordt teamoverstijgend bij een (beperkter) aantal 

werkbegeleiders belegd. Deze werkbegeleiders zijn goed opgeleid en worden 

gecoacht in hun rol door de leerwerkcoaches. 

Effect voor de 

cliënt 

Leerlingen worden passend bij hun leervraag begeleid waardoor de kwaliteit 

van zorgverlening voor cliënten wordt vergroot. 

Effect voor de 

medewerker 

De werkbegeleiding is belegd bij medewerkers die hiertoe de competenties 

hebben.  
 

 

Kwaliteit 

1. Commissiestructuur 
Doel 2022 Een overzichtelijke commissiestructuur voor in ieder geval de belangrijkste 

veiligheidsthema’s 

Zo gaan we er 

aan werken 

Voor de belangrijke veiligheidsthema’s komen Careaz brede commissies met 

verantwoordelijkheid in de lijn. Onderliggend komen regio gebonden 

werkgroepen. 

Effect voor de 

cliënt  

Zorg voldoet aan de wettelijke kaders en veiligheidsthema’s worden regelmatig 

besproken waardoor onveilige situaties voor de cliënt zoveel mogelijk 

voorkomen kunnen worden. 

Effect voor de 

medewerker 

Het is duidelijk waar veiligheidsthema’s in de organisatie zijn belegd en worden 

besproken. 

 

2. Intern auditteam 

Doel 2022 Intern auditteam voert audits op de werkvloer uit. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Samenstellen van een intern auditteam en scholen van deze medewerkers in 

auditen. 

Effect voor de 

cliënt  

Audits geven inzicht hoe er in de organisatie gewerkt wordt en wat 

verbeterpunten zijn. Hiermee kan de kwaliteit van zorg voor de cliënt verbeterd 

worden. 

Effect voor de 

medewerker 

Werken binnen een cultuur van lerend verbeteren, waarin we met elkaar leren 

van de opgehaalde informatie en verbeterpunten.  

 
3. Intern onderzoek 

Doel 2022 Nog meer leren van (bijna) incidenten door het intern uitvoeren van een 

(gestructureerd) onderzoek bij incidenten die vaker voor komen of waarvan de 

impact groot is. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Het scholen van enkele medewerkers in de Prisma light methodiek. De Prisma 

methode bestaat uit een basis oorzakenanalyse, het classificeren van de 

basisoorzaken en het nemen van verbetermaatregelen. 

Effect voor de 

cliënt 

Incidenten kunnen in de toekomst voorkomen worden door hier goed 

onderzoek naar te doen. Hierdoor ontstaat er een veiligere leefomgeving voor 

de cliënt.  

Effect voor de 

medewerker 

Leren van incidenten en hierdoor incidenten in de toekomst voorkomen. 
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Aandacht voor digitalisering  
Digitalisering kan de zorg beter maken voor cliënten én medewerkers. Digitalisering gaat over 

werkprocessen, alle informatie die nodig is om je werk goed te kunnen uitvoeren en de 

kwaliteit en veiligheid ervan. Niet alleen bij ons intern maar ook in de regio in de zorgketen. 

Het verzamelen, vastleggen en beheren van informatie is van belang en draagt bij aan het 

samen leren en verbeteren op alle niveaus in de organisatie. Onze digitale opgave kent drie 

doelstellingen: het dient de positie en eigen regie van onze cliënt te versterken, het dient de 

positie van onze medewerker, onze organisatie en de procesvoering te versterken en het dient 

de regionale samenwerking tussen zorgprofessionals te versterken. Het gebruik van ICT en 

technische hulpbronnen is onmisbaar in het bieden van persoonsgerichte zorg.  

Hiertoe gaan we aan de slag met het thema digitalisering, waarbinnen we een aantal 

onderwerpen hebben uitgelicht voor het jaar 2022: 

Digitalisering 

1. Digitale samenwerking in de achterhoek 
Doel 2022 Het ontwikkelen van digitale samenwerking en digitale overdracht in de 

zorgketen (cliënten, ziekenhuizen, VVT, huisartsen, apotheek) in de regio. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Verdere uitvoering geven aan de projecten Persoonlijke Gezondheidsomgeving 

(PGO) en E-Overdracht (verpleegkundige overdracht) in de regio. 

Effect voor de 

cliënt   

Eigen gegevens komen digitaal beschikbaar voor cliënten, waardoor meer 

eigen regie mogelijk is. 

Effect voor de 

medewerker 

Informatie hoeft niet steeds opnieuw uitgevraagd en vastgelegd te worden. 

 

2. Digitalisering van de medicatieketen 

Doel 2022 Implementatie van een elektronisch toedienregistratie systeem. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Onderzoeken welk systeem het meest aansluit bij de wensen van onze 

medewerkers en past bij ons digitaal voorschrijf systeem. 

Effect voor de 

cliënt   

Werkwijze ondersteunt BEM en draagt bij aan veilige werkwijze rondom 

medicatie. 

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers tekenen digitaal af en worden ondersteund in het 

medicatieproces zoals bij de dubbele medicatie controle. 

 
3. Digivaardigheid 

Doel 2022 Digivaardigheid en omgang met zorgtechnologie van onze medewerkers 

verbeteren. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Er wordt een zorgtechnologieteam opgestart. Dit team helpt medewerkers bij 

de keuze en implementatie van zorgtechnologie en ondersteunt bij 

digivaardigheid. 

Effect voor de 

cliënt  

Zorgtechnologie kan een bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënt.  

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers voelen zich op de werkvloer gesteund m.b.t. digivaardigheid en 

de implementatie van zorgtechnologie. 
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Aandacht voor de eigen organisatie 
De fysieke woonomgeving van cliënten draagt in belangrijke mate bij aan woonplezier en 

levensgeluk. Ook als de zorgafhankelijkheid groter wordt, blijven wij streven naar eigen regie 

en behoud van de eigen leefstijl. Onze ambitie is dat cliënten het “normale leven” zolang 

mogelijk kan blijven voortzetten.  

Wij gaan in 2022 op zoek naar nieuwe vormen van ouderenzorg. We dragen eraan bij dat 

ouderen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en optimaliseren een 

doelmatige zorgverlening. We brengen zoveel mogelijk variatie aan in de manier waarop een 

zorgvraag beantwoord kan worden. Dat doen we onder meer door de huisvestingsconcepten 

‘wonen-met-een-plus’ en ’tijdelijk-te-gast’ te introduceren, naast het bestaande ‘beschermd 

wonen’ (op een woonzorglocatie) en dichtbij wonen (thuiszorg). Het wonen met een plus gaan 

ontwikkelen is nieuw. De bedoeling is actief te participeren in de ontwikkeling van het 

woonconcept waar mensen geclusterd wonen en waar gestreefd wordt naar een vitale 

leefgemeenschap. Een gemeenschap die voor elkaar wil zorgen. Wonen met een plus is bij 

voorkeur gesitueerd in de nabijheid van beschermd wonen (met de mogelijkheid van tijdelijk 

te gast). Op die manier kunnen we veel variatie aanbrengen in ons aanbod. Zo kunnen we 

doelmatig zorg verlenen en bijdragen aan preventie (van complexe zorg) en kwaliteit van 

leven. Om deze nieuwe vormen te kunnen bieden, zullen we hierop de teamsamenstelling 

aanpassen.  

Terwijl wij gaan werken aan uitbreiding en vernieuwing van de huisvesting, dient ‘de basis’ 

op orde te zijn en te blijven.  

We gaan daarom aan de slag met de thema’s (1) de basis en (2) uitbreiding, waarbinnen we 

een aantal onderwerpen hebben uitgelicht voor het jaar 2022: 

 

De basis 

1. Doelmatige inzet zorgmedewerkers  

Doel 2022 Teams hebben zicht op de voor hen beschikbare medewerkers en kennen de 

kaders. Teamroosters zijn passend bij de zorgvraag. 

Zo gaan we er 

aan werken 

De clustermanager zorg en welzijn heeft zicht op de personele capaciteit die 

beschikbaar is voor de organisatie eenheid. Hij/zij zorgt voor doelmatige inzet 

van deze capaciteit.  

Effect voor de 

cliënt 

De vraag van de cliënten staat centraal bij het vormen van het rooster zodat 

zij de juiste zorg en begeleiding ervaren op de juiste momenten. 

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers ervaren meer regie op het teamrooster. 
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2. Teamsamenstelling en flexibiliteit 

Doel 2022 De teamsamenstelling kent diversiteit en is passend bij de zorgvraag. 

Daarnaast is de gewenste flexibele schil vastgesteld en zijn er keuzes 

gemaakt hoe deze in te richten. 

Zo gaan we er 

aan werken 

We werken in het primaire proces toe naar de juiste functie invulling, inzet en 

positionering van beschikbare medewerkers rekening houdend met de 

kwaliteitskaders voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging. Er is aandacht 

voor de inzet en facilitering van medewerkers met aandachtsgebieden, de 

krapte op de arbeidsmarkt, nieuwe (flexibele) vormen van arbeid en 

functiegroepen.  

Effect voor de 

cliënt 

Als er voldoende en verschillende type medewerkers zijn om de zorg te 

kunnen verlenen, kan de cliënt de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft. 

Effect voor de 

medewerker 

De teamsamenstelling is bepaald op basis van de zorgvraag en het aanbod op 

de arbeidsmarkt. Dit kan leiden tot andere teamsamenstelling. 
 

 

Uitbreiding 

1. Nieuwe producten 
Doel 2022 Aanbieden van specifieke zorgproducten die aansluiten bij de vraag vanuit het 

werkgebied van Careaz. 

Zo gaan we er 

aan werken 

De mogelijkheden tot het aanbieden van palliatieve zorg en (thuis)zorg aan 

cliënten met Huntington worden onderzocht en indien mogelijk aangeboden. 

Effect voor de 

cliënt  

Cliënten in de regio kunnen gebruik maken van een groter scala aan 

zorgproducten. 

Effect voor de 

medewerker 

Medewerkers ervaren meer keuzemogelijkheden passend bij de interesse die 

men heeft voor wat betreft het aangeboden zorgpalet van de organisatie. 

 

2. Groei thuiszorg 

Doel 2022 Groei van de thuiszorg, zichtbaarheid en positie in de regio en  

resultaatgerichte groei. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Instroom personeel d.m.v. leadgeneratie, aanbod extramuraal uitbreiden door 

middel van combineren van financieringsstromen en positionering VTH in de 

interne organisatie. Daarnaast willen we een programmalijn dementie starten 

met o.a. thuisbegeleiding, mantelzorgondersteuning, respijtzorg en 

ontmoetingscentra voor cliënten met dementie. 

Effect voor de 

cliënt  

Ondersteuning van cliënt vanuit zijn of haar positie, met inachtneming van het 

systeem en gebruik makend van (voorliggende) voorzieningen in de meest 

brede zin. 

Effect voor de 

medewerker 

Aan de cliënt kan de optimale zorg en ondersteuning worden geboden met 

een flinke dosis creativiteit en werkplezier. 
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3. Vastgoed 

Doel 2022 Uitbreiding van capaciteit voor wonen en zorg in de kernen Borculo, Dinxperlo 

en Lichtenvoorde dat aansluit op de lokale behoefte. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Borculo: uitvoering geven aan het opgestelde plan van aanpak om samen met 

de gemeente en ProWonen te komen tot ontwikkeling van een nieuwe buurt. 

Dinxperlo: verbouwing Dr. Jenny – Veensgracht en voortzetting zoektocht 

voor alternatieve locatie Dr. Jenny – Heelweg. 

Lichtenvoorde: een alternatieve locatie voor de Patronaatshof zoeken. 

Effect voor de 

cliënt  

De huisvesting sluit beter aan bij de behoefte van (potentiële) cliënten. 

Effect voor de 

medewerker 

Woonzorglocaties zijn een fijne en veilige werkplek voor medewerkers, waar 

de veranderende werkwijze (meer eigen regie, grotere rol van de 

mantelzorger) op een prettige en natuurlijke wijze gefaciliteerd en 

gestimuleerd wordt. 
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Ontwikkelparagraaf per locatie 

 
Regio Aalten – Dr. Jenny- Veensgracht en -Heelweg 

1. Samenwerking welzijn 
Doel 2022 Groter aanbod van welzijnsactiviteiten 

Zo gaan we er 

aan werken 

Betere samenwerking tussen de verschillende functionarissen en een 

duidelijke rolverdeling op het vlak van welzijn intramuraal. 

Effect cliënt  Welzijnsactiviteiten sluiten beter aan bij de wensen en behoeften van de 

cliënten. 

Effect 

medewerker 

Zorgteams ervaren meer ondersteuning bij het initiëren en uitvoeren van 

activiteiten en het proces verloopt soepel. 

 
2. Rookvrije locatie 
Doel 2022 Een rookvrije locatie 

Zo gaan we er 

aan werken 

We onderzoeken de mogelijkheid om de locatie rookvrij te maken waarbij er 

mogelijk onderscheid wordt gemaakt tussen cliënten en medewerkers. 

Effect voor de 

cliënt  

Een rookvrije entree van de locatie en duidelijke afspraken hierover. 

Effect voor de 

medewerker 

Vanuit gezond en veilig werken is er een rookvrije werkplek voor de 

medewerkers. Medewerkers weten wat de (on)mogelijkheden zijn.  

 
3. Verbouwing begane grond en tweede etage 

Doel 2022 De keuken wordt weggehaald en op deze plek worden enkele woonstudio’s of 

appartementen gerealiseerd. Het grand café en de entree worden aangepast 

met onder andere het verwijderen van de balie en introductie met 

FrontCooking.  

Zo gaan we er 

aan werken 

Start met de realisatie van de verbouwing waarbij de appartementen op de 

tweede verdieping worden opgeknapt en gemoderniseerd. 

Effect voor de 

cliënt  

Tijdens de verbouwing kunnen cliënten geen gebruik maken van het grand 

café en een deel van de appartementen zijn niet bewoonbaar. Uiteindelijk 

moet de verbouwing leiden tot  modernere appartementen met een ruimere 

badkamer voor cliënten van de 2e etage en voor alle cliënten een nieuwe en 

aantrekkelijke entree en Grand Café waar gewerkt wordt volgens het nieuwe 

concept van voeding en gastvrijheid. 

Effect voor de  

medewerker 

Betere werkomstandigheden op de appartementen op de 2e etage. Leren 

werken volgens de nieuwe visie op gastvrijheid. De omzetting van de keuken 

naar FrontCooking leidt tot een andere personeelsformatie. Baanbehoud voor 

medewerkers is het uitgangspunt bij deze omzetting.   
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4. Binnentuin Heelweg 
Doel 2022 Het inrichten van een belevingsgerichte tuin voor cliënten.  

Zo gaan we er 

aan werken 

We onderzoeken de mogelijkheid om de binnentuin meer belevingsgericht in 

te richten. 

Effect voor de 

cliënt  

Meer positieve prikkels en de mogelijkheid om buiten te kunnen genieten 

waardoor er minder onrust heerst. 

Effect voor de 

medewerker 

Meer mogelijkheden om met cliënten dingen te ondernemen. Door positieve 

prikkels mogelijk minder onrust bij cliënten waardoor er een fijnere werksfeer 

is. 
 

 
 

Regio Berkelland – J.W. Andriessen 

1. Aanleg belevingstuin 
Doel 2022 Een begaanbare en belevingsgerichte tuin. 

Zo gaan we er 

aan werken 

We realiseren een belevingstuin op basis van subsidies die door Stichting 

Vrienden van het J.W. Andriessen wordt opgehaald. 

Effect voor de 

cliënt  

Cliënten kunnen genieten van het groen, kunnen ontmoeten en beleven in de 

tuin.  

Effect voor de 

medewerker 

Er is voor medewerkers meer mogelijkheid om samen met de cliënt ‘dicht bij 

huis’ buiten te zijn. 

 
2. Inrichting algemene ruimten 

Doel 2022 De entree en gezamenlijke ruimten worden gemoderniseerd 

Zo gaan we er 

aan werken 

De algemene ruimte op de begane grond wordt opnieuw ingericht. 

Speerpunten daarbij zijn gastvrijheid en dementievriendelijk.  

Effect voor de 

cliënt  

Een prettige inrichting en aankleding draagt bij aan gevoel van welbevinden 

voor de cliënt. 

Effect voor de 

medewerker 

Verbetering van de sfeer in het gebouw.  

 
3. Aanpassing keuken 

Doel 2022 De keuken wordt gesloten en de maaltijden worden binnen het JWA besteld, 

ontvangen en verwerkt. 

Zo gaan we er 

aan werken 

Aanpassing in werkwijze en aanpassingen in de inrichting van de keuken. 

Effect voor de 

cliënt  

De aanpassingen zullen voor cliënten nauwelijks merkbaar zijn, want de 

maaltijden blijven dezelfde. 

Effect voor de 

medewerker 

Voor de medewerkers van het grand café en de keuken zal er een aanpassing 

komen in werkzaamheden en werkprocessen. 
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Regio Oost-Gelre – Antoniushove, Patronaatshof en Hof van Flierbeek 

1. Locaties 
Doel 2022 Efficiënte inrichting van huisvesting voor cliënten 

Zo gaan we er 

aan werken 

Cliënten van de tijdelijke locatie en cliënten van locatie Patronaatshof worden 

gehuisvest in de nieuwbouw. Voor Hof van Flierbeek wordt de afstemming 

tussen locatie en soort doelgroep nader onderzocht. De tijdelijke huisvesting 

kan deels nog ingezet worden voor ELV cliënten en/of reguliere afdelingen.  

Effect voor de 

cliënt  

Afstemming tussen locatie en zorgvraag levert passende zorg voor de cliënt. 

Effect voor de 

medewerker 

Teams werken dichter op elkaar en kunnen gebruik maken van elkaars 

expertise.  

 
2. Concept nieuwbouw Antoniushove 

Doel 2022 De visie op geclusterd wonen wordt waar mogelijk en waar van toepassing 

uitgerold.  

Zo gaan we er 

aan werken 

Gedeeltelijk wordt de nieuwbouw locatie ingericht vanuit enerzijds het 

principe ‘wat goed werkt, behouden we’. Anderzijds worden waar mogelijk 

afdelingen met een verschillende grondslag samengevoegd.  

Effect voor de 

cliënt  

De cliënten verhuizen naar een nieuwe locatie in het centrum van 

Lichtenvoorde. De cliënt  heeft een zelfstandig appartement en kan andere 

cliënten ontmoeten op de buurtpleinen.  

Effect voor de 

medewerker 

Teams zijn in elkaars nabijheid en leren van elkaar. Ook geeft afwisseling in 

doelgroep een extra dimensie aan het werk van medewerkers. 
 

 


