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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 de regie heeft 

over het eigen leven samen met het netwerk. Careaz ondersteunt bij de zorgvraag en het 

behouden van een zo zelfstandig mogelijk leven. We maken hierbij de gestelde doelen 

inzichtelijk en de wijze hoe hieraan wordt gewerkt. Regelmatig evalueren we de zorg en 

ondersteuning omdat we als organisatie continu willen leren en verbeteren.   

 

De  thema’s vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn geïntegreerd in de 5 pijlers van 

onze strategische Koers 2021-2024. Elk jaar wordt op basis van deze strategische koers en 

landelijke, regionale en organisatorische ontwikkelingen een Kaderbrief door de Raad van 

Bestuur van Careaz opgesteld. Hierin staan de kaders beschreven voor de begroting 2023 en 

actuele ontwikkelingen voortkomend vanuit het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg 

voor Ouderen (WOZO), het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en vanuit regionale en 

organisatorische ontwikkelingen. Vervolgens zijn tijdens een bijeenkomst met leden van het 

managementteam en adviseurs jaardoelen opgesteld.  Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

strategische en operationele doelen. In dit document worden de strategische doelen 

geformuleerd welke in projectplannen verder worden uitgewerkt. De onderwerpen die 

specifiek voor een locatie zijn worden apart in dit document genoemd.   

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 de 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. Ons uitgangspunt is dat wij als hulpverleners en vrijwilligers, de cliënt en 

diens netwerk, ondersteunen bij de zorgvraag die er ligt.  

 

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 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 vertrouwen en professionele verantwoordelijkheid, 

iets dat direct bijdraagt aan hun werkplezier. Medewerkers van Careaz zijn in staat om te zien 

wat nodig is en te doen wat mogelijk is. We stimuleren dat elkaars kwaliteiten en krachten 

benut en versterkt kunnen worden. Als een lerende organisatie hebben we hier aandacht voor 

zodat medewerkers er 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 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 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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Woonzorglocaties 
 

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

(intramurale) Wlz-indicatie. Wij bieden zorg in de volgende 3 regio’s: 

 

Regio Aalten: 

 Woonzorglocatie Dr. Jenny – Veensgracht: Verzorging, Verpleging (psychogeriatrie 

en somatiek), eerstelijnsverblijf (ELV), dagzorg 

 Woonzorglocatie Dr. Jenny – Heelweg: Verpleging (psychogeriatrie) 

 Thuiszorg Aalten (Zvw, Wlz en Wmo) 

 

Regio Berkelland: 

 Woonzorglocatie J.W. Andriessen: Verzorging, Verpleging (psychogeriatrie en 

somatiek), eerstelijnsverblijf (ELV), dagzorg 

 Thuiszorg Berkelland (Zvw, Wlz en Wmo) 

 

Regio Oost Gelre: 

 Woonzorglocatie Antoniushove: Verzorging, Verpleging (psychogeriatrie en 

somatiek), dagzorg 

 Woonzorglocatie Hof van Flierbeek: Verpleging (psychogeriatrie en somatiek), 

eerstelijnsverblijf (ELV), 

 Woonzorglocatie Rapenburgerhof: Verpleging (psychogeriatrie) 

 Thuiszorg Oost Gelre (Zvw, Wlz en Wmo) 

Cliënten en zorgprofielen 
 

De zorg die wij bieden bestaat uit zorg aan cliënten met een somatische en/of 

psychogeriatrische zorgvraag. Het 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), dat 

men tijdelijk kan verblijven met als doel terug te keren naar huis (ELV) en dat wij thuiszorg 

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

ouderenzorg.  

 

Prognose Wlz 2022 

Careaz levert intramurale zorg, behandeling, extramurale zorg, dagactiviteiten en 

huishoudelijke hulp aan cliënten met een Wlz-indicatie. Qua geleverde zorg is de intramurale 

zorg veruit het grootst.  
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Intramurale Wlz-zorg 

In 2022 hebben gemiddeld per dag 301 cliënten met een Wlz-indicatie bij Careaz gewoond. 

De zorgvraag verschilt per cliënt. In de onderstaande grafieken en tabel is de zorgvraag 

samengevat in vier groepen (woon-zorg, psychogeriatrie, somatiek en palliatief).  
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Wlz-zorg aan thuiswonende cliënten 

Naast de intramurale zorg worden cliënten thuis verzorgd. Het gaat om overbruggingszorg en 

modulair pakket thuis (MPT). Wijkteams komen bij cliënten thuis voor persoonlijke 

verzorging, verpleging en begeleiding (extramuraal). De thuisondersteuners zorgen voor een 

schoon huis. De welzijnscoaches organiseren een fijne dag (dagactiviteiten). 

Prognose Zvw en Wmo 2022 

Naast zorg aan cliënten met een Wlz-indicatie wordt zorg geboden aan cliënten met een Zvw-

indicatie en/of Wmo-indicatie. Cliënten kunnen ook zelf zorg inkopen.  

Eerstelijnsverblijf (Zvw) 

Careaz heeft in Lichtenvoorde een etage voor Eerstelijnsverblijf-afdeling. In Dinxperlo en 

Borculo zijn ook enkele plekken voor Eerstelijnsverblijf mogelijk. Cliënten kunnen dan dichtbij 

familie en naasten zorg ontvangen.  

In de onderstaande grafiek en tabel wordt de prognose van eerstelijnsverblijf weergegeven. 

Daarbij moet aangetekend worden dat deze afdeling in Lichtenvoorde is verhuisd van locatie 

in de maand september waardoor in die maand tijdelijk minder eerstelijjns cliënten zijn 

verzorgd.   

 

 

 

 

  

Categorie Zorgprofielen Clienten Zorg in €

Woonzorg ZZP1 tm ZZP4, GGZ1 en VC 53                           3.141.000             

PG ZZP5 en ZZP7 161                        18.441.000           

Somatiek ZZP6 en ZZP8 83                           9.000.000             

Palliatief ZZP10 0                             87.000                   

Frictie Mutatiedagen 4                             151.000                

Totaal 301                        30.820.000           

Categorie Zorgprofielen Clienten Zorg in €

Eerstelijnsverblijf Laag complex 2                     113.000                

Eerstelijnsverblijf Hoog complex 2                     213.000                

Eerstelijnsverblijf Palliatief 1                     142.000                

Totaal 5                     468.000                
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Wijkverpleging (Zvw) 

Bewoners in het werkgebied kunnen bij wijkverpleegkundigen van Careaz wijkverpleging 

aanvragen. De zorgvraag wordt door de wijkverpleegkundige beoordeeld. Als zorg wordt 

toegekend, dan geeft de wijkverpleegkundige een indicatie af waarmee de benodigde zorg 

kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.  

Careaz levert zorg aan diverse doelgroepen. In de onderstaande tabel is de geleverde zorg 

per doelgroep weergegeven.  

 

Ondersteuning (Wmo) 

Inwoners kunnen bij de gemeente om ondersteuning vragen. Als ondersteuning wordt 

toegekend, dan kan de ondersteuning worden gedeclareerd bij de betreffende gemeente. Het 

gaat om individuele ondersteuning, ondersteuning in een groep (dagzorg) of hulp in de 

huishouding.  

Voor 2022 is deze zorg voor het eerst via aanbesteding centraal naar alle gemeenten 

Achterhoek gegaan. Careaz werkt hierin samen met collega organisaties. Gezien de nieuwe 

werkstructuur in deze aanbesteding is in de eerste helft van het jaar de zorg afgerekend per 

geleverde zorgeenheid. Voor de tweede helft is een lump sum financiering afgesproken 

(m.u.v. hulp in de huishouden). Voor een indicatie van de geleverde ondersteuning is om die 

reden in de tabel hieronder gekozen voor aantallen in plaats van euro’s.  

 

Personeelssamenstelling 
 

Teamsamenstelling en inzet 

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

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

zorgmomenten 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 in plaats van een 

verpleegkundige niveau 4 een wijkverpleegkundige niveau 5/6 in elk team.  

Categorie Zorgprofielen Zorg in €

Wijkverpleging Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, korter dan 3 maanden (5 min) 154.000             

Wijkverpleging Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (psycho/psychia) (5 min) 110.000             

Wijkverpleging Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch) (5 min) 1.923.000         

Wijkverpleging Zorg terminale clienten (palliatief terminale zorg) (5 min) 44.000               

Wijkverpleging Kortdurende ziekenhuis (na)zorg en verpleegkundige-MTH zorg (o.v.v. huisarts/specialist) (5 min) 39.000               

Wijkverpleging Preventie aan kwetsbare ouderen die nog geen zorgvraag hebben (5 min) 1.000                 

Wijkverpleging Thuiszorgtechnologie 41.000               

Totaal 2.312.000         

Categorie Zorgprofielen

Dagzorg Begeleiding groep 8.700   dagdelen

Dagzorg Begeleiding groep - vervoer 2.840   per dag

Huishouden Huishoudelijke hulp 5.190   uren

Thuiszorg Begeleiding individueel 440       uren

Zorgeenheden
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Naast het team van vaste zorgmedewerkers beschikt Careaz over kwaliteitsverpleegkundigen 

en een eigen team Behandeling. Dit team wordt aangevuld met (para)medici van collega-

zorgorganisaties. Daarnaast zijn er elke dag facilitaire medewerkers en vrijwilligers aanwezig 

die meehelpen om de cliënt een fijne dag te bezorgen. 

 

Welzijn 

Met het oog op een zinvolle daginvulling 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 daginvulling 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 medewerkers 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. 

 

Careaz verwacht in 2023 75% 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. Bedrijfsmatig gezien zeggen we dat de 

verwachte ratio personele kosten/opbrengsten in 2023 75% is.  

 

Gezondheidsbeleid 

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

2022 is dit ziekteverzuim gemiddeld tot en met oktober 7,8% (excl. zwangerschap). In 2021 

was dit tot en met oktober 7,61% (excl. zwangerschap). In de maanden februari en maart 

van 2022 lag mede door Corona het verzuimcijfer hoog. Aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid van de medewerkers is één van de thema’s in dit kwaliteitsplan. 

Tabel personeelsgegevens 

Daadwerkelijke inzet tot en met oktober 2022 gebaseerd op verloonde uren.  
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Zorgondersteuner 0,9 0 0,9 - - - - 1,8 

Thuisondersteuner - - - 9,2 - - - 9,2 

Woonondersteuner 9,2 6,4 20,7 - - - - 36,3 

Helpende niveau 2 (+) 16,9 8,1 26,1 6,4 - - - 57,5 

Leerlingen (BBL) * 7,8 5,6 10,5 2,5 - - - 26,4 

Seniorverpleegkundige - - - 3,3 - - - 3,3 

Verpleegkundige niveau 4 7,1 5,7 14,0 4,7 - - - 31,5 

Verzorgende (IG) 44,6 35,2 74,4 26,0 - - - 180,2 

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

Kwaliteitsverpleegkundige 0,6 0,7 1,3 - - - - 2,6 

Wijkverpleegkundige - - - 8,1 - - - 8,1 

Trajectbegeleider 
dementie - - - 1,3 - - - 1,3 

Specialist 
ouderengeneeskunde - - - - 2,9 - - 2,9 

Geestelijk verzorger - - - - 1,1 - - 1,1 

Verpleegkundig specialist 

(io) - - - - 4,9 - - 4,9 

Fysiotherapeut - - - - 1,0 - - 1,0 

Bewegingsagoog - - - - 2,0 - - 2,0 

(GZ) Psycholoog (io) - - - - 2,0 - - 2,0 

Facilitair - - - - - 35,9 - 35,9 

Ondersteuning 
(bedrijfsvoering,  

(regio)management, O&I 
overig) - - - - - - 46,4 46,4 

Eindtotaal 90,6 64 154,1 61,5 13,9 35,9 46,4 466,4 
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Situatie, plannen en voornemens 
 

Per strategische pijler zijn in dit kwaliteitsjaarplan doelen geformuleerd die op organisatorisch 

en regionaal/lokaal niveau verder uitgewerkt worden. In ontwikkeling is de borging van het 

jaarplan in het kwaliteitsmanagementsysteem van Careaz door toewijzing van eigenaarschap, 

formuleren van prestatie-indicatoren en het volgen van de kwaliteitscyclus (cirkel van 

Deming).  

 

Aandacht voor de medewerker  
Onze medewerkers zijn de spil van de organisatie en dat vraagt blijvende aandacht van ons 

allen. Medezeggenschap is een thema dat we nog niet voldoende hebben uitgewerkt binnen 

Careaz. Hier gaan we in 2023 verder mee in samenwerking met alle betrokken partijen.  

Om de zorg toekomstbestendig te houden is het noodzakelijk om de ontwikkelingen die we  

in de maatschappij zien ook binnen Careaz invulling aan gaan geven. De toenemende wens 

van cliënten en bewoners om regie te hebben op eigen leven, reablement (herleerbaarheid), 

preventie en samen beslissen zijn hierbij belangrijke thema’s. Met de toenemende vergrijzing 

en afnemend aantal zorgmedewerkers is dat ook noodzakelijk willen we de zorg aan de meest 

kwetsbare ouderen in onze samenleving blijvend kunnen aanbieden. Dit vraagt van ons allen 

‘omdenken’ en op ander wijze (zorg)processen organiseren. Onze medewerkers worden 

steeds meer uitgedaagd om op een andere manier te werken dan zij gewend zijn of geleerd 

hebben. 

De visie ‘Van verblijf naar Wonen en Zorg’ van Careaz waarbij communicatie, samenwerking 

en ontwikkeling belangrijke speerpunten zijn, gaan we in 2023 verder uitwerken en uitrollen 

binnen Careaz.  

Om meer rust, continuïteit en efficiëntie in de roosters te realiseren, vraagt dit meer dan wat 

we tot nu mochten verwachten van onze planners en roosteraars. Daarom gaan we in 2023 

actief aan de slag met het onderwerp Capaciteitsmanagement waarbij we nieuwe inzichten 

(kennis) koppelen aan de reeds aanwezige ervaringskennis binnen Careaz.  

Bovenstaande resulteert in de volgende thema’s:  

Thema Doel 

(Mede)zeggenschap In 2023 is een visie op medezeggenschap van medewerkers uitgewerkt, 

plan van aanpak opgezet en gestart met implementatie. 

Programma  
‘Ouderen(zorg) van de 
toekomst’  

 
 

In 2023 is gestart met het programma ‘Ouderen(zorg) van de 
toekomst’. Hierin staan de onderwerpen ‘Reablement’ (herleerbaarheid) 
en de visie ‘Van verblijf naar wonen met zorg’ centraal.  Intramuraal zal 

het accent vooral liggen op de visie ‘Van verblijf naar wonen met zorg’ 
en bij de thuiszorg en dagzorg ligt het accent op ‘Reablement’ 
(herleerbaarheid).  
Dit programma zien we ook terug bij ‘Cliënt’ omdat realisatie alleen 
mogelijk is in samenwerking  met cliënten, bewoners, diens 
mantelzorgers en medewerkers. 

Zelforganiserende teams Door ontwikkeling en borging van ‘zelforganisatie’ binnen Careaz. 
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Gesprekscyclus Voor en met medewerkers is een gesprekscyclus ontwikkeld die past bij 
medewerkers en organisatie. 

Duurzame inzetbaarheid 
(verzuim) 

We hebben aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van onze 
medewerkers. Samen met medewerkers werken we aan het voorkomen 

en terugdringen van het ziekteverzuim  
(5,75% begroting 2023). 

 

Aandacht voor de cliënt  
Onze kernwaarden in persoonsgerichte zorg en ondersteuning zijn: persoonlijk, dichtbij en 

vertrouwd. Dat vraagt maatwerk en het kennen van onze cliënt. Bij de uitwerking van de visie 

‘Van verblijf naar Wonen en Zorg houden we deze kernwaarden vast maar zijn we er alert op 

dat we ‘zorg niet overnemen’ maar ‘zorg ondersteunen waar dit nodig is’. Samen met de cliënt 

en diens naasten kijken we vanuit persoonsgerichte zorg welke mogelijkheden er zijn om 

regie op het eigen leven te behouden en waar we deze kunnen versterken. Op het gebied van 

onbegrepen gedrag bij cliënten hebben we een start gemaakt met het integraal plan van 

aanpak in de komende jaren. De kennis en vaardigheden van medewerkers op dit vlak zijn 

we aan het verbreden en blijven we vervolgen. Hoe onze bewoners het wonen, de zorg en 

ondersteuning ervaren vanuit Careaz meten we kort cyclisch met het project “Tante Co”. In 

Borculo zijn we hiermee gestart en vanuit de evaluatie van deze pilot kunnen we verder 

werken aan onze cliënttevredenheidsmetingen. 

 

Bovenstaande resulteert in de volgende thema’s:  

Thema Doel 

Programma  

‘Ouderen(zorg) van de 
toekomst’ 
 

In 2023 is gestart met het programma ‘Ouderen(zorg) van de 

toekomst’. Hierin staan de onderwerpen ‘Reablement’ (herleerbaarheid) 
en de visie ‘Van verblijf naar wonen met zorg’ centraal.  Intramuraal zal 
het accent vooral liggen op de visie ‘Van verblijf naar wonen met zorg’ 
en bij de thuiszorg en dagzorg ligt het accent op ‘Reablement’ 
(herleerbaarheid).  
Dit programma zien we ook terug bij ‘Medewerker’ omdat realisatie alleen 

mogelijk is in samenwerking  met cliënten, bewoners, diens 
mantelzorgers en medewerkers. 

Medezeggenschap 
 

In 2023 gaan we verder met de ontwikkeling van medezeggenschap 
cliënten op de woonzorglocaties door samen met de CCR een plan op te 
stellen waarbij uitgegaan wordt van datgene wat er al is.   

 

Aandacht voor ontwikkeling en innovatie  
Door innovatie en ontwikkeling vinden we met elkaar het antwoord op de toenemende 

zorgvraag versus de steeds krapper wordende arbeidsmarkt ‘Hoe kunnen we slimmer en 

anders werken?’ Voor de zorgtechnologische ontwikkeling werken we nauw samen met de 

TZA en ons team Zorgtechnologie. In 2023 willen we meer tijd en aandacht voor dit team en 

voor zorginnovatie om ruimte te geven aan de ontwikkelingen.  

Het project ‘Leefcirkels’, een belangrijke zorgtechnologische ontwikkeling, is dit jaar meer 

concreet geworden. De eerste uitrol was bij bewoners van de nieuwe locaties Antoniushove 

en Rapenburgerhof in Lichtenvoorde. Begin 2023 volgt verdere uitrol bij de andere locaties. 
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Hiermee geven we meer bewegingsruimte aan een bewoner met een cognitieve beperking 

passend bij wat deze bewoner aankan. Een grote stap waarbij de ontwikkeling in nauwe 

afstemming met de cliënt en diens mantelzorger plaatsvindt. 

Continu verbeteren van kwaliteit van zorg op basis van de kwaliteitskaders vraagt aandacht 

van ons allen. Onze ambitie is om een lerende organisatie te zijn waarin kwaliteit van zorg is 

ingebed in de processen. We hebben aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een 

auditteam. Om meten, weten en continu verbeteren in onze organisatie te borgen is de inzet 

en benutten van de kwaliteiten van (kwaliteits-)verpleegkundigen een belangrijke factor.  

Bovenstaande resulteert in de volgende thema’s:  

Thema Doel 

Nieuw zorgproduct 

Huntington 

Het uitbouwen van de zorg aan cliënten met de ziekte van Huntington 

in samenwerking met Atlant expertisecentrum Huntington.  
Onderzoeken van de mogelijkheid tot het bieden van intramurale zorg 
aan cliënten met de ziekte van Huntington. 

Nieuw zorgproduct 
Palliatieve unit 

Verder ontwikkelen en onderzoeken van de mogelijkheden tot het 
realiseren van een Palliatieve unit binnen Careaz. 

Leefcirkels Verdere implementatie conform plan van aanpak 2022. 

Zorgtechnologie 
 

In 2023 is er een Careaz visie op zorgtechnologie beschreven. In deze 
visie is opgenomen wat de inzet van zorgtechnologie betekent voor de 
zorg die wordt aangeboden, nu en in de toekomst en welke acties in 
2023 concreet worden ondernomen om zorgtechnologie succesvol te 

implementeren. Bij deze concrete acties kan worden gedacht aan de 
opschaling of implementatie van zorgtechnologie, scholing van 

medewerkers of samenwerking met andere partijen. 

Digitale vaardigheden 
medewerkers 

Verbeteren digitale kennis en vaardigheden bij medewerkers.  
 

 

Aandacht voor digitalisering  
Onze visie op digitalisering is dat digitalisering de positie en eigen regie van onze cliënt dient 

te versterken, de werkzaamheden van onze medewerker dient te ondersteunen, onze 

organisatie en de procesvoering dient te versterken maar ook dient digitalisering de regionale 

samenwerking tussen zorgprofessionals te versterken. In 2023 moeten we onze visie op 

digitalisering verder uitwerken. De vereniging digitalisering in de Achterhoek is een voorbeeld 

waar we de regionale samenwerking op dit onderwerp organiseren. Projecten die in deze 

samenwerking opgepakt worden zijn bijvoorbeeld PGO, verpleegkundig e-overdracht en Kik-

V. Onze ICT - infrastructuur hebben we in samenwerking met Azora georganiseerd. Samen 

werken we aan een optimalisatie van beheer en veiligheid conform de normen van de NEN 

7510. De digitale ontwikkelingen vragen nieuwe vaardigheden van onze medewerkers waarin 

we hen ondersteunen afhankelijk van de benodigde kennis. 
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Bovenstaande resulteert in de volgende thema’s:  

Thema Doel 

Digitalisering en 
informatieveiligheid  

Opstellen projectplan Implementatie Informatieveiligheid conform 
NEN7510 (in samenwerking met Azora). En eerste fase(n) van 

projectplan zijn uitgevoerd.  
Het ICT Beleidsplan (visie, strategie) wordt geactualiseerd/herijkt 
(in samenwerking met Azora). 

Digitalisering medicatie proces  Er zijn in 2023 verdergaande stappen gezet tan aanzien van  
digitalisering van het medicatieproces (elektronisch voorschrijven 
en toedienen) en er is een keuze gemaakt om al dan niet over te 

gaan naar éé apotheker. 

Digitalisering medicatieproces (elektronisch voorschrijven en 
toedienen) wordt beschreven in een concreet plan van aanpak en 
implementatie gaat gefaseerd plaatsvinden. 

 

Aandacht voor de eigen organisatie 
We ontwikkelen nieuwe vormen van ouderenzorg en streven naar een zo zelfstandig mogelijk 

blijven wonen en leven van ouderen. De vormen van ouderenzorg en wonen staan beschreven 

in het strategisch vastgoedplan voor de regio’s Berkelland, Oost Gelre en Aalten. Careaz is 

een gezonde organisatie maar net als elke zorgorganisatie merken we dat de zorgkloof 

toeneemt. Het verder samenwerken over organisatiegrenzen heen is noodzakelijk en zien we 

als een kans om de zorg voor cliënten en bewoners te verbeteren. Met het SKB Ziekenhuis, 

huisartsen en andere VVT organisaties werken we aan een toekomstbestendig plan voor 

opvang van spoedzorg in de regio. In 2023 willen we onze thuiszorg verder ontwikkelen en 

ook hierbij kijken we naar de samenwerking met ziekenhuis en eerste lijn organisaties. 

Bovenstaande resulteert in de volgende thema’s:  

Thema Doel 

Risicomanagement  
 

In 2023 is de strategische visie op risicomanagement herzien en 
beschreven. Er is een aanzet tot borging in een planning- en 
controlcyclus gemaakt. 

Kwaliteitsmanagement In 2023 is de huidige visie op kwaliteitsmanagement en 

kwaliteitsbeleid geactualiseerd met de daarbij horende planning- 
en controlcyclus. 

Thuiszorg   Aan het eind van 2023 is concreet op welke wijze de thuiszorg 
binnen Careaz georganiseerd blijft worden. Productie is minimaal 
conform begroting en samenwerking met collega organisaties is 

onderzocht op mogelijkheden en uitgewerkt in een plan van 

aanpak. 

Dagzorg Ontwikkeling van de dagzorg en dagbesteding op het vlak van 
inhoud, organisatie en productie en realiseren plannen binnen het 
sociaal domein in samenwerking met de Azora, DGLG en 
Markenheem. 

Vastgoed en huisvesting 
 

Het Strategisch HuisvestingsPlan (SHP) 2021-2025 is 
geactualiseerd en herijkt n.a.v.  
a. Programma Wonen en Zorg Ouderen (WOZO). 
b. Ingebruikname nieuwbouwlocaties Antoniushove en 

Rapenburgerhof.  
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c. Verduurzamingsopgave mede gebaseerd op de Green Deal en 
uitkomsten EED-audit. 

d. Huisvestingsvraagstuk ELV en palliatieve unit. 
e. Actuele ontwikkelingen Dinxperlo: locaties Dr. Jenny - 

Veensgracht en Dr. Jenny - Heelweg.  

Een meerjaren investeringsbegroting op basis van voornemens uit 
het SHP is opgesteld. 

Capaciteitsmanagement 
 

Een projectplan is opgesteld dat tot doel heeft: 
a. het optimaliseren van de beschikbare arbeidscapaciteit 

(kwalitatief en kwantitatief) in relatie tot de zorgvraag, zowel 
intramuraal als extramuraal; 

b. kennis inzake capaciteitsmanagement wordt overdragen aan en 
geborgd in de organisatie.  

Er is uitvoering gegeven aan een eerste fase van dit projectplan in 
een deel van de organisatie (bv. 1 of 2 locaties /thuiszorgteams), 
waardoor de eerste resultaten zichtbaar zijn. 
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Ontwikkelparagraaf per locatie 
 

Het kwaliteitsjaarplan omvat organisatie brede doelen die regionaal (verder) uitgewerkt 

worden. Hierover worden afspraken gemaakt in het management en bestuurlijk overleg. De 

evaluatie- en communicatiemomenten worden per onderwerp beschreven in de 

projectplannen. Het Kwaliteitsjaarplan wordt conform planning in het MT geëvalueerd en 

besproken met advies- en toezichthoudende organen binnen Careaz. 

Hieronder staan de locatie specifieke aandachtspunten benoemd die in 2023 oppakken. De 

ontwikkelingen binnen de drie regio’s worden gemonitord volgens de overlegstructuur binnen 

Careaz. De kwaliteitsonderwerpen worden gemonitord door middel van interne en externe 

audits, gesprekken met zorgteams, tevredenheidsonderzoeken en prestatie indicatoren op 

zowel zorginhoudelijk (primaire proces) als ondersteunend gebied.  De resultaten worden 

besproken in het management en bestuurlijk overleg waar gevraagd of nodig en/of wenselijk 

verbeterplannen worden vastgesteld. Er is per kwartaal een kwaliteitsrapportage welke 

besproken wordt conform de planning- en controlcyclus. De communicatie gaat via de 

kwaliteitsverpleegkundigen en managers naar de teams waar resultaten besproken worden. 

Het kwaliteitsjaarplan wordt tweemaal per jaar geëvalueerd conform de planning- en 

controlcyclus.  

Regio Aalten – Dr. Jenny- Veensgracht en –Heelweg 

1. Renovatie keuken, grand café en entree  
Doel 2023 De keuken, het Grand Café en de entree binnen de locatie Dr.Jenny 

Veensgracht krijgt voor de zomer 2023 een herinrichting. 

Zo gaan we er 

aan werken 

In samenwerking met teams worden projectmatig de gemaakte plannen 

uitgevoerd. 

Effect cliënt  Bewoners ervaren een entree die past bij huidige wensen en een prettige 

nieuw verblijf in het Grand Café.   

Effect 

medewerker 

De nieuwe manier van koken sluit aan bij de nieuwe visie op koken bij Careaz. 

Dit proces vraagt herziening formatie en begeleiding in de nieuwe 

werkprocessen.  

 
2. Rookvrije locatie 
Doel 2023 Sluiten van de inpandige rookruimte bij afdeling ’t Welsker per 1 juli 2023. 

  

Zo gaan we er 

aan werken 

In samenwerking met clustermanager en medewerkers in Dinxperlo wordt 

gekeken naar een alternatief voor de rokende bewoner(s) van ’t Welsker 

passend bij nieuwe wet- en regelgeving.  

Effect voor de 

cliënt  

Een rookvrije locatie waarbij voor cliënten die roken duidelijke afspraken 

gemaakt zijn en een externe rookfaciliteit georganiseerd is.  

Effect voor de 

medewerker 

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

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

Doel 2023 Om in de steeds warmer wordende zomers de leef- en werkruimten van 
bewoners en medewerkers comfortabel te houden onderzoeken we in 2023 de 

mogelijkheden voor plaatsing van airconditioning in Dr. Jenny Veensgracht. 
Hierbij kijken we ook naar de opties voor duurzame oplossingen zoals groene 
daken en/of muren.  

Zo gaan we er 

aan werken 

In Q1 van 2023 wordt een pva verder uitgewerkt en geïmplementeerd.  

Effect voor de 

cliënt  

Betere beheersing van de warmte in de zomermaanden.  

Effect voor de 

medewerker 

Betere beheersing van de warmte in de zomermaanden.  

 

  

 

Regio Berkelland – J.W. Andriessen 

 
1. Inrichting algemene ruimten 

Doel 2023 Aanpassing entree en hal. Optimaliseren van klimaatbeheersing. 

 

Zo gaan we er 

aan werken 

De entree en hal wordt opnieuw ingericht. Speerpunten daarbij zijn 

gastvrijheid en dementievriendelijk. Optimaliseren van de huidige 

klimaatbeheersing is nodig i.v.m. geluidsoverlast huidig systeem. 

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.  

 
2. Aanpassing keuken en Grand Café 

Doel 2023 In het restaurant van JWA gaan we naar frontcooking en wordt het restaurant 

(Grand café) aangepast qua inrichting. 

Zo gaan we er 

aan werken 

In samenwerking met teams worden projectmatig de gemaakte plannen 

uitgevoerd.  

Effect voor de 

cliënt  

De bewoners ervaren een prettige sfeer en verblijf in het Grand Café.  

Effect voor de 

medewerker 

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

komen in werkzaamheden en werkprocessen.  
 

 

Regio Oost-Gelre – Antoniushove, Rapenburgerhof en Hof van Flierbeek 

1. Locaties 
Doel 2023 Doorontwikkeling efficiënte inrichting van huisvesting voor cliënten 

Zo gaan we er 

aan werken 

De nieuwbouw is in gebruik genomen. Om passende ondersteuning en zorg te 

bieden wordt op een aantal etages de afstemming tussen doelgroep en locatie 

opnieuw bekeken 

De ELV is gehuisvest op de begane grond van Hof van Flierbeek. Onderzocht 
wordt waar de ELV een structurele plek binnen de organisatie krijgt. 
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Effect voor de 

cliënt  

Huisvesting en zorgondersteuning zijn op elkaar afgestemd.  

Effect voor de 

medewerker 

Huisvesting en zorgondersteuning zijn op elkaar afgestemd.  

 
2. Vervolg visie uitrol van Verblijf naar Wonen met zorg binnen Antoniushove 

Doel 2023 De visie Van verblijf naar wonen met zorg wordt verder uitgerold.  

Zo gaan we er 

aan werken 

In de nieuwbouw en op Hof van Flierbeek vraagt de visie “van verblijf naar 

wonen met zorg” de verandering dat zorgmedewerkers van Careaz niet meer 

alle zorg uit handen nemen en dat hulp van familie of andere naasten op deze 

locaties nodig is. Dit vraagt naast goede informatie om begrip en acceptatie 

van bewoners en naasten. We bieden blijvend ruimte en aandacht aan deze 

ontwikkeling door familie- en medewerkersbijeenkomsten te organiseren. 

Effect voor de 

cliënt  

De bewoner woont zelfstandig in het eigen appartement en kan andere 

cliënten ontmoeten (op de buurtpleinen), de cliënt behoudt zoveel mogelijk de 
regie op het eigen leven. 

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. 
 

  

 

 

 


