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 Inleiding  

 
In 2021 heeft uiteraard Corona een belangrijk invloed gehad op de bedrijfsvoering. De 1e 

etage van KSW heeft de eerste maand van dit jaar een zware tijd gehad. Zeven van de acht 
bewoners zijn door Covid-19 overleden. Er is een herdenkingsmoment geweest met collega’s 

en naaste familie. Zo vlak voor de vaccinatie toch nog een uitbraak is triest. 

 
De bewoners zijn inmiddels 3 keer gevaccineerd. Wij blijven alert.  

 

Wij hebben ons goed aangepast aan de beperkingen en veel via teams opgelost. 
 

Het managementteam is behoorlijk in beweging geweest afgelopen jaar. Soms kan dat duiden 
op problemen, deze beweging echter duid ik met een zekere trots. Door het vertrek van 

Evelien, de beleidsadviseur, ontstond er een soort domino beweging aan verschuivingen. Het 

feit dat de posities grotendeels zijn opgevuld met eigen mensen, geeft de veerkracht aan en 
de omvang van het talent.  

 
De nieuwe teamleiders hebben hun rol snel en goed opgepakt en de beweging viel qua timing 

heel gunstig in de plan- en control cyclus. De jaarplannen voor 2022 zijn door de nieuwe 

teamleiders gemaakt. Dit jaar is ook een stap gezet in de interactie tussen OR- CR en RvT, 
door een gezamenlijke strategie sessie waar de plannen voor 2022 werden gepresenteerd. 

 
In 2021 is gewerkt aan de 5 jaren strategie die is uitgestippeld in 2020. Door Corona en door 

de moeilijkheden in de bouw is de realisatie iets vertraagd, maar eind 2021 is de 4de etage 

overgegaan naar KSW. De eerste twee echtparenkamers zijn een feit. De volledige transitie 
loopt nog door in het eerste kwartaal 2022.  

 

Ons kwaliteitssysteem heeft in 2021 normaal gefunctioneerd. Er zijn veel externe audits 
geweest, IGJ, WOL, HKZ, PREM, clienttevredenheid en ZorgkaartNederland die een consistent 

beeld geven van toegenomen kwaliteit/tevredenheid. Ik ben trots op al onze collega’s die 
hieraan hebben bijgedragen in niet altijd even makkelijke omstandigheden. 

 

De basis voor dit kwaliteitsverslag is het kwaliteitsplan 2021 en het kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg dat richting geeft aan hoe wij als organisatie continu kunnen blijven werken 

aan goede verpleeghuiszorg. Ondanks dat veel tijd en aandacht aan Coronamaatregelen is 

besteed, hebben wij veel van ons kwaliteitsplan weten te realiseren. 

De financiële positie is verder verbeterd, hetgeen blijkt uit de indicatoren die het zorgkantoor 

hiervoor gebruikt. 

Het cliëntenbureau is er goed in geslaagd de bezettingsgraad hoog te houden, ondanks de 

vele mutaties.  

Voordat wij aan de WOL begonnen was er al een verandertraject bezig. Deze verandering is 

doorgezet tijdens het WOL-traject. Wij hadden in het kader van de WOL ingezet op 

verschillende thema’s. Aan alle thema’s is gewerkt.  

Eigenlijk zijn op alle onderdelen de scores positiever dan 0-meting van twee jaar geleden. 

Een score die eruit springt omdat wij hier als uitblinker worden gescoord is werkplezier. 

De scanners die het gesprek beide keren hebben voorgezeten, gaven aan te merken dat de 

sfeer rustiger en positiever is. Er zijn een aantal verbeterpunten. 
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Wij zijn natuurlijk blij met deze vooruitgang en met dit resultaat en hebben voor 2022 geen 

ondersteuningsvraag op dit vlak. Wij zetten de ingeslagen weg voort. 
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In onderstaande paragrafen, gebaseerd op de hoofdstukken in het kwaliteitskader, 

beschrijven we de uitkomsten op de plannen en acties zoals geformuleerd in het 

kwaliteitsplan.   

  1.    Persoonsgerichte Zorg en Ondersteuning  

Compassie, uniek zijn, autonomie en samen beslissen 

Begin 2020 is een coach van Waardigheid en Trots in Roomburgh gestart om de teams en 

teamleiders te helpen met het verder invulling geven van persoonsgerichte zorg. In 2020 is 

er vooral 1 op 1 gecoacht en in 2021 is er meer teamcoaching geweest.  

Kleinschalig wonen  

In de teams van kleinschalig wonen is vooral gewerkt aan bewustwording op het gebied van 

persoonsgerichte zorg. Daarnaast is er een workshop georganiseerd voor de gvp’ers over hoe 

zij de rest van hun teamleden kunnen coachen op persoonsgerichte zorg.  

Somatiek 

Bij team somatiek zijn er een aantal teamsessies met de coach geweest, hierbij was het team 

gesplitst in twee groepen. Er was aandacht voor waar het personeel tegen aan liep en hoe je 

dit naar elkaar uit. Echter was er door corona geen mogelijkheid om dit voort te zetten in 

groepsverband. Twee anderen onderwerpen waar aan gewerkt is waren het clientverhaal en 

het ECD. De personeelsleden kennen hun cliënten over het algemeen goed, echter was het 

voor nieuwkomers of invallers soms lastig om er achter te komen waarom er bepaalde 

afspraken met de cliënten gemaakt waren en waar hun wensen en behoeften liggen. Door 

het clientverhaal in te vullen geeft dit meer duidelijkheid en sturing aan het ZLP. De 

medewerkers hebben samen met de cliënten het clientverhaal ingevuld. Hierdoor kan 

iedereen deze informatie in het dossier van de client terug vinden. 

Het ECD project is Roomburgh breed opgepakt en hierbij sluiten alle teams aan, met elkaar 

kijken wij welke informatie op welke plek in het ECD hoort. Zo willen wij het ECD effectiever 

gebruiken, iedereen weet op welke plek welke informatie te vinden is. 

Extramurale zorg  

In 2021 is er bij Extramuraal veel aandacht uit gegaan naar de implementatie van de 

mobiliteitsklassen (Knibbe et al, 2009). Met deze tool kunnen zorgmedewerkers een 

inschatting maken van de fysieke belastbaarheid bij de zorgvraag van de individuele cliënt. 

De mobiliteitsklasse wordt opgenomen in het zorgplan. Op deze wijze wordt er gestreefd naar 

meer inzicht in de situatie van de cliënt en afstemming in de werkwijze van het zorgpersoneel. 

Door het gebruik van deze tool kan het zorgpersoneel meer persoonsgericht zorg verlenen 

en wordt de planner gestimuleerd om de cliënt planning op een ergonomisch verantwoorde 

Acties 2021 

o Afspraken maken over wat in het zorgdossier vastgelegd moet 

worden om verantwoorde en persoonlijke zorg te leveren.   

o Persoonsgerichte zorg in de teams verbeteren door met de 

intramurale teams en ondersteuning van de coach van WOL hierop 

acties in te zetten.  

o Functie behandeling is naar tevredenheid van medewerkers en 

behandelteam geïmplementeerd op de derde etage.  
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manier vorm te geven. In 2022 zal er aandacht uit gaan naar de borging van de 

mobiliteitsklassen.  

Zorgdossier 

De invulling en het gebruik van het zorgdossier is 2021 met een werkgroep opgepakt. Er is 

een complete Roomburgh brede lijst gemaakt waarin staat welke onderwerpen we waar in 

het dossier invoeren en ook bekeken van welke opties we wel en niet gebruik maken in het 

dossier. We zijn daarin geholpen door de coach van Waardigheid en Trots en door onze 

tussenpersoon van Nedap. Daarna hebben we per team een jaarplan opgesteld om alle 

punten stapsgewijs te implementeren.  

Transitie etage 3 inclusief behandeling  

Afgelopen jaar hebben wij vanuit het Zorgkantoor 14 extra behandelplekken toegewezen 

gekregen wat betekent dat nu heel ksw (inclusief de derde etage) onder behandeling staat 

van de SO. Medewerkers en behandelteam zijn betrokken geweest bij de inrichting van de 

behandeling en dat loopt nu goed. 

Extramurale zorg specifiek 

Persoonsgerichte cliëntplanning  

In 2020 was een van de doelstellingen het optimaliseren van de cliëntplanning. Om die reden 

is er een planner binnen het team gepositioneerd. In 2021 is er verder invulling gegeven aan 

deze functie. Iedere verzorgende IG is tevens persoonlijk begeleider van een aantal cliënten. 

Deze medewerker is het eerste aanspreekpunt voor de cliënt. Het is daarom van belang dat 

de medewerkers frequent bij de cliënt langs gaan. De planner houdt hier rekening mee tijdens 

het plannen, afhankelijk van de zorgvraag is het streven minimaal 1 maal per week. 

Risicosignalering emz  

In 2020 is het belang van risicosignalering uitgebreid aan bod geweest. De verzorgende IG 

hebben scholing gehad in het afnemen van een algemene risicosignalering. Ook is er stil 

gestaan bij signalering op een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld de SNAQ of de bradenschaal. 

Vervolgens is in 2021 de werkwijze geïmplementeerd. Voor iedere cliënt evaluatie neemt de 

persoonlijk begeleider een algemene risicoanalyse af, deze is tevens inzichtelijk voor de 

verpleegkundige. De uitkomsten worden meegenomen tijdens de evaluatie. Bij de ECD check 

(1 keer per kwartaal) wordt gemonitord of de risicosignalering uitgevoerd wordt, op deze 

wijze is het gebruik binnen het team geborgd.  

De warme overdracht  

In 2021 is in samenwerking met Transmuralis gewerkt aan het implementeren van de warme 

overdracht. De warme overdracht is bedoeld als persoonlijke (warme) overdracht tussen het 

ziekenhuis en de thuiszorg om de continuïteit en behoefte van zorg te kunnen waarborgen. 

Acties 2021 

o In samenwerking met de wijkverpleegkundige een beleid schrijven 

met betrekking tot een persoonsgerichte cliëntplanning.    

o De haalbaarheid van “de warme overdracht” wordt getest in het 

extramurale team, de uitkomsten worden besproken in het 

verpleegkundig overleg  

o Evalueren en bijstellen risicosignalering emz  

o Nieuw concept dagbesteding uitwerken 
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Enkele dagen voor de ontslagdatum van een kwetsbare patiënt uit het ziekenhuis neemt de 

verantwoordelijk verpleegkundigen vanuit het ziekenhuis of de wijkverpleegkundige contact 

op waarbij zij de geplande overdracht van de patiënt met elkaar bespreken.    

 2     Wonen en Welzijn  

 

Aandacht voor het katholieke geloof en zingeving 

 

De functie van pastoraal medewerker is nieuw in Roomburgh. Deze legt de focus op zingeving 

en aandacht voor het katholieke geloof. 

Gespreksgroepen en retraitegroep 

Door corona hebben de gespreks- en retraitegroep een periode stilgelegen. De bewoners 

gaven aan het erg te missen, toen is dit in kleine groepjes weer opgestart en nu loopt het 

weer als voorheen. Enkele deelnemers zijn nog niet teruggekomen omdat zij angstig zijn met 

meerdere mensen in een kleine ruimte te moeten zitten. Dit lost zich op als ze straks in de 

oude kapel kunnen gaan zitten, een grotere ruimte. 

Gespreksgroep somatiek 

Op somatiek is een maandelijkse thema-activiteit gestart. Dit is niet direct een 

gespreksgroep, maar meestal een creatieve activiteit met een thema om tijdens het creatief 

bezig zijn over te spreken. Dat maakt de drempel lager. Thema's als kerstmis, poëzie, 

complimentendag zijn geweest. Bewoners vinden dit leuk. 

Ook zijn er wederom meer kleinschalige activiteiten georganiseerd op het gebied van 

zingeving en het katholieke geloof. Er is een functie pastoraal medewerkster gecreëerd. 

Hierdoor is er meer focus aangebracht op dit vlak.  

Korte vieringen ksw 

De vieringen voor KSW lopen goed. Diaken Clavel leidt het liturgische deel van de vieringen. 

Het is laagdrempelig en ook voor niet katholieken toegankelijk en herkenbaar als viering. De 

viering is eens per maand en duurt een half uur. 

Rozenkransgebed en zang 

Het Rozenkransgebed en het zingen van Marialiederen is nu een vast onderdeel op KSW. De 

bewoners komen graag en spreken regelmatig uit dat het hen goed doet. Ook niet katholieke 

bewoners sluiten zich aan, dan zingen we ook liederen die zij kennen uit hun traditie. Het 

roept herinneringen op en geeft saamhorigheid. 

 

Acties 2021 

o Voortzetting gespreksgroepen en retraites (aanleun) bewoners 

o Start gespreksgroep somatiek 

o Start korte viering bewoners ksw 

o Rozenkransgebed en zang op ksw plaats laten vinden. 
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Wooncomfort 

Huiskamer somatiek 

De huiskamer op somatiek is gepositioneerd in het zitje op etage zes. In de scootmobielruimte 

van etage zes is een keukentje geplaats, waar de voorraad van de huiskamer staat. Er is dus 

nu één huiskamer op somatiek en niet op elke etage één zoals eerst het plan was. Dit heeft 

deels te maken met de bewoners, die zelf aangegeven liever op hun kamer te blijven, deels 

te maken met het aanbod/aantrekkelijkheid. In 2022 wordt deze visie verder ontwikkeld.  

Het doel is om de ruimtes beter aan te laten sluiten op de veranderende zorgvraag voor deze 

afdeling. 

Sinds er een huiskamer is op somatiek zij er ook welzijnsmedewerkers op somatiek. Zij 

coördineren de activiteiten op de afdeling. Zo drinken de bewoners samen koffie, eten zij 

samen, doen een spelletje of hebben zij creatieve activiteiten. De activiteiten en spelletjes 

worden afgestemd op het seizoen. Daarnaast is er ook ruimte voor welzijnsactiviteiten die 

individueel worden ingezet. Hierdoor is er ook meer ruimte en tijd voor individuele aandacht 

voor de bewoner. Andere activiteiten zijn gymnastiek en muziektherapie. De activiteiten 

worden afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners 

Verbouwing 4e etage tot PG etage  

De verbouwing van de vierde etage naar PG etage inclusief behandeling is gestart in het 

laatste kwartaal van 2021. Er was een architect bij betrokken met ervaring in de ouderenzorg. 

Daarnaast hebben de gvp’ers meegedacht over de indeling van de gangen en de huiskamers. 

Op etage 4 zijn nu ook 4 echtparenkamers gerealiseerd. Hier voorafgaand is onderzoek 

gedaan naar of en zo ja, hoe dit het beste gerealiseerd kon worden onder andere door bij 

andere organisaties op werkbezoek te gaan. 

Zinvolle dagbesteding en activiteiten    

De strategie om steeds meer activiteiten te verplaatsen van de lounge naar de afdelingen is 

in 2021 voortgezet omdat veel bewoners het fijn vinden om in een vertrouwde omgeving deel 

te nemen aan een activiteit. De nieuw aangenomen welzijnsmedewerkers zijn vooral dus 

actief geweest op de afdeling om in klein groepsverband activiteiten te organiseren. Zij 

hebben ieder hun eigen expertise (bewegen, muziek, creatief, kunst, spel, geloof en 

zingeving). Daarnaast worden steeds meer welzijnsactiviteiten individueel ingezet als blijkt 

dat een bewoner daar behoefte aan heeft.  

Acties 2021 

o Plan schrijven voor de transitie van etage 4 somatiek naar een PG etage. 

o Realiseren van centrale huiskamers somatiek 

o Activiteitenplan opstellen voor de huiskamer 

o Medewerkers werven voor de huiskamerbegeleiding 

 

 

Actie 2021 

o Plan voor zinvolle tijdsbesteding bedenken en maken voor cliënten met 

dementie die niet op ksw wonen. 
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Daarnaast hebben we anders dan in 2020 zoveel mogelijk activiteiten door laten gaan door 

binnen de geldende corona regels activiteiten net iets anders vorm te geven. Uitstapjes buiten 

de deur gingen bijvoorbeeld niet door, maar het was wel mogelijk om met een groep 

bewoners van kleinschalig wonen net als in 2020 een weekend weg te gaan. 

Ook het echtparendiner kon ondanks alle beperkingen gewoon doorgaan. Inmiddels is de 

doelgroep verbreed en heet het nu Diner voor Twee. 

Een mooie aanschaf die in 2021 is gedaan, is de aanschaf van koptelefoons voor onder andere 

het organiseren van een silent disco. Met deze koptelefoons kiezen de bewoners zelf een 

kanaal met muziek waar zij zo ongestoord naar kunnen luisteren en ook op kunnen dansen 

als het even kan. De muziek roept veel herinneringen op en bewoners voelen zich weer even 

jong. 

Familieparticipatie 

Roomburgh heeft een samenwerking met de gemeente, Incluzio en de andere zorgaanbieders 

van Leiden dat de ondersteuning van de mantelzorgers verder stimuleert en ondersteunt 

ondertekend en levert een input aan de werkgroep die concrete acties uitwerkt. 

Er is eind 2021 een nieuw concept van ons mantelzorgbeleid opgesteld. In 2022 gaan wij 

hiermee aan de gang. Deze actie is in 2021 niet voldoende opgepakt, mede omdat er niet 

veel mogelijk was om met elkaar te organiseren vanwege de corona-maatregelen. Wel zijn 

de mantelzorgers natuurlijk iedere keer geïnformeerd geweest over de corona-maatregelen. 

Afgelopen jaar is het management gestart met een introductie Verbindende Communicatie 

die moet helpen om de communicatie tussen collega’s onderling maar ook met familie te 

verbeteren. Er is een beleid opgesteld over hoe dit verder wordt uitgerold over de organisatie. 

De uitvoering hiervan ligt bij de opleidingscoördinator. 

 

Acties 2021 

o Aanpak uitwerken over hoe om te gaan met buitengewoon betrokken 

familie 

o MT volgt een cursus Verbindende Communicatie. 



 

10 - Kwaliteitsverslag 2021   R.K. Zorgcentrum Roomburgh 

 

Vrijwilligers

 
Het jaar 2021 was wederom een afwijkend jaar i.v.m. corona waardoor vele activiteiten geen 
doorgang konden vinden. Desondanks zijn de breed ingezette vrijwilligers trouw gebleven 

aan Roomburgh. Het bestand is gekrompen van 145 naar 130 als gevolg van overlijden, 

ernstige ziektes en ouderdom. Tegelijkertijd werd de instroom van nieuwe vrijwilligers 
vertraagd door angst voor corona en inherent hieraan het beperkte aanbod van activiteiten.  

 
Verantwoorde activiteiten werden zo mogelijk kleinschalig met inzet van vrijwilligers 

gecontinueerd zowel in de lounge als op de afdelingen. Het contact met de vrijwilligers via 

nieuwsbrieven en telefoon werd ook gecontinueerd.  
 

Themamiddagen konden vanwege de corona maatregelen niet worden opgestart en ook de 

trainingen gingen om die reden niet door. 
 

Er zijn drie bewoners uit de aanleunflat benaderd om te waken en bidden bij stervenden. Zij 
hebben alle drie belangrijstelling. Er zijn drie bewoners uit de aanleunflat benaderd, zij 

hebben belangstelling hiervoor. Het is helaas nog niet concreet gestart omdat de scholing 

niet doorging vanwege de coronamaatregelen.  
 

Wel kon in november met de nodige maatregelen een vrijwilligersbuffet worden gerealiseerd 
in het kader van 55 jaar Roomburgh.  

 

Het project “maaltijd op de fiets” bleek minder succesvol dan verwacht maar blijft wel 
overeind voor betere tijden.  

 
De bezetting in de lounge door vrijwilligers is gereduceerd tot 2x per week. Voor de 

continuïteit werden vrijwilligers vervangen door beroepskrachten.  

 
Daarentegen werd de dagbesteding volop voorzien van vrijwilligers en ook in de 

aanleunwoningen en de wijk werden meerdere vrijwilligers ingezet en daarmee het doel van 

2021 gerealiseerd.  
 

De communicatie met de afdelingen is verbeterd. Er werd een Coördinator Welzijn aangesteld 
waardoor het voor de Coördinator Vrijwilligers mogelijk werd in korte tijd gerichter te werken 

met het invullen van de vacatures op de afdeling somatiek die hierdoor nu volledig is 

voorzien. Een gouden greep!  
 

Acties 2021 

o Er wordt in 2021 tevredenheid van de bewoners over de vrijwilligers 

gemeten. 

o Er worden in 2021 trainingen verzorgd voor de vrijwilligers. 

o Het aantal vrijwilligers is met 10% gegroeid 

o Vrijwilligers ook in de wijk inzetten 

o Het maatjesproject wat in Q3 van 2020 in de flat van start is gegaan 

wordt verder uitgerold. De WLZ-verpleegkundige coördineert de inzet 

van de vrijwillige inzet in de aanleunflat, in samenwerking met de 

vrijwilligerscoördinator.   

o Vrijwilligers werven om te waken en te bidden bij stervenden 
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Voor de nationale vrijwilligers dag werd een leuke kaart ontworpen met de tekst 
”Vrijwilligerswerk is prachtig, iedereen zou het moeten doen!” Deze werd met het jaarlijkse 

kerstcadeau samengevoegd en verdeeld.  
 

Tenslotte werden cliëntervaringen dit jaar gemeten via Waardigheid en Trots en 

ZorgkaartNederland. Hierin werd niet gevraagd naar tevredenheid over de vrijwilligers. 
 

Ondanks de moeilijke omstandigheden sluit de vrijwilligerscoördinator het jaar 2021 met een 

positief gevoel van instandhouding af. 

Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek  

Eens in de twee jaar vindt er een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek plaats. De vorige was 

najaar 2020, de volgende najaar 2022.  

 3     Passende, veilige zorg en ondersteuning  

 

MIC en MIM-meldingen 

De MIC en MIM-meldingen worden wekelijks verspreid. Ieder kwartaal wordt er een 

kwartaalrapportage gemaakt die besproken wordt met de MIC-commissie waar vervolgens 

acties uit voortvloeien. 

 

 

67

268

74

332

53

347

110

271

95

234
167

267

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Medicijnen Vallen

Aantal gemelde medicatie- en valincidenten 
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Acties 2021 

o Scholing op dementie/probleemgedrag/psychisch gedrag voor het hele team 

o Uitvoeren plan van aanpak palliatieve zorg 
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* Door overstap naar een nieuw MIC formulier zijn de MIC meldingen van januari en februari 

2020 niet opgenomen in het overzicht. 

Medicatie 

In 2021 zijn er meer incidenten gemeld dan in 2020. Dat heeft waarschijnlijk vooral te maken 

met de toegenomen aandacht voor incidenten. De verpleegkundigen zijn erg alert op 

medicatiefouten en hebben medewerkers afgelopen jaar extra aangespoord om een MIC-

melding te maken als zij medicatie vinden die niet gegeven is om zo een betere inschatting 

te kunnen maken van het probleem. De meeste meldingen over medicatie gaan over 

medicatie die niet is (in)gegeven in de thuiszorg. Als actie is daarom een dagoudste 

aangesteld die aan het einde van de dienst de medicatie in nCare controleert. 

Vallen 

Het aantal valincidenten is min of meer gelijk gebleven (aangezien januari en februari 2020 

missen in de telling). Op ksw wordt er relatief meer gevallen dan op somatiek en in de 

thuiszorg, maar vanwege de geaccepteerde risico's die hier worden ingezet, worden er minder 

vallen gemeld. Ook is er op de afdelingen, vooral kleinschalig wonen, volop aandacht voor 

beweging om zo vallen te voorkomen.   

Agressief gedrag 

Het aantal agressiemeldingen is op kleinschalig wonen sterk gedaald. Waarschijnlijk doordat 

er op veel verschillende manieren aandacht is voor agressief gedrag door scholingen, 

gedragsvisites, omgangsoverleggen, videointerventies en de gvp’ers. Op somatiek en in de 

thuiszorg zijn de agressiemeldingen juist toegenomen doordat bewoners met een somatische 

aandoening (bijv. parkinson) ook te maken kunnen krijgen met gedragsproblemen. Of met 

bewoners met een somatische aandoening en beginnende dementie of ggz problematiek wat 

kan leiden tot agressie. De inzet van gvp’ers in deze teams zou moeten helpen bij het 

terugdringen van de agressie.  

Hulpmiddelen 

Er zijn sinds de introductie van Sensara alarmering en sensoren nauwelijks meldingen meer 

gedaan. Uit de analyse blijkt dat er nog wel incidenten plaatsvinden met de sensoren, maar 

dat het resultaat (bijv. vallen) wordt gemeld in plaats van de fout met de sensoren.  
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Nieuw is dat er in het najaar van 2021 voor het eerst meldingen zijn gedaan over 

grensoverschrijdend gedrag van bewoners naar medewerkers, en dan met name op 

somatiek. De huisarts is betrokken bij de casussen en er wordt in 2022 beleid gemaakt over 

seksualiteit en intimiteit.   

Indicatoren zorg 

Ieder jaar meten wij in januari de indicatoren basisveiligheid. Naast de verplichte indicatoren 

(Advance Care Planning, medicatieveiligheid en aandacht voor eten en drinken hebben wij 

gekozen voor de indicatoren decubitus en gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking.  

Decubitus 

Decubitus is gemeten op instellingsniveau voor de jaarlijks aan te leveren 

kwaliteitsindicatoren. In Roomburgh komt decubitus categorie 2 niet vaak voor. Via de 

risicosignalering die voor elk MDO/PGO wordt gedaan wordt decubitus in een vroeg stadium 

herkent en worden multidisciplinair maatregelen afgesproken. 

Medicatieveiligheid 

Medicatiefouten worden wekelijks door de verpleegkundige opgepakt en besproken met de 

betrokkenen. De opvolging van de incidenten is sinds dit jaar beter zichtbaar geworden. Eens 

per kwartaal worden de gemelde medicatie incidenten multidisciplinair besproken in de MIC 

commissie.  

Sinds 2020 zijn er medicatiereviews voor de verpleeghuisbewoners. Daarbij is de apotheek, 

SO en zorgmedewerker aanwezig. 

Advance Care Planning 

Bij iedere cliënt op ksw en somatiek zijn er net als voorgaande jaren afspraken vastgelegd 

over ACP. Op ksw gebeurt dit tijdens de medische intake met de arts. Op somatiek vraagt de 

verzorgende de informatie uit. De informatie wordt vastgelegd in het zorgdossier en is 

zichtbaar voor zorg en artsen. Bij emz cliënten met een wlz indicatie worden er geen 

afspraken vastgelegd over ACP. Het is de bedoeling dat de huisarts dit straks met de cliënten 

gaat bespreken en vastleggen. 

Palliatieve zorg  

De werkgroep palliatieve zorg heeft in 2021 een palliatief beleid vastgesteld. Vanuit het 

oogpunt identiteit, die van ons rooms-katholiek, is er een scholing opgesteld rondom de 

rituelen vanuit de rooms-katholieke kerk in de palliatieve fase. Met deze scholing willen wij 

dat het personeel weet wat deze rituelen zijn zodat zij deze ook kunnen aanbieden aan de 

bewoners wanneer dat passend is. Daarnaast heeft de werkgroep elke twee maanden vanuit 

Transmuralis scholing gehad, hierin zijn alle onderwerpen van het kwaliteitskader palliatieve 

zorg aan bod gekomen. Tevens heeft de werkgroep waakmanden gemaakt, dit zijn manden 

met allerlei spulletjes die bruikbaar zijn voor het waken bij de bewoner. Er zijn in totaal drie 

manden die intramuraal en extramuraal kunnen worden ingezet. 

In 2022 wordt er ingezet op scholing rondom de rituelen vanuit het rooms-katholieke geloof 

voor alle medewerkers, aansluitend aan deze scholing wordt er door de palliatieve werkgroep 

een scholing gegeven over de palliatieve zorg, de vier fasen die hierin voorkomen en wat de 

medewerkers in die fasen kunnen doen. 

Vrijheidsbevordering en onvrijwillige zorg  

Ieder kwartaal is de Wzd commissie bij elkaar gekomen om met de Wzd functionaris 
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onvrijwillige zorg door te nemen. Er wordt dan ook casuïstiek besproken. Door met elkaar 

regelmatig de maatregelen te evalueren en steeds op zoek te gaan naar alternatieven is er 

in 2021 geen onvrijwillige zorg ingezet in Roomburgh. Wel zijn er een aantal bewoners aan 

wie vrijwillige zorg wordt verleend en waarin het stappenplan wordt gevolgd. 

Op de pg afdelingen wordt gewerkt aan vrijheidsbevordering door zeer regelmatig met elkaar 

te evalueren over de mogelijke inzet van onvrijwillige zorg. Dit gebeurt met collega’s 

onderling, maar ook structureel in de teamoverleggen, tijdens de gedragsvisites en de 

omgangsoverleggen. Er zijn gvp’ers opgeleid die veel kennis hebben van dementie en het 

voorkomen van onvrijwillige zorg. Zij kunnen ook ondersteunen op de somatische etages en 

in de flat. 

Er is goed contact met de cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Zij heeft in 2021 een aantal keer 

de pg afdelingen bezocht en zich voorgesteld aan de cliëntenraad en de Wzd commissie. Er 

is door cliënten nog geen beroep gedaan op deze vertrouwenspersoon. 

Hygiëne en infectiepreventie  

In 2021 is er natuurlijk opnieuw volop aandacht geweest voor hygiëne en infectiepreventie. 

In januari bij de corona uitbraak op ksw heeft het coronabeleidsteam zich met de GGD ten 

zeerste ingespannen om de uitbraak het hoofd te bieden. Ondanks alle inspanningen zijn er 

toch 7 bewoners overleden.  

Daarnaast is er veel aandacht geweest voor de coronavaccinaties. We weten het niet precies 

maar merken dat een groot deel van de medewerkers zich heeft laten vaccineren. Inmiddels 

hebben de meeste bewoners en medewerkers drie vaccinaties gehad. 

In 2022 zijn we op zoek naar een nieuwe balans met aandacht voor hygiëne en 

infectiepreventie en kwaliteit van leven. We moeten gaan leren leven met het virus in onze 

nabijheid.  

Aandacht voor eten en drinken 

Ieder kwartaal wordt er op kleinschalig wonen samen met de kok uit de centrale keuken het 

menu besproken waarin rekening gehouden wordt met de seizoenen en worden er andere 

ideeën uitgewisseld. De seizoenen komen ook terug in de aankleding zoals de tafelkleden en 

de placemats.  

Kookscholing heeft niet plaatsgevonden omdat de medewerkers dat niet nodig vonden. Zij 

ontvangen wel recepten van de keuken ter inspiratie. 

Indicator  

Op ksw staat bij meer dan de helft van de bewoners iets ingevuld over het eten. Het gaat 

dan om heel verschillende onderwerpen. Op somatiek zien we dat de afspraken met name 

gaan over de mate van zelfstandigheid van de bewoner bij het bereiden en inname van de 

Acties 2021 

o Samenwerking menusamenstelling keuken en dagbesteding en ksw 

o Kookscholing voor huiskamerbegeleiders en activiteitenbegeleiders 

o Seizoenen doorvoeren in menusamenstelling en aankleding 
o De dienstverlening van het restaurant wordt gewaardeerd door de 

bewoners/cliënten en medewerkers met een 7 of hoger. 
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maaltijden. Op emz staan er nauwelijks afspraken over eten en drinken genoemd in de 

zorgplannen. Voedselvoorkeuren zijn op somatiek zijn wel bekend bij de gastvrouwen maar 

staan niet beschreven in het zorgplan.  

Er is aandacht voor eten en drinken op somatiek en ksw maar dit staat niet altijd zo in de 

zorgplannen beschreven. Op emz is dit nauwelijks een thema ivm de huidige groep 

zelfstandige wlz cliënten. Op somatiek en emz zijn de zorgplannen vooral gericht op het 

beschrijven van zorgproblemen om zo het plan overzichtelijk te houden. Het is dan de vraag 

hoe aandacht voor eten en drinken dan passend in het plan kan worden opgenomen. 

Tevredenheid 

Er is geen apart onderzoek gedaan naar de dienstverlening in het restaurant, maar in het 

cliënttevredenheidsonderzoek waren er in vergelijking met vorig jaar minder negatieve en 

meer positieve opmerkingen over het eten.  

 

Risicomanagement 

Naar aanleiding van de hkz audit is er in 2021 veel aandacht geweest voor risicomanagement. 

Er is een overzicht gemaakt met alle risico-onderwerpen en er is een groot MT geweid aan 

risico denken. Vervolgens zijn er verschillende methodes gezocht om de risico analyses uit te 

voeren en is er een eerste risicoanalyse geweest op het verzamelen van de medische 

dossiers. De beleidsmedewerker gaat in 2022 een opleiding doen in risicomanagement om 

zich hier nog meer in te verdiepen. 

Kwaliteitscommissies 

Het voorzitterschap is voortaan belegd bij een verpleegkundige. Bij iedere commissie is ook 

een MT lid aangesloten om zo de verbinding te houden met de commissies. 

De volgende commissies zijn actief geweest in 2021: 

 Hygiëne/infectie preventie commissie 

 MIC/MIM commissie 
 Palliatieve zorg commissie 

 Ergo commissie 

 WZD-commissie 
 Vitaliteitscommissie 

 

VAR 

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de opstart van de VAR. Alle verpleegkundigen 

hebben uitleg gekregen over de CANMEDS rollen. In 2022 wordt de definitieve VAR 

samengesteld.  

 4      Leren en ontwikkelen 

Acties 2021 

o Operationele risico’s beschrijven en terug laten komen in kwartaaldashboard 

o Voorzitterschap kwaliteitscommissies herzien 

o Transformatie verpleegkundig overleg naar VAR 
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Audits 
Eind juni  is de externe audit afgenomen van het HKZ-kwaliteitskeurmerk.  

Er zijn geen non conformaties, geen major conformaties en geen minor non conformaties 
geconstateerd. Er zijn 6 observaties gedaan. 

 

Ter voorbereiding op de externe audits worden in Roomburgh interne audits gehouden. De 

audits worden besproken in het MT waar vervolgens verbeterpunten worden opgesteld. In 

2021 zijn er 10 interne audits uitgevoerd door het interne audit team. 

Medicatie Rapportage afspraken ONS Persoonlijke hygiëne 

Eerstelijnsverblijf Activiteiten Informatiebeveiliging 

cliëntendossier 

Ergonomisch werken Co2  

HACCP Brandveiligheid  

 

Klachten 

In 2021 is er 1 klacht gemeld. Deze is naar tevredenheid van de klager afgehandeld. Er was 

een klacht bestaande uit 2019 die bij de geschillencommissie lag. Deze is in augustus 

geseponeerd. Het heeft de voorkeur dat klachten zo laag mogelijk in de organisatie terecht 

komen en worden afgehandeld. Dat gebeurt ook, dit willen wij zo houden.  

 

Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag   

De directie heeft eind 2020 de kaderbrief opgesteld. Vanuit de kaderbrief zijn per (zorg)team 

jaarplannen geformuleerd die de basis waren voor het kwaliteitsplan 2021. Het 

kwaliteitsverslag 2021 reflecteert op het kwaliteitsplan 2021. Zowel het kwaliteitsplan als het 

verslag zijn besproken met MT (verpleegkundigen maken hier deel van uit), 

ondernemingsraad, cliëntenraad en Raad van Toezicht. De doelen en acties uit het 

kwaliteitsplan en de jaarplannen worden ieder kwartaal geëvalueerd met als doel voor het 

einde van het jaar alle acties uit het jaarplan en kwaliteitsplan uitgevoerd te hebben zodat 

de zorg en de waardering ten opzichte van vorig jaar weer een beetje beter is.  

Deel uitmaken van een lerend netwerk   

Binnen Roomburgh zijn er lerende netwerken op functieniveau. De bestuurder werkt samen 

met diverse organisaties in de regio, participeert in de Actiz regiobijeenkomsten en is actief 

via Reliëf met een netwerk voor christelijke zorgaanbieders. Ook de HR adviseur (Care2Care, 

Actiz, HR netwerk regio Midden Holland UWV, PFZW), opleidingscoördinator (ActiZ) en 

kwaliteitsmedewerker (ActiZ netwerk 5, kwaliteitsnetwerk HOZO, DSV, Groot Hoogwaak, 

Roomburgh) zijn actief lid van een netwerk. In de netwerken kan men terecht met vragen, 

zijn actuele thema’s besproken en ervaringen en ideeën uitgewisseld.  
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 5      Leiderschap, governance en management 

 

Identiteit en sturen op kernwaarden 

De Kernwaarden zijn herzien in 2021. Al nieuwe medewerkers krijgen de gelegenheid om na 

2 maanden in dienst te zijn, kennis te maken met de bestuurder. Hier wordt uitgebreid 

ingegaan op de kernwaarden, missie en visie van Roomburgh. 

Onze kernwaarden zijn: 

Zorgzaam 

Vanuit het besef dat we zelf ook mens zijn, met goede en minder goede kanten, willen we 

openstaan voor de ander en deze aanvaarden zoals hij/zij is. 

Betrokken 

In het besef dat we elkaar nodig hebben, willen we ons verbinden aan elkaar. We vullen 

elkaar aan en leren van elkaar. We doen het samen! 

Betekenisvol 

Ieder mens is uniek en schrijft zijn eigen levensverhaal. Wij willen ondersteunen in het 

behoud van waardigheid en in het van betekenis zijn. 

Gastvrij 

Gastvrijheid is ruimte bieden aan de ander om te kunnen zijn wie hij of zij is en met 

verschillen leren leven! Dat begint met een houding van dienstbaarheid en openheid. 

Leiderschap en goed bestuur   

De bestuurder en zijn managementteam hebben zich dit jaar verder ontwikkeld. Het hoofd 

bieden aan een corona-crisis heeft het team nog hechter gemaakt en veel ervaring gebracht. 

Wij zijn er naast de crisis bestrijding grotendeels in geslaagd de meeste van onze doelen voor 

2021 te halen. 

De teamleiders zijn in het kader van de WOL het hele jaar gecoached op hun leiderschap. 

Dat heeft bijgedragen aan de groei van de kwaliteit van het team.  

Er zijn 3 nieuwe teamleiders benoemd als gevolg van het vertrek van twee teamleiders naar 

staffuncties. De teamleider Somatiek is aangenomen en Team Extramuraal is gesplitst in 

Extramuraal Flat en Extramuraal Wijk. Met elk team een teamleider. 

 

Het managementteam is behoorlijk in beweging geweest afgelopen jaar. Soms kan dat duiden 

op problemen, deze beweging echter duid ik met een zekere trots. Door het vertrek van de 

beleidsadviseur, ontstond er een soort dominobeweging aan verschuivingen. Het feit dat de 

Acties 2021 

o Ontwikkeling van een nieuwe set kernwaarden waarin de nieuwe identiteit is 

verweven 

o Per kwartaal (indien nodig meer) een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers over 

missie, visie en 4 kernwaarden 

o Kernwaarden organisatie breed bekend maken en bewustwording creëren 
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posities grotendeels zijn opgevuld met eigen mensen, geeft de veerkracht aan en de omvang 

van het talent.  

 

De nieuwe teamleiders hebben hun rol snel en goed opgepakt en de beweging viel qua timing 

heel gunstig in de plan- en control cyclus. De jaarplannen voor 2022 zijn door de nieuwe 

teamleiders gemaakt. Dit jaar is ook een stap gezet in de interactie tussen OR- CR en RvT, 

door een gezamenlijke strategie sessie waar de plannen voor 2022 werden gepresenteerd. 

 

De organisatie werkt volgens de afspraken van de geldende Zorgbrede Governance Code.  

De werking van de interne organen en toezichthouder(s)   

Raad van Toezicht  

Er is een goede samenwerking met de Raad van Toezicht. Er is 6 keer vergaderd en de raad 

wordt goed geïnformeerd. Er heeft ook een externe zelfevaluatie plaatsgevonden, die zal 

worden besproken in mei 2022. 

Ondernemingsraad 

Er is regelmatig overleg met de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is advies gevraagd 

omtrent de relevante plannen (kaderbrief, kwaliteitsplan, begroting en jaarrekening).  

Cliëntenraad 

Er is regelmatig (eens in de 6 weken) overleg met de cliëntenraad. De cliëntenraad wordt 

advies gevraagd omtrent de relevante plannen (kaderbrief, kwaliteitsplan, begroting en 

jaarrekening). Rondom de Corona crisis, is de communicatie met de cliëntenraad wel eens 

(te) laat geweest. Dit is besproken. Transparantie ten aanzien van de informatie met de 

bestuurder wordt door de cliëntenraad gewaardeerd. 

Zorgkantoor 

De overleggen met het zorgkantoor verlopen goed. Er is een sfeer van samenwerking. Het 

zorgkantoor stimuleert ook de samenwerking in de regio.  

Gemeenten 

De samenwerking met de gemeenten verloopt goed. Gemeente Leiden heeft een andere partij 

in handen genomen voor de wijkgerichte taken. De samenwerking met Incluzio is goed ten 

aanzien van het wijkgebouw Matillo. Verdere samenwerking moet worden verkend. 

Er is een convenant getekend ten behoeve van de brandveiligheid van onze woningen. Hierop 

zijn scans uitgevoerd en is er extra aandacht voor de brandveiligheid.  

Wijk 

Ook in de wijk zijn de relaties goed. Vooral met het wijkteam wordt goed en fijn 

samengewerkt. Ook met de wijkvereniging is het contact goed.  

Inzicht hebben en geven   

De bestuurder heeft de regie over het samenstellen en gebruiken van het kwaliteitsplan en 

het kwaliteitsverslag. De kaderbrief opgesteld door de bestuurder geeft richting aan het 
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kwaliteitsplan. Het concept kwaliteitsplan wordt opgesteld door de kwaliteitscoördinator. De 

directeur heeft de inhoudelijke en procesregie over het definitieve kwaliteitsplan en 

kwaliteitsverslag.  

De bestuurder draagt zorg voor het ieder kwartaal evalueren van de voortgang van de 

jaarplannen en het kwaliteitsplan.  

De bestuurder heeft zijn kantoor in het woonzorgcentrum en kan zo dagelijks een beeld 

vormen van de werkvloer.  

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise  

De behandelfunctie is uitbesteed aan de Topaz. Hier liggen duidelijke afspraken vast. De 

bestuurder heeft periodiek overleg met Topaz. Er is een nieuw contract opgesteld waarbij de 

kwaliteitsafspraken inclusief de Wzd afspraken zijn vastgelegd. De uitbreiding van de 

behandeldienst voor de derde is ook door Topaz gerealiseerd. 

Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere 

zorginstellingen        

Roomburgh werkt nauw samen met diverse partners in de keten. Er zijn samenwerkingen 

met huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, CIZ, gemeenten en collega-instellingen onder 

andere voor het inhuren van specialistische zorg (verpleeghuiszorg en nachtzorg).   

De behandeldienst is uitbesteed aan Topaz. Zie vorige paragraaf. Alleen fysiotherapie wordt 

niet geleverd door Topaz.  

Daarnaast is er een formeel dienstverleningscontract met Reboz, voor de ongeplande 

nachtzorg in de wijk. Reboz is een samenwerkingsverband van een aantal zorgaanbieders in 

de regio. 

Ook zijn wij in 2021 aangesloten op “Zorgdomein” een platform waarmee met name de 

gegevensuitwisseling met de huisartsen efficiënter verloopt. 

 

  

Actie 2021 

o Kwaliteitsafspraken opnemen contract Topaz en uitbreiden contract in verband met 

de toename van het aantal behandelplaatsen. 
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 6      Personeelssamenstelling 

 

Inleiding 

Ieder jaar meten wij de indicatoren personeelssamenstelling die wij aanleveren bij het 

Zorginstituut. Dit betreft alleen de medewerkers die gerelateerd zijn aan cliënten met een 

ZZP-indicatie 4 t/m 10 waarbij wij ervoor gekozen hebben om alleen de intramurale zorg- 

en welzijnsmedewerkers hiertoe te rekenen. In de paragraaf hieronder reflecteren wij op 

het gehele personeelsbestand dus intramurale medewerkers (wlz en zvw), extramurale 

medewerkers (zvw, wlz en wmo) en ondersteuning. 

1. Aard van de aanstellingen 

In 2021 zijn er bij Roomburg in totaal 231 medewerkers en gemiddelde 129.3 fte (in 2020 

gemiddeld 125.9 fte) werkzaam. De deeltijdfactor is in 0,56 (0,52 in 2020) 

De verhouding vast/tijdelijk personeel (inclusief leerlingen) is in hoofden 15,1 % (25,1% in 

2020) tijdelijk en 84,9% (74,89% in 2020) in vaste dienst. In fte is dit 18,1% (17,6% in 

2020) tijdelijk en 81,9% (82,4 % in 2020) in vaste dienst. Uit deze verhouding blijkt dat in 

de groep tijdelijke medewerkers veel kleine of flex-contracten aanwezig zijn en dat dat iets 

is toegenomen, ten opzichte van vorig jaar. 

2. Kwalificatieniveaus zorgverleners  

Afdeling FTE  Totaal 

KSW 40,96  

Somatiek 33,98  

Extramuraal - Wijkverpleging 17,21  

Extramuraal - Huishoudelijke zorg 6,75  

Dagbesteding en begeleiding 2,7  

Totaal Zorg  101,6 

Administratie 2,96  

Facilitair 5,25  

HR 2,44  

Langdurig ziek 1,92  

Management 2,85  

Receptie 1,94  

Voedingsdienst 6,00  

Zorgbemiddeling 4,34  

Totaal Ondersteuning  27,7 

Eindtotaal  129,3 
 

  



 

21 - Kwaliteitsverslag 2021   R.K. Zorgcentrum Roomburgh 

 

KSW 

Functie FTE 

Activiteitenbegeleider 0,7 

Assistent welzijn 0,5 

Assistent zorg en dienstverlening 2,1 

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 4,7 

Helpende 2 2,3 

Helpende 2+ 1,6 

Huiskamerbegeleider 7,9 

Teamleider KSW 0,8 

Verpleegkundige 2,1 

Verzorgende IG 10,5 

Verzorgende 2 0,1 

LL verpleegkundige N4 3,1 

LL Verpleegkundige HBO V  0,6 

LL verzorgende IG 3,9 

     Totaal 41,0 
 

 

 

 

 

 

 

Behandelcomponent 

Soort Behandeling uren per jaar 

Behandeling Specialist ouderengeneeskunde 471 

Behandeling WZD 20 

Behandeling Basisarts 555 

Behandeling Psychologie 555 

Behandeling Medewerker bewegingstherapie 520 

Behandeling Ergotherapie 333 

Behandeling Logopedie 485 

Behandeling Dietetiek 485 

Behandeling Medisch assistent 31 

Weekend/nacht telefoon buiten kantoortijden 23 

Weekend/nacht visite buiten kantoortijden 65 

Weekend/nacht extra visite buiten kantoortijden 17 

Consultatie SO 83 

Consultatie Psychologie 123 

Consultatie Ergotherapie   

Totaal   3.766 
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Somatiek 

Functie  FTE 

 Activiteitenbegeleider 0,1 

Assistent welzijn 0,7 

Gastvrouw/heer somatiek 4,1 

Helpende 2 3,8 

Helpende 2+ 1,6 

Pastoraal medewerker 0,8 

Verpleegkundige 0,8 

Verzorgende IG 12,5 

Verzorgende 2 0,0 

LL verpleegkundige N4 2,7 

LL Verpleegkundige HBO V  1,7 

LL verzorgende IG 2,4 

Hostel medewerker 1,8 

Teamleider 0,9 

Totaal 34,0 
 

Wijkverpleging 

Functie FTE 

Assistent zorg en dienstverlening 0,6 

Beleidsmedewerker 0,7 

Casemanager 0,4 

Helpende 2+ 2,2 

Teamleider Extramurale Zorg 1,7 

Verpleegkundige 1,5 

Verzorgende 3 1,3 

Verzorgende IG 5,3 

LL verpleegkundige N4 1,8 

LL Verpleegkundige HBO V  0,9 

LL verzorgende IG 0,9 

    Totaal 17,2 
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3. Ziekteverzuim 

Een verzuimgeval wordt ingedeeld in een 

duurklasse. Deze wordt bepaald door te 

tellen vanaf de eerste verzuimdag tot de 

hersteldatum of de einddatum van de 

verslagperiode. Het totale verzuim is in 

2021 in Roomburgh lager dan dat van de 

branche. Dat kunnen we terugzien in 

vooral het langdurig verzuim. De andere 

klassen zijn boven de branche. Vereist dus 

voortdurende aandacht.  

 

 

Het verzuim in de branche over het jaar 2021 is 8,46%. Ten opzichte van een jaar geleden 

is het verzuim gestegen. Met 7,99% is het verzuim in Roomburgh in 2021 lager dan dat 

van de branche. In 2021 is het verzuim binnen Roomburgh organisatie ten opzichte van 

2020 gestegen. 

4. In-, door- en uitstroom 

Er zijn 7 doorstromende personeelsleden geweest (uitsluitend in de ondersteuning) en 7 

doorstromende leerlingen. In totaal 14 doorstromers in 2021 

Analyse formatie instroom en uitstroom 

Deze grafieken tonen de in- en 

uitstroomverdeling van de beschikbare 

personele capaciteit van Roomburgh in 

vergelijking met die van de branche. De 

totale in- en uitstroom zijn telkens op 

100% gesteld en vervolgens onderverdeeld 

naar leeftijdscategorieën. Interne mobiliteit 

wordt niet meegeteld. Voor Roomburgh 

bedroeg de totale instroom in 2021 6,0%. 

De totale uitstroom was 4,6%. Voor de 

branche was dit respectievelijk 6,0% en 

6,3%. 
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5. Ratio personeelskosten/opbrengsten 

 

Personeelsplanning tool  

In samenwerking met Waardigheid en Trots is er eind 2020 een personeelsplanning tool 

ontwikkeld. Bij het opstellen van de personeelsbegroting 2021 werd het formatieplan getoetst 

met deze tool waarbij de personele samenstelling, zorgproductie en begroting in balans 

moeten zijn. De naam van dit model is "Personeel in Balans". Per 2021 bespreken de 

teamleiders, HR en financiën de personele ontwikkeling per kwartaal. Dit heeft bijgedragen 

aan het beter in control zijn van de personeelskosten gedurende het jaar. 

Strategisch personeelsplan 

De voorgenomen acties uit het in 2021 opgestelde strategische personeelsplan zijn niet 

geheel volgens planning uitgevoerd. Deels door de Corona maatregelen en deels doordat in 

2021 onze HR-adviseur wegens ziekte is uitgevallen.  

Wij hebben in 2021 een nieuwe HR-adviseur geworven samen met een collega zorgaanbieder. 

Hiermee zijn wij weer op sterkte en zullen in 2022 de voorgenomen plannen weer opnemen. 

Inzetten van Welzijn 

De inzet van Welzijn op de pg-afdelingen is al langer gaande door de inzet van Gvp-ers en 

huiskamerassistenten. Ook op de afdeling Somatiek wordt er steeds meer ingezet. Er is een 

nieuwe functie van welzijn coördinator gecreëerd die voorligt bij de ondernemingsraad. Ook 

zijn er twee welzijnsassistenten aangesteld en is er een welzijnsbeleid opgesteld. 

 

Afgelopen jaar is 4 uur extra ingepland voor de huiskamerbegeleiders om de pg afdeling 

schoon te maken. Dat ging in eerste instantie goed, maar uiteindelijk is toch besloten om de 

schoonmaak van de kamers uit te besteden om zo de werkdruk te verlagen voor hen en meer 

aandacht voor bewoners in de huiskamer te realiseren. 

 

Nieuwe teamleiders 

Er zijn 3 nieuwe teamleiders benoemd als gevolg van het vertrek van twee teamleiders naar 
staffuncties. De teamleider Somatiek is aangenomen en Team Extramuraal is gesplitst in 

Extramuraal Flat en Extramuraal Wijk. Met elk team een teamleider. 

Omschrijving 2021 2020

Personeelskosten 6.756       6.414       

Bedrijfsopbrengsten 9.431       8.753       

ratio personeelskosten/opbrengsten 71,6% 73,3%

bedragen * 1000

Acties 2021 

o In 2021 wordt elk kwartaal de inzet en verwachte inzet van personeel besproken 

door de bestuurder, controller, teamleiders zorg en de HR adviseur. 

o Verder uitwerken onderdelen strategisch personeelsbeleid naar aanleiding van 

resultaten WOL. 
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Nieuwe HR 

Wij hebben een tijdlang zonder HR-adviseur gewerkt wegens ziekte van deze adviseur. De 

taken zijn overgenomen door de directie en de teamleiders zelf. Wij zijn een 

samenwerkingsverband aangegaan met Groot Hoogwaak wat betekent dat wij de HR-

adviseurs delen. Eén is nieuw aangeworven door Roomburgh en de ander was al HR-adviseur 

bij Groot Hoogwaak. Zij verdelen de taken over beide organisaties. 

 

Ontwikkelgesprekken 

Ontwikkelgesprekken zijn gevoerd en vormen een belangrijke pijler in ons beleid. 

  

Actie 2021 

o Iedereen heeft volgens de vastgestelde frequentie een functioneringsgesprek gehad 

(dat overigens vanaf 2021 ontwikkelgesprek gaat heten. 

 

 

Acties 2021 

o Positioneren van de afdeling HR 

o Samenwerking zoeken met andere organisaties voor specialistische functies en 

opleidingen. 



 

26 - Kwaliteitsverslag 2021   R.K. Zorgcentrum Roomburgh 

 

Opleidingen 

Studenten BBl-opleiding Verpleegkunde en VIG-MZ en duaal en deeltijd HBOV 

Studenten BBL-opleiding 2020-2021 

Opleiding  Aantal Geslaagd in 2021 

Verzorgende IG-MZ  9 2 

Verpleegkundige niveau 4  9 3 

HBO-verpleegkundige  2  0 

Praktijkopleider  2 0 

  

Studenten BBL-opleiding 2021 gestart in september 

Opleiding Aantal  

Verzorgende IG-MZ 3  

Verpleegkundige niveau 4 1  

HBO-verpleegkundige 2   

Leidinggeven niveau 4 1  

 

• 1 persoon (VP) is gestopt met de opleiding op eigen verzoek. 

• 1 persoon is doorgestroomd naar een vervolgopleiding binnen Roomburgh 

• 1 persoon ( IG) is blijven werken na diplomering 

• 3 verzorgende IG , 2 verpleegkundigen niveau 4 en 2 praktijkopleiders hebben een 

verlenging aangevraagd. 
 

Studenten BOL 2020-2021 

Opleiding aantal Geslaagd in 2021 

Verzorgende IG-MZ 2 0 

Verpleegkundige niveau 4 5 0 

HBO-verpleegkundige 0  0 

Persoonlijk begeleiders 
specifieke doelgroepen 

0  0 

Service medewerker 2 2 

Niveau 1 entree 2 2 

    

 

Leerwerkafdelingen en team EMZ 

In 2021 is de leerwerkafdelingen somatiek met respectievelijk 6 studenten en KSW met 

respectievelijk 5 studenten voortgezet. De voorbereiding om de leerwerkafdeling somatiek te 

verplaatsen naar de aanleunflat is gestart met de werkgroep flat 22 met deelname door de 

teamleider flat, teamleider somatiek, teamleider ksw en opleidingscoördinator.  

Op EMZ zijn 5 studenten opgeleid, op KSW 2 5-6 studenten, op KSW 1 1 student en op KSW3 

1 student, op somatiek 6-7 studenten. 
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Vanaf februari zijn op leerwerkafdeling KSW 6 studenten geplaatst om extra leerlingen op te 

leiden voor de open vacatures van de extra KSW 4 afdeling, die tussen het najaar van 2021 

en begin 2022 gerealiseerd wordt. 

Vanaf september zijn op leerwerkafdeling somatiek 7 studenten geplaatst i.v.m. de 

verbouwing van deze etage, zodat meer tijd voor de bewoners vrijkomt en 1 student re-

integreert langdurig, zij heeft extra begeleidingsactiviteiten met medestudenten. 

Leerklimaat van de studenten 

De visie van Roomburgh op leren is toekomstbestendig leren. Onder toekomstbestendig leren 

verstaan wij een leerklimaat waarin studenten kunnen meegroeien met de veranderingen en 

innovaties in het werkveld. In Roomburgh werken we aan een positief leerklimaat. De 

leeromgeving is veilig en krachtig. 

Roomburgh wil dat ‘leren en ontwikkelen’ een doorlopend proces wordt. Leren is zinvol als 

het voor degene die leert betekenisvol en functioneel is. Dat houdt in dat de ‘leerinhoud’, de 

‘leervormen’ en ‘leeromgeving’ moeten aansluiten op de eigen (werk)praktijk, ervaring en 

leervoorkeur van de student. 

Leren vindt zowel in teamverband als individueel plaats. Het team kan zorgen voor een rijker 

leerproces door middel van intervisie en het delen van kennis of samen oplossen van 

vraagstukken. We werken aan het continu verbeteren en creëren van een positief leerklimaat. 

Om tot een positief leerklimaat voor de studenten te komen zijn een aantal criteria en 

randvoorwaarden opgesteld. De opleidingscoördinator heeft 3 themamiddagen en 5 

evaluaties georganiseerd voor de praktijkopleiders Tijdens de themamiddagen voor de 

praktijkopleiders is geleerd en vastgesteld wat een positief leerklimaat is en welke stappen 

worden gezet om tot een positief leerklimaat te komen. De volgende criteria zijn geselecteerd 

om dit schooljaar te ontwikkelen:  

• Welkom heten en introduceren:  

• Samenwerking studenten: aandacht voor verbondenheid binnen de groep 

• Wederzijdse verwachtingen bespreken en richtlijnen en werkwijze zijn duidelijk: 

• Verschillende leersituaties bieden: overzicht in leeractiviteiten en momenten bieden 

• Reflecteren: studenten stimuleren te reflecteren op leerdoelen en het leerproces 

Met de studenten zijn de criteria en randvoorwaarden van het positief leerklimaat 

geëvalueerd en in december wordt een audit gehouden met de studenten over het 

leerklimaat. 

De leerwerkmiddagen van de studenten konden niet altijd doorgaan i.v.m. de 

coronamaatregelen. De studenten logden in via Microsoft Teams voor de evaluatiemomenten 

en werkten individueel aan praktijkopdrachten t/m juli 2021. Vanaf september vinden de 

leerwerkmiddagen weer op de afdeling plaats, worden de lessen weer gegeven en werken de 

studenten samen. 

Vanaf september is het klinisch redeneren weer gestart, maar in tegenstelling tot voorgaande 

jaren in de avond en 1x per maand. De lessen worden onder begeleiding van de 

opleidingscoördinator door de praktijkopleiders per team voorbereid en uitgevoerd.  Met deze 

lessen worden praktijk en theorie geïntegreerd, werken studenten samen en oefenen zij het 

klinisch redeneren in herkenbare praktijksituaties. Het doel is dat zij door het oefenen met 

klinisch redeneren, het klinisch redeneren meer gaan toepassen in de praktijk. Doordat de 

praktijkopleiders zijn betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de les, oefenen zij 
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het klinisch redeneren, oefenen zij het leren van klinisch redeneren aan studenten en gaan 

zij in de praktijk het klinisch redeneren meer stimuleren bij de studenten. 

Er worden door het ROC Mondriaan, MBORijnland en Hogeschool Leiden 

werkveldbijeenkomsten georganiseerd voor praktijkopleiders waar de praktijkopleiders bij 

aansluiten. De opleidingscoördinator sluit aan bij de brancheoverleggen vanuit de 

opleidingen. Tijdens de evaluatiemomenten met de praktijkopleiders is de informatie gedeeld, 

besproken en vastgelegd. 

Ontwikkeling vaste medewerkers 

Van de begrote opleidingen zijn de les medicatieveiligheid en scholing ergonomisch werken 

huishoudelijke hulp niet doorgegaan. De les medicatieveiligheid is niet doorgegaan i.v.m. de 

coronamaatregelen. De les ergonomisch werken is niet doorgegaan, omdat de meeste 

medewerkers vorig jaar zijn geschoold en er nog geen nieuwe groep was. 

De persoonlijke budgetten en budgetten per team zijn niet tot weinig gebruikt. De scholing 

video-interactie is niet doorgegaan. Er zijn minder medewerkers opgeleid voor de scholing 

triage door veranderingen in functie door medewerkers. De scholing communicatie voor de 

opleidingscoördinator is niet doorgegaan, omdat zij de training verbindende communicatie 

volgt. De verpleegkundigen hebben de scholing voor specialisatie niet gevolgd, omdat zij nog 

geen specialisatie hebben vastgesteld. 

Gevolgde opleidingen en trainingen 

- Dit jaar hebben 2 medewerkers de opleiding tot praktijkopleider gevolgd, maar nog 

niet afgerond. 

- 3 medewerkers Verzorgende IG (1 van KSW, 1 van somatiek en 1 van EMZ) hebben 

de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie gevolgd. 

- 2 medewerkers Verzorgende IG ( 1 van KSW en 1 van somatiek) hebben de opleiding 

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogerontologie gevolgd. 

- 5 medewerkers Verzorgende IG en verpleegkundige hebben vanuit de werkgroep 

palliatieve zorg de 10 trainingen palliatieve zorg gevolgd van Transmuralis. 

- 2 medewerkers verpleegkundige hebben de scholing triage gevolgd. 

- 1 teamleider heeft een training leiderschap gevolgd 

- 9 medewerkers hebben de 3 werkbegeleiderscursussen gevolgd. 

- 18 stafmedewerkers hebben de training verbindend communiceren gevolgd. 

- 6 Verzorgende niveau 2 hebben de opleiding Helpende 2+ gevolgd, 5 medewerkers 

zijn geslaagd en 1 heeft een herkansing. 

- 1 medewerker is september gestart met de opleiding leidinggeven aan het ROC 

Mondriaancollege 

- 1 medewerker is gestart met de opleiding seniorencoach 

- 10 medewerkers hebben de scholing depressie-delier-dementie gevolgd 

- 6 ergocoaches  hebben de scholing effectief communiceren gevolgd 

- De medewerkers van KSW1,2 en 3 hebben de scholing Wet zorg en Dwang en 

mondzorg gevolgd. 

- Dit jaar hebben 72 medewerkers de BHV-training gevolgd. 

De praktijktoetsen voor de verpleegtechnische vaardigheden bij skills2care zijn alle 4 

doorgegaan en er zijn 2 extra toetsmomenten gepland voor de herkansing en voor wie niet 

was geweest. Doordat er minder geoefend kon worden is voor 1 groep in het voorjaar een 
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extra trainingsmoment bij skills2care aangeboden. 5 van de 10 personen hebben hier gebruik 

van gemaakt.  

Er waren veel annuleringen van medewerkers door ziekte maar ook veel vragen om uitstel 

door de medewerkers zelf en 2 medewerkers konden niet uit het rooster worden gehaald 

voor de scholing. 

2 medewerkers zijn niet meer bekwaam voor een aantal handelingen, door uitval door o.a. 

ziekte tijdens de toetsmomenten. Met deze medewerkers zijn afspraken gemaakt over de 

termijn waarop de vaardigheden worden voorbereid en getoetst in samenspraak met de 

teamleider en opleidingscoördinator. 

Het leermanagementsysteem is geëvalueerd met de medewerkers d.m.v. een enquête. De 

uitkomsten zijn met de teamleiders en de contactpersoon van Straight Training besproken. 

 7    Hulpbronnen, omgeving en context  

Vakmanschap, deskundigheidsbevordering, zeggenschap, een interne structuur van 

informatie, reflectie en feedback zijn belangrijke hulpbronnen die in vorige hoofdstukken zijn 

besproken. Andere belangrijke hulpbronnen die het kwaliteitskader onderscheid zijn:   

De gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, materialen en hulpmiddelen, facilitaire 

zaken, financiën en administratieve organisatie en de professionele relaties en 

samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen.   

Gebouwde omgeving   

In het meerjarenbeleidsplan voor 2020-2025 is aangegeven dat wij een etage voor somatiek 

gaan ombouwen tot een etage KSW. De belangrijkste reden is dat dit beter afstemt op de 

zorgvraag van dit moment. De realisatie hiervan heeft in 2021 grotendeels plaats gevonden. 

De afronding van de verbouwing wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2022. Inmiddels 

is de etage vanaf 1 januari 2022 overgegaan naar de teamleider KSW. 

Acties 2021 

o Verbouwing aanleunflat 

o Verbouwing etage 4 

o Verbouwing etage 5 tot en met 7 
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Technologische hulpbronnen   

 

Techniek ondersteunt als het goed werkt en leidt tot grote irritatie als het niet goed werkt.  

Er is opnieuw verder geïnvesteerd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de telefonie. 

Het wifi-netwerk is doorgelicht en er zijn extra spots geplaatst. Er is overal bereik. De norm 

van beschikbaarheid wordt ruimschoots bereikt. 

De lijst van openstaande incidenten reparaties is in 2021 gemiddeld veel korter dan in 2020. 

Acties die lang openstaan betreffen vooral externe leveranciers. Hier hebben wij veel last van 

lange levertijden. 

De ICT-kennis in de zorg is nog laag, kan niet zeggen dat hier veel kennis is overgedragen. 

Dit blijft ook het komende jaar een aandachtspunt. 

Sensara is doorgevoerd in de intramurale setting van de organisatie. Op KSW wordt er 

gebruik gemaakt van extra sensoren. De nachtdienst heeft hier veel baat bij doordat zij niet 

elke nacht controle rondes hoeven te lopen, daarnaast wordt de bewoner hierdoor niet 

onnodig gestoord in hun slaap. Indien nodig worden de sensoren geplaatst op somatiek. Elke 

maand wordt er een analyse gemaakt op de reactie op de alarmeringen die er die maand 

daarvoor zijn geweest. Wij zien dat het gedrag van de medewerkers positief is veranderd op 

het gebied van alarmen en deze pas uitzetten nadat zij daadwerkelijk zijn geweest. Echter 

duurt het soms langer voordat zij op een alarm afgaan. Het plan was om in 2021 ook Sensara 

door te voeren in de aanleunflat echter hebben wij dit uitgesteld, omdat de aanleunflat nu 

verbouwd wordt.  

Digicoaches 

In 2021 zijn er nieuwe digicoaches geworven en ingezet in de organisatie. Daarnaast is het 

proces iets aangepast nu alle huidige medewerkers de kans hebben gekregen om hun 

digivaardigheden te verbeteren. Eens in het kwartaal krijgen alle nieuwe medewerkers een 

oproep om zich te laten coachen. In 2022 zetten we de huidige werkwijze voort. 

Acties 2021 

o Sensara implementeren op somatiek en ksw 

o Bij de kwetsbaarste doelgroep in de aanleunflat bekijken of het huidige 

alarmeringssysteem wel voldoende veiligheid biedt of dat uitbreiding met 

Sensara mogelijk is. 

o Voortzetting project digivaardig in de zorg 

o De dienstverlening van ICT en facilitair wordt gewaardeerd door de 

bewoners/cliënten en medewerkers met een 7 of hoger. 

o Een moderne infastructuur voor telefonie, alarmering en communicatie, met een 

beschikbaarheid van 99,5% 

o De gemiddelde wachttijd voor het oplossen van incidenten/reparaties is 20% 

lager dan in 2020. 

o Deel van de ICT is overgedragen aan de zorg. 

o  
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Materialen en hulpmiddelen   

Roomburgh heeft een contract met Vegro voor het onderhoud van een groot aantal 

hulpmiddelen. Andere hulpmiddelen zijn in eigen bezit en uitgebreid en worden bewaard in 

ons eigen hulpmiddelenmagazijn. In 2022 is er een project om het proces van de aanschaf, 

het onderhoud en de opslag te herorganiseren.  

Facilitaire zaken en voedingsdienst   

De facilitaire dienst is uitgebreid in formatie. De toekomst van de zorg vraagt zoveel van onze 

inzet op het vlak van medewerkers dat ondersteuning van ICT onvermijdelijk is. In 2021 is 

er extra ICT-expertise in huis gehaald door de afdeling TD uit te breiden met een jonge ICT-

er. 

Vooralsnog houden wij vast aan onze strategie om dagelijks vers te koken in onze eigen 

keuken. Wij hebben in 2020 de dagelijkse menukaart uitgebreid met een vegetarische 

variant. Hier wordt slechts zeer beperkt gebruik van gemaakt. 

Duurzaamheid  

In 2021 is de WKO-installatie een periode van enkele maanden onbruikbaar geweest wegens 

mankementen. Om die reden is er meer gebruik gemaakt van stadsverwarming. Dit is 

inmiddels verholpen. 

Er is gewerkt aan de bewustwording van duurzaamheid. Het scheiden van plastic is hiervan 

een voorbeeld. In 2021 is er een start gemaakt met het invullen van de “CO2 routekaart voor 

de zorg”, hierin is samengewerkt met het Milieu Platform Zorg (MPZ). In deze route kaart 

zijn enkele acties benoemd om Roomburgh te verduurzamen. We definiëren deze acties als 

puntjes op de i. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 Verschil 

Elektriciteit  
563.883 638.131 563.853 509.721 432.398 -15,2 % 

(kWh) 

Gas  
0 0 0 0 0 (-) % 

(m3) 

Warmte  
2.683 2.570 2.721 2.453 3.310 +34,9 % 

(GJ) 

Water  
8.631 8.613 7.582 6.737 5.430 -19,4 % 

(m3) 

Totaal  
4.713 4.868 4.751 4.288 4.867 +13,5 % 

(GJ) 

Emissie CO2  
385 401 253 233 214 -8,2 % 

(ton) 
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Financiën en administratieve organisatie   

Roomburgh werkt met een jaarlijkse planning en control cyclus gekaderd door de 

meerjarenbeleidsplan en begroting. Op basis van de kaderbrief en de daaruit volgende 

jaarplannen wordt de begroting van het komende jaar opgesteld. De juiste 

managementinformatie is essentieel om goed te kunnen blijven sturen op de begroting. Sinds 

2020 is er per team een financieel dashboard beschikbaar en een formatieoverzicht om deze 

sturing mogelijk te maken.  

 Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere 

zorginstellingen   

Roomburgh werkt nauw samen met diverse partners in de keten. Er zijn samenwerkingen 

met huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, CIZ, gemeenten en collega-instellingen onder 

andere voor het inhuren van specialistische zorg (verpleeghuiszorg en nachtzorg REBOZ).   

Netwerkmiddag Casemanagers 

In het voorjaar van 2021 heeft de Casemanager van Roomburgh in samenwerking met de 

wijkcoördinator en teamleider KSW een middag georganiseerd voor Casemanagers uit de 

omgeving. Het was die middag slecht weer waardoor er minder opkomst was dan verwacht, 

desalniettemin waren de reacties zeer positief. De Casemanagers hebben o.a. een 

rondleiding langs de dagbesteding, aanleunflat en intramuraal gehad. Ook zijn de echtparen 

kamers in aanbouw gepromoot. Na deze middag is er veel interesse ontstaan voor ons 

aanbod in de zorg voor echtparen. Komend jaar staat de netwerkmiddag voor de 

wijkverpleging op de planning.  

 

Netwerk in de wijk  

We bieden nu maaltijden, zorg, dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning aan in onze 

wijk. In 2021 is er een actie geweest om het aantal maaltijden in de wijk te laten groeien. 

Dit had beperkt resultaat. Verder onderzoeken waarom bepaalde huidige dienstverlening 

wel/niet aanslaat in de wijk is nog steeds noodzakelijk. 

Vanuit het netwerk kregen we de indruk dat Zorgdomein een veel gebruikt platform is. Om 

onze diensten ook laagdrempelig aan te bieden bij huisartsen, ziekenhuizen en 

paradisciplines is er gestart met  Zorgdomein. Dit maakt gegevens uitwisseling tussen 

huisartsen en Roomburgh eenvoudiger en wij zijn beter zichtbaar/toegankelijk voor andere 

artsen dan onze eigen werkzaam in het gezondheidscentrum.  

Acties 2021 

o In kaart brengen welke diensten en instanties actief zijn in onze wijk 

o Onderzoeken waarom bepaalde diensten wel of niet aanslaan 

o Netwerkborrel organiseren 

 

Actie 2021 

o In 2021 is er per team een financieel dashboard beschikbaar en een 

formatieoverzicht om deze sturing mogelijk te maken. 
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  8     Gebruik van Informatie  

In het kwaliteitskader worden drie thema’s onderscheiden als het gaat om gebruik van 

informatie te weten:  

1. Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van 

kwaliteit  

2. Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen  

3. Openbaarheid en transparantie  

Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van 

kwaliteit  

De informatieverzameling over de kwaliteit laat zich splitsen in informatie waar wij het proces 

meten, denk hierbij aan de uitvoering van het auditplan en de bespreking van de uitkomsten 

van de audits in het MT en in de teams. 

Daarnaast zijn er metingen ten aanzien van de uitkomsten, zoals tevredenheidonderzoeken 

en MIC/MIM meldingen. In Roomburgh meten we de tevredenheid van al onze services en 

van alle medewerkers. Er is een meetplan opgesteld en uitgevoerd waarin alle metingen 

worden benoemd met de frequentie en de periode in het jaar zodat alle metingen netjes 

verspreid worden over het jaar en altijd in dezelfde periode worden gemeten zodat de 

resultaten goed vergeleken kunnen worden met een jaar eerder. 

Cliënttevredenheid 

Dit jaar zijn er voor zowel intramuraal als extramuraal weer cliënttevredenheidsonderzoeken 

uitgevoerd.  

Tevredenheid intramuraal- ZorgKaart meting  

In het najaar is er net als in 2020 intramuraal een ZorgKaartNederland uitvraag gedaan via 

een externe partij. De Zorgkaartuitvraag bestaat uit zes vragen. Daarnaast is er veel ruimte 

voor vertegenwoordigers en cliënten om andere complimenten en verbeterpunten te noemen. 

Actie 2021 

o Uitkomsten cliënttevredenheidsmeting 2021 vergelijken met meting uit 2020 

7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,3

Afspraken

Kwaliteit verpleging en verzorging

Aandacht van medewerkers

Kwaliteit van leven

Gezien en gehoord worden

Gebouw, voorzieningen en omgeving

Resultaten ZorgkaartNederland uitvraag 2020-2021

2021 2020
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De gemiddelde cijfers in 2021 zijn op alle onderwerpen hoger dan in 2020. Een prestatie om 

trots op te zijn! Omdat we nooit uitgeleerd zijn worden er met de teamleiders verbeterplannen 

gemaakt. 

Tevredenheid intramuraal – WOL-scan  

In 2021 heeft er ter afsluiting van het traject Waardigheid en Trots op Locatie een herhaalscan 

plaatsgevonden waarin de tevredenheid is gemeten van medewerkers en bewoners over het 

wonen en werken in Roomburgh. Vervolgens is met medewerkers en vertegenwoordigers van 

bewoners een gesprek gevoerd over de resultaten. Behalve bij wonen en welzijn, is op alle 

onderwerpen een groene score toegekend. 

De scanners schreven het volgende over de herhaalscan: 

De locatie heeft veel verbeteringen doorgevoerd de afgelopen periode en dat leidt tot een 

basis die goed op orde is. Zowel in het primaire proces als in de randvoorwaarden. Rode 

draad in het nog beter realiseren van verbeterpunten die er nog zijn, is het versterken van 

het eigenaarschap en het samen leren en verbeteren van medewerkers. Daar zijn stappen 

in gezet maar het is ook een hardnekkig cultuurissue, dat wisselend wordt ervaren binnen 

de verschillende afdelingen.  

 

Er zijn wisselingen geweest in het management van de afdelingen, dat heeft bijgedragen aan 

de ontwikkelingen die zijn doorgemaakt. Daarnaast zijn er projecten in gang gezet, zoals 

rondom het ECD, die een kwaliteitsimpuls hebben gegeven, net als een nadrukkelijkere inzet 

van verpleegkundigen in een aantal processen. 

Tevredenheid extramuraal – PREM  

In het voorjaar van 2021 is opnieuw een PREM meting uitgevoerd.  

 

Na de resultaten van de PREM 2020 is ingezet op vaste zorgverleners, omgang met ziekte en 

op tijd komen. Je ziet dat ook terug in de scores van 2021, die op deze punten gestegen zijn. 

De verbeterpunten ten aanzien van de PREM 2021 richten zich op het werken volgens de 

cliëntenplanning, klinisch redeneren en persoonsgerichte zorg. 

6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8

Vaste zorgverleners

Op tijd komen

Rekening houden met wensen

Passende zorg

Aandacht

Op het gemak voelen

Deskundigheid

Monitoren gezondheid

Omgang met ziekte

Resultaten PREM 2019-2021

2021 2020 2019
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Resultaten huishoudelijke ondersteuning 

Net als in 2019 is er in 2021 opnieuw een onderzoek gedaan naar de huishoudelijke 

ondersteuning. Deze heeft op alle onderwerpen nog hoger gescoord dan in 2021. We zijn 

trots op deze dienst die nu het gemiddelde cijfer van een 8,6 scoort en door meer dan een 

kwart van de cliënten met een 10 wordt beoordeeld.  

Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen  .  

Het verzamelen, vastleggen en beheren van data en informatie vindt door ons plaats op een 

veilige en effectieve wijze. (Wettelijke) vastgestelde privacy- en veiligheidseisen worden 

hierbij gevolgd. Er is dit jaar een informatiebeveiligingsaudit geweest om de privacy borging 

permanent op de radar te houden. Er zijn in 2021 geen incidenten geweest. 

Maandelijks produceert de controller een dashboard en verstrekt detailinformatie over de 

ontwikkeling van de formatie die worden gedeeld met de teamleiders en de raad van toezicht. 

De cijfers worden maandelijks besproken met de teamleiders. Er zijn in 2021 goede stappen 

gezet om hierdoor meer in control te blijven.  

Voor de dashboards en audits wordt het bestaande Nedap ook steeds efficiënter gebruikt. 

Openbaarheid en transparantie   

Het kwaliteitsverslag van Roomburgh is openbaar toegankelijk via o.a. de website van 

Roomburgh en de Openbare Database van Zorginstituut Nederland. De aan de Openbare 

Database van het Zorginstituut aangeleverde data worden ontsloten op publieke websites, 

zoals www.kiesbeter.nl.  

Openbaarheid en transparantie is daarnaast ook iets dat in de communicatiecultuur verweven 

moet zijn. Wij krijgen hier regelmatig een compliment over, zowel vanuit de interne organen 

als externe partijen.  

http://www.kiesbeter.nl/
http://www.kiesbeter.nl/
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Lijst met afkortingen   
ECD – Elektronisch Cliëntendossier   

ELV – Eerstelijnsverblijf  

GVP – Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 

GVS – Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek 

HKZ – Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector  

HRM – Human Resource Management  

KSW - Kleinschalig Wonen  

LG - Lichamelijk Gehandicapt  

MIC - Melding Incident Cliënt  

MIM - Melding Incident Medewerker  

MPT – Modulair Pakket Thuis  

MT – Management Team  

PB - Persoonlijk Begeleider  

PG – Psychogeriatrie  

(V)IG- (verzorgende) Individuele Gezondheidszorg  

VPT - Volledig Pakket Thuis  

VV - indicatie Verpleging en Verzorging, opvolger van ZZP  

WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning  

WzD – Wet Zorg en dwang 

ZZP – Zorg Zwaarte Pakket    

  

 

  

  

  

  


	Aandacht voor het katholieke geloof en zingeving
	Gespreksgroepen en retraitegroep
	Gespreksgroep somatiek
	Korte vieringen ksw
	Rozenkransgebed en zang
	Wooncomfort
	Huiskamer somatiek
	Familieparticipatie
	Vrijwilligers
	Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek
	MIC en MIM-meldingen
	Vallen
	Agressief gedrag
	Hulpmiddelen
	Seksueel grensoverschrijdend gedrag

	Indicatoren zorg
	Advance Care Planning
	Aandacht voor eten en drinken

	Indicator
	Tevredenheid
	Risicomanagement
	Kwaliteitscommissies
	VAR
	Klachten
	Zorgzaam
	Betrokken
	Betekenisvol
	Gastvrij

	De werking van de interne organen en toezichthouder(s)
	Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen

	Inleiding
	Analyse formatie instroom en uitstroom

	Strategisch personeelsplan
	Ontwikkelgesprekken
	Opleidingen
	Studenten BBl-opleiding Verpleegkunde en VIG-MZ en duaal en deeltijd HBOV
	Studenten BBL-opleiding 2020-2021
	Studenten BOL 2020-2021

	Leerwerkafdelingen en team EMZ
	Leerklimaat van de studenten
	Ontwikkeling vaste medewerkers
	Gevolgde opleidingen en trainingen
	Digicoaches
	Financiën en administratieve organisatie
	Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen
	Netwerk in de wijk

	Verzamelen en delen van informatie primair voor samen leren en verbeteren van kwaliteit
	Cliënttevredenheid
	Resultaten huishoudelijke ondersteuning

	Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen  .
	Lijst met afkortingen

