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Het kwaliteitsplan 2022 presenteren we met grote waardering voor onze 
medewerkers en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor onze cliënten en 
hun naasten. In toenemende mate zien we dat het feit dat zij er zijn het mogelijk 
maakt om onze kwaliteitsambities ook waar te kunnen maken. Die ambities blijven 
hoog en relevant omdat het streven naar de beste zorg voor mensen die dat nodig 
hebben waardevol is en blijft in onze samenleving. Ons kwaliteitsplan biedt een 
mooie en concrete basis waar we vooral voortbouwen op wat we de afgelopen 
jaren hebben ingezet. En of het nu gaat om een groot traject zoals rond het omgaan 
met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie of het zorgen voor een fijne 
en betekenisvolle dag, het grijpt allemaal in elkaar en draagt bij aan waardevolle 
zorg. We doen dit in een tijd dat corona ook nog steeds impact heeft, zowel voor 
onze cliënten als medewerkers. De uitdagingen die dit met zich meebrengt maakt 
dat het werken aan kwaliteit van zorg en leven nog intenser wordt. En we zien dat 
daarbij kwaliteit en veiligheid in het werk van onze zorgmedewerkers cruciaal is 
om ook van betekenis te blijven voor onze cliënten. In dit kwaliteitsplan gaat de 
zorg voor goede kwaliteit voor zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers 
hand in hand.

Wij hopen dat dit kwaliteitsplan weer een rijke inspiratiebron mag zijn voor de kern 
van ons werk in 2022!

Wiebe Meijer
Voorzitter cliëntenraad Vrijwaard

Jolanda Buwalda en Frido Kraanen
Raad van Bestuur Vrijwaard

Voorwoord RvB en CR
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Vrijwaard heeft als missie thuis in de samenleving te 
zijn. Fusiepartner Omring hanteert de missie ‘Samen 
de beste zorg dichtbij’. De missies ondersteunen 
elkaar in deze fase van de fusie: Door thuis in de 
samenleving te zijn, bieden we samen de beste zorg 
dichtbij. De kernwaarden – Eigen Regie, Positief, 
Samen en Vindingrijk – sluiten hier nauw op aan en 
geven handvatten voor het dagelijks handelen. De 
Raad van Bestuur heeft de missie en kernwaarden 
vertaald naar een strategie voor de komende 
jaren en kiest daarbij voor een waardegedreven 
oriëntatie en participerende bestuursstijl, die ook 
worden ingezet binnen Vrijwaard. Deze strategie 
is ingegeven door kaders van buitenaf zoals 
vigerende wet- en regelgeving en de Zorgbrede 
Governancecode en is gebaseerd op een intern 
kompas waarbij – met als basis het Omring 
Leiderschapsmodel – de principes van positieve 
gezondheid, Quadruple Aim en de Succesvolle 
Organisatie richtinggevend zijn.

Samengevat leidt dit tot vijf pijlers voor de 
besturingsfilosofie:

1. Het toevoegen van (maatschappelijke) waarde 
voor cliënten en burgers in Noord-Holland-
Noord staat voorop op individueel (kwaliteit 
van zorg en leven) en op systeemniveau 
(toegankelijke en betaalbare zorg op de juiste 
plek); 

2. Het vormgeven van goed werkgeverschap 
en stimuleren van professionele en 
vakinhoudelijke ontwikkeling en 
multidisciplinaire (keten)samenwerking; 

3. Het faciliteren en uitdragen van een open, 
lerende en innovatieve organisatie; 

4. Helder opdrachtgeverschap richting de 
interne organisatie met een participerende 
bestuursstijl; 

5. Professionals, teams en leidinggevenden 
tonen eigenaarschap voor het eigen handelen, 
zijn hierop aanspreekbaar en leggen hierover 
verantwoording af. 

Daarbij werkt Vrijwaard in verbinding en samen met 
(maatschappelijke) partners en belanghebbenden, 
inclusief de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Vrijwaard is thuis in de samenleving; in onze eigen 
regio Den Helder, bij mensen thuis of dicht bij 
huis. Dat zijn we met aandacht voor mensen, oog 
voor kwaliteit en passie voor ons vak. Wij geloven 
dat mensen zelf het beste weten wat ze willen en 
wat goed voor ze is en waar mogelijk zelf de regie 
nemen. Wij geloven dat zorg altijd kan worden 
afgestemd op de persoonlijke situatie, behoeften 
en mogelijkheden van mensen en hun omgeving, 
zo lang je er maar samen de schouders onder zet 
en vindingrijk bent. Medewerkers bij Vrijwaard zijn 
creatief, flexibel en oplossingsgericht en verlenen 
professionele en liefdevolle zorg, behandeling 
en ondersteuning die aansluit bij de mensen en 
wensen van nu. Dat is de opdracht en overtuiging 
in de samenleving. Net als de ambitie om de zorg 
steeds weer te verbeteren, te vernieuwen en mee te 
laten groeien met cliënten en de ontwikkelingen in 
de maatschappij.

Maatschappelijke ontwikkelingen 
Het aantal ouderen in Nederland blijft de komende 
jaren groeien. Datzelfde geldt voor het aantal 
eenpersoonshuishoudens. Dit leidt tot een toename 
van de vraag naar chronische zorg en acute zorg. 
De vraag naar zorg en ondersteuning thuis, tijdelijk 
buitenshuis of in een nieuw thuis wordt nog 
complexer en beperkt zich niet alleen tot ouderen. 
Tegelijkertijd komt de betaalbaarheid van de totale 
zorg verder in het gedrang. De grootste uitdaging is 
het binden en boeien van voldoende gekwalificeerd 
personeel. De strijd op de arbeidsmarkt om de beste 
en meest gedreven zorgprofessionals te vinden en 
binden is al losgebarsten en zal de komende jaren 
alleen maar heviger worden.

Wij zijn Vrijwaard 
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Aanscherping van visie en strategische koers 
Deze ontwikkelingen in ogenschouw nemend, wil 
Vrijwaard ook in de toekomst ‘Samen de beste 
zorg’ bieden. De huidige visie en strategische 
koers zijn aangescherpt met de kernwaarden 
‘eigen regie, samen, positief en vindingrijk’ als 
vertrouwd kompas. We beseffen dat zorg een steeds 
breder begrip wordt en dat ‘zorg én gezondheid’ 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We 
leggen de nadruk op de positieve gezondheid 
van mensen, die naast fysieke gezondheid óók 
gaat over mentaal, sociaal en spiritueel welzijn en 
betekenisvol leven. Dit vanuit het besef dat ‘samen’ 
ook betekent dat de coördinatie van de zorg moet 
worden samengebracht. En vanuit de overtuiging 
dat mensen en partijen die die zorg dagelijks bieden 
en ontvangen nog meer met elkaar in verbinding 
moeten zijn.

Met zorg ontzorgen: de kernopgave van onze 
strategie 
In een toekomst die zich kenmerkt door schaarste, 
wil Vrijwaard meer dan alleen het hoofd bieden aan 
de toename van steeds complexere zorgvragen. 
We zetten alles op alles gezet zodat cliënten een 
waardevol en waardig leven kunnen leiden in al 
hun levensfasen. We ‘ontzorgen met zorg’ met 
een waardegedreven aanpak die leidt tot de beste 
zorgprestaties tegen lager zorgkosten en positieve 
ervaringen voor zowel cliënt als medewerker. We 
stellen de cliënt centraal en zetten de medewerker 
op één. We ontzorgen met zorg vanuit onze 
onderscheidende kernkwaliteiten. Vrijwaard wil 
‘Er zijn’ voor ieder mens dat ons nodig heeft. 
Waarbij elk mens als uniek wordt beschouwd, als 
één geheel en als onlosmakelijk onderdeel van 
zijn of haar omgeving. Vrijwaard wil ook de gids 
zijn die complexe zorg in een gefragmenteerd 
zorglandschap toegankelijk maakt en er de 
schouders onder zet om echt het verschil te maken. 
We willen bovendien de duurzame verbinder zijn 

van organisaties en samenleving en tussen nu 
en later. Verbinder van mensen, generaties en 
ideeën. We streven ernaar dat te doen vanuit een 
succesvolle, maatschappelijk ondernemende 
organisatie, die in tijden van schaarste de waarde 
van haar inzet voor cliënten en de samenleving 
werkelijk weet te verhogen. Met de warme 
zakelijkheid, het hoge aanpassingsvermogen en 
de grote innovatiekracht die samen nodig zijn om 
diensten steeds verder te verbeteren en nieuwe 
diensten en initiatieven in de regio te ontwikkelen. 
En vooral ook met ervaren zorgprofessionals en 
jonge talenten die we optimaal zullen toerusten om 
nieuwe rollen en taken op zich te nemen. Zij krijgen 
binnen de organisatie volop ruimte om te doen 
waar ze goed in kunnen en willen zijn. Om zich te 
ontwikkelen, te groeien en te bloeien. Dat is de basis 
van de zorg van de toekomst waar Vrijwaard voor 
staat en gaan.

De agenda voor 2022: de strategische bewegingen 
samengevat in vijf opgaven 
De agenda voor 2022 zet de vijf belangrijkste 
strategische opgaven centraal. Met een doorkijk 
naar de jaren die volgen, raken deze opgaven de 
kern van het bouwen aan een toekomstbestendige 
organisatie waarbij ‘slimmer zorgen en slimmer 
werken’ voorop staan. Deze onderwerpen zijn:
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1. Duurzaam werkgeverschap (de cliënt centraal en 
dus de medewerker op 1):  
Menselijk kapitaal is binnen de organisatie 
een strategische factor van betekenis. 
De toenemende urgentie van de 
arbeidsmarktproblematiek vergt maximale 
inspanning en creativiteit bij het opleiden, 
werven, behouden en vitaal houden van 
medewerkers in de zorg. De ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt kunnen de zorgvraag niet 
bijhouden en vragen inspanningen op het 
gebied van sociale innovatie. Het hebben van 
voldoende personeel en maatschappelijke 
participatie zijn cruciale randvoorwaarden voor 
het leveren van goede zorg. De coronacrisis 
heeft het werken veranderd en zal leiden tot een 
nieuwe balans waarbij digitale mogelijkheden 
versneld zijn geadopteerd en sneller dan 
gedacht een blijvende impact hebben op het 
werken en de manieren waarop we met elkaar 
en omgeving in contact zijn. 

2. Met zorg ontzorgen:  
Een belangrijk streven is dat mensen, ook al 
zijn ze kwetsbaar, zo lang mogelijk gezond en 
zelfstandig kunnen blijven. De ambitie is verder 
te bouwen aan het voorkomen en verplaatsen 
van de zorgvraag door preventie en door 
slimmere (keten)oplossingen te bedenken en 
in te voeren, bijvoorbeeld door het realiseren 
van ziekenhuisverplaatste zorg (juiste zorg 
op de juiste plek). Het versterken van het 
sociale netwerk en het voorkomen van acute 
situaties zijn daarbij belangrijke speerpunten. 
Technologie kan optimaler ingezet worden om 
zorg thuis beter mogelijk en veilig te maken en 
Vrijwaard zoekt gericht naar alternatieven voor 
verpleeghuiszorg. 

3. Een robuuste regionale infrastructuur:  
De uitdagingen in de zorg vergen op 
veel terreinen een regionale aanpak en 
coördinatie rond kritische functies in de 
keten (triage, spoed- en herstelzorg, de 
logistiek van cliëntstromen/transfer en 
capaciteitsmanagement) met adequate digitale 
platformtechnologie om processen gericht 
te ondersteunen en data snel en veilig uit te 
wisselen. 

4. In nauwe verbinding met onze stakeholders:  
Meer dan voorheen zoeken we de 
samenwerking met zorgpartners en andere 
belangrijke maatschappelijke stakeholders. 
We investeren in het versterken van regionale 
coördinatie rond kritische strategische opgaven 
in de regio. Publiek private samenwerking 
maakt hier onderdeel van uit. 

5. Succesvol organiseren:  
In de eerste plaats door het ontwikkelen 
en uitvoeren van een gedegen visie en 
strategie op het gebied van digitalisering 
en zorgtechnologie. Dit draagt bij aan 
het ontzorgen en efficiënt faciliteren van 
zorgmedewerkers, het versterken van eigen 
regie bij cliënten en substitutie van zorg. 
Daarnaast richt Vrijwaard zich op het verder 
ontwikkelen van visiegestuurd en impactvol 
leiderschap en het vergroten van executiekracht 
passend bij de maatschappelijke opgave om bij 
te dragen aan toegankelijke, kwalitatief goede 
en betaalbare gezondheidszorg. 
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Omring en Vrijwaard fuseerden bestuurlijk op 
1-10-2020. In het beleid, werkprocessen, systemen 
en organisatie verschillen de twee organisaties 
van elkaar. In het kader van harmoniseren, werken 
Omring en Vrijwaard samen binnen programma 
ONE: Op weg naar één. Dit programma startte 
in 2021 en heeft de volgende doelstellingen en 
gewenste resultaten:

1. Harmoniseer werkprocessen (zorg en 
bedrijfsvoering), systemen, organisatie van 
Vrijwaard en Omring. 

2. Implementeer één beleid van processen, 
systemen van Omring binnen Vrijwaard tenzij 
er een business case is om daarvan af te wijken 
(werkwijze/bestaan en werking). 

3. Ondersteunende diensten worden geïntegreerd 
met Omring. 

4. Faciliteer de medewerkers van de 
ondersteunende diensten zodat zij zich thuis 
voelen in de Vrijwaard/Omring-organisatie en 
hun rol in de processen kunnen uitvoeren. 

5. Sluit aan en stem af met gestarte projecten 
van het integratie- en transitieplan op o.a. het 
gebied van organisatiestructuur en -cultuur. 

Bron: Projectplan Op weg Naar Één (project ONE), 
september 2021, G. Gashi

Het harmoniseren beïnvloedt de kwaliteit van 
zorg. Soms is dit direct zichtbaar op de werkvloer 
en daarmee van invloed op het werk van de 
zorgmedewerkers. Vaker nog betreft het processen 
aan de achterkant. ONE benoemt voor 2022 de 
volgende mijlpalen gerelateerd aan kwaliteit van 
zorg:

1. Een stabiele, betrouwbare en ondersteunende 
ICT-omgeving voor medewerkers 

2. Het ontzorgen van zorgmedewerkers door 
optimalisaties door te voeren in werkwijzen van 
ondersteunende diensten

Fusie Vrijwaard / Omring
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Een integraal zorg- welzijns- en 
behandelaanbod 

Doorontwikkeling ‘Optimale samenwerking zorg 
en behandeling’ 
Optimale samenwerking zorg en behandeling 
is een belangrijke pijler binnen de verpleegzorg 
om cliënten verbonden aan Vrijwaard te 
ondersteunen met een integraal zorg -, welzijns- en 
behandelaanbod. De locatiekernteams bestaan 
uit een kwaliteitsbehandelaar, een Specialist 
Ouderengeneeskunde (SO) of een GZ-psycholoog, 
een kwaliteitsverpleegkundige en management. 
In dit vierkant staat de kwaliteit van zorg en 
behandeling aan onze cliënten centraal. De 
deelnemers van het vierkant dragen hierin een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid en stellen 
een plan op voor de locatie of afdeling. In 2022 
ligt de nadruk op het borgen van de optimale 
werkwijze in de langdurige zorg zoals opgesteld in 
het werkdocument Optimale Samenwerking Zorg 
en Behandeling. Het werkdocument wordt verder 
doorontwikkeld om de verbinding en samenhang 
met andere organisatiebrede trajecten – zoals RAI, 
kwaliteitsscans, het zorgpad onbegrepen gedrag 
en WZD – vorm te geven en te borgen binnen de 
optimale samenwerking tussen zorg en behandeling 
ten behoeve van cliënten.

Van zonder behandeling naar integrale 
behandeling: 
Een aantal afdelingen binnen Vrijwaard heeft nog 
geen integrale behandeling. Binnen de locatie zijn 
er twee afdelingen met functiebehandeling en is er 
één afdeling zonder functiebehandeling. Vanwege 
de toenemende complexiteit in de zorgvraag van 
cliënten is het de wens om op alle afdelingen 
integrale behandeling aan te bieden.
We bekijken samen met het Consultatieteam welke 
interventies op welke locatie nodig zijn. 

Persoons (in)gerichte zorg

Wanneer de SO de behandelregie overneemt, heeft 
dit een positieve invloed op de kwaliteit van zorg in 
brede zin.

Onbegrepen gedrag 

Wanneer cliënten zorg ontvangen binnen Vrijwaard, 
streven we naar een eenduidige, gestructureerde 
en kwalitatief hoge begeleiding voor mensen met 
onbegrepen gedrag. We willen bevorderen dat we 
vanuit hetzelfde perspectief kijken naar cliënten 
met onbegrepen gedrag en maken een eenduidige 
werkwijze toegankelijk. Samen werken we aan de 
beste zorg dichtbij voor cliënten binnen Vrijwaard.
Omring implementeert sinds april 2019 het 
zorgprogramma onbegrepen gedrag aan de hand 
van een Zorgpad. Het Zorgpad Onbegrepen gedrag 
is een 9-stappenmodel waarin multidisciplinair 
werken centraal staat en dat de focus op 
onbegrepen gedrag verlegt van handelen vanuit 
escalatie naar handelen vanuit preventie.
Eind 2021 heeft de implementatie van het Zorgpad 
plaatsgevonden op alle behandellocaties van 
Omring. Op basis van de behaalde successen 
start Vrijwaard in 2022 met het implementeren 
van het Zorgpad Onbegrepen gedrag op de drie 
behandellocaties.

Wet zorg en dwang, veiligheid  
in Vrijheid 

In 2021 heeft Vrijwaard de Wet zorg en dwang 
geïmplementeerd. In 2022 is er op lokaal en 
centraal niveau aandacht voor de borging. Tijdens 
bewonersbesprekingen en gedragsspreekuren 
is ook ruimte voor het onderwerp. Inzet van 
onvrijwillige zorg ontstaat vaak vanuit onbegrepen 
gedrag. Door goed om te gaan met onbegrepen 
gedrag, beperken we de inzet van maatregelen en 
zorg waar de bewoner of cliënt zich tegen verzet. 



12

Tijdens de centrale bijeenkomsten voor 
aandachtfunctionarissen staat het onderwerp ook 
op de agenda. Zo borgen we in 2022 de stappen die 
in 2021 zijn gezet.

RAI 

Methodisch werken met RAI: 
RAI is een wetenschappelijk en internationaal 
gevalideerd assessmentsysteem. Binnen Vrijwaard 
kent RAI in 2021 een herimplementatie. We 
vergrootten de kennis bij medewerkers en de 
mogelijkheden om RAI optimaal in te zetten. RAI 
brengt het medisch, sociaal functioneren en de 
voorkeuren van een kwetsbare persoon integraal 
in kaart. In 2022 borgen we de werkwijze en 
verankeren we deze sterk binnen het methodisch 
werken.

Op elke zorglocatie zijn medewerkers getraind 
om met RAI Pyxicare te werken. Binnen 6 weken 
na verhuizing, tijdens iedere evaluatie en bij 
toestandsveranderingen wordt RAI erbij gepakt. RAI 
ondersteunt medewerkers bij het nemen van veilige 
en passende beslissingen voor kwetsbare personen. 
Een systematische vastlegging van observaties door 
verpleegkundigen en verzorgenden vormt de basis. 
Professionals krijgen dankzij slimme algoritmes een 
overzicht van iemands zorgzwaarte en belangrijkste 
gezondheidsrisico’s. Evidence-based suggesties 
helpen bij het kiezen van passende acties. Het 
systeem genereert signalen die aandacht verdienen 
voor zorg- en behandelplannen. Bewoners 
behouden langer zelfredzaamheid en autonomie. 
Bewoners en familie voelen zich gehoord. RAI biedt 
ondersteuning bij het persoonsgericht werken.
Het wordt steeds duidelijker dat RAI samenwerken 
tussen verschillende settings bevordert. Kwaliteit 
van ketenzorg neemt hiermee toe.

RAI en Nedap 
Met de implementatie van de koppeling tussen 
RAI en Nedap in 2022 gaat een wens van de 
gebruikers van RAI in vervulling. Er vervallen veel 
administratieve handelingen. Uitkomsten van RAI 
worden direct vermeld in Nedap. De medewerker 
krijgt per aandachtsgebied de vraag of deze een 
plaats moet krijgen in het zorgplan. En zo niet, 
waarom dan niet. Dit bevordert het methodisch 
werken met RAI op een efficiënte manier. Deze 
implementatie draagt bij aan een meer eenduidige 
werkwijze binnen het ECD.

Stabiele ICT-omgeving 
Om alle ontwikkelingen in het digitaliseren 
van werkwijzen en de optimalisatie hiervan 
te realiseren, is een stabiele ICT-omgeving 
noodzakelijk. Deze omgeving moet betrouwbaar 
zijn, omdat er essentiële, zorginhoudelijke 
processen op draaien. Medewerkers werken vanuit 
het elektronische cliëntendossier en de technologie 
rond zorg en toezicht heeft de veilige en stabiele ICT-
omgeving nodig.
Medewerkers hebben in de Kwaliteitsscans van 
Waardigheid en Trots op Locatie in november 2020 
de wens uitgesproken om dit te realiseren binnen 
Vrijwaard. Zij willen werkzaamheden digitaliseren, 
maar willen wel kunnen vertrouwen op de 
verbinding.

Aandacht voor eten en drinken 

Ook op het gebied van eten en drinken streeft 
Vrijwaard naar persoonsgerichte zorg. De visie 
op voeding is in 2021 op een aantal zorglocaties 
aan de hand van de overeengekomen drijfveren 
geëvalueerd. In 2022 wordt de visie door alle 
betrokken disciplines verder geïmplementeerd. 
Ook dit jaar evalueren we de uitkomsten van de 
cliënttevredenheidsonderzoeken. 
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Waar nodig ondernemen we actie om de kwaliteit 
van voeding te verbeteren. Het doel blijft om 
consistent gezonde voeding aan te bieden en het 
aanbod continu te optimaliseren. Daarbij nemen 
we de wensen en voorkeuren van de bewoners als 
uitgangspunt.
Vrijwaard heeft daarbij de ambitie om het 
medicatiegebruik en de zorg doormiddel van goede 
voeding te verminderen. Door het aanbieden van 
goede (gezonde) voeding, in de juiste sfeer en de 
juiste structuur die dit de bewoners biedt hopen 
we dat de medicatie en zorg die een bewoner nodig 
heeft afneemt.

Front Cooking De Golfstroom 
Doormiddel van Front Cooking kookt locatie 
Westhoek al een aantal jaar met oog op beleving, 
kwaliteit en persoonsgerichtheid. Eind 2021 
integreerden we deze succesvolle werkwijze ook 
op locatie De Golfstroom. In het restaurant, dat een 
upgrade krijgt in sfeerbeleving, kan dan ook worden 
gekookt in het zicht van de gasten. Zo beleven zij 
voeding zoals ze bedoeld is; smaakvol, vers en bij 
voorkeur mét hulp van bewoners bereid.

ONS (Caren zorgt) 

Inzage in het zorgdossier 
Betrokkenheid van de cliënt en/of mantelzorger 
bij het zorgplan en zorgdossier is voor Vrijwaard 
belangrijk. Inzage in het zorgdossier zorgt voor 
betere dossiers en beter onderling overleg. Het 
percentage cliënten/mantelzorgers het zorgdossier 
inziet verschilt per locatie. Vanaf 2022 delen we per 
kwartaal de inzagepercentages met de managers 
en kwaliteitsverpleegkundigen. Deze cijfers 
kunnen aanleiding geven om op de locatie, met de 
cliëntenraad, extra aandacht te besteden aan de 
mogelijkheden.

Digitale gegevensoverdracht: 
Project InZicht II 

In 2021 is gestart met het programma InZicht 
II, waarvoor Vrijwaard een landelijke subsidie 
heeft ontvangen. Dit project loopt twee jaar. Eind 
2022 wordt dit programma afgerond. Vrijwaard 
voert InZicht II samen uit met de ziekenhuizen 
in onze regio (Noordwest Ziekenhuisgroep, Het 
Dijklander) en vier collega VVT-organisaties (Omring, 
Magentazorg, De Zorgcirkel, Woonzorggroep 
Samen).
Het programma omvat twee onderdelen. Met 
project e-overdracht wordt de verpleegkundige 
overdracht tussen de VVT’s en de ziekenhuizen 
gedigitaliseerd via het platform Zorgdomein. Het 
doel is het verminderen van de administratieve 
lasten en het voorkomen van informatieverlies 
en fouten. Het is belangrijk om werkafspraken 
te maken en dezelfde taal te spreken bij het 
uitwisselen van gegevens. Bovendien moeten de 
werkprocessen tussen de VVT’s en ziekenhuizen op 
elke afgestemd zijn.
Naast e-overdracht werken we aan het aansluiten 
bij de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). In 
een PGO kunnen cliënten informatie uit het ECD van 
Vrijwaard, maar ook van bijvoorbeeld de huisarts, 
tandarts, fysiotherapeut, apotheek op één plek 
verzamelen en delen met andere zorgverleners. 
Hiermee krijgt de cliënt meer eigen regie over zijn/
haar eigen zorgproces, wat bijdraagt aan het samen 
beslissen.
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Medicatieproces 

Zorgprofessionals in de woonzorglocaties tekenen 
de toediening van medicatie af op papieren 
lijsten. Dat kan en moet slimmer. Met het oog 
op de toenemende arbeidsmarktproblematiek 
zijn technologische interventies een deel van de 
oplossing. Medimo is de meest complete oplossing 
om medicatieprocessen efficiënter, veiliger en 
sneller te maken. Het levert niet alleen tijdswinst op 
voor zorgprofessionals, maar het betekent ook een 
kwaliteitsslag in het medicatieproces.
In het proces rondom medicatie verandert er binnen 
Vrijwaard eind 2021 veel. We nemen afscheid van 
de huidige apotheek en gaan samenwerken met 
ziekenhuisfarmaceut Brocacef voor de afdelingen 
met functiebehandeling. De medicatie distributie 
zal in het kader van harmonisatie net zo worden 
ingericht als bij fusiepartner Omring. Deze overgang 
start in het laatste kwartaal van 2021 en loopt 
door in 2022. Deze overgang biedt Vrijwaard de 
kans om de technologische innovatie van digitaal 
aftekenen te implementeren en ook op dat gebied 
een kwaliteitsslag te slaan. Digitaal aftekenen via 
Medimo biedt een aantal voordelen:

• Minder medicatiefouten dankzij een eenvoudig 
overzicht van de nog toe te dienen medicatie in 
de app; 

• Tijdsbesparing doordat er geen lijsten 
afgedrukt, verwisseld en opgeslagen hoeven 
worden; 

• Overal beschikking over een actueel 
medicatieoverzicht: wat de arts voorschrijft 
is direct zichtbaar. Aangevuld met de 
apotheekcontrole;

• Per geneesmiddel kan met een druk op de knop 
extra informatie getoond worden; 

• Het is een gesloten systeem doordat apothekers 
in hetzelfde systeem werken; 

• Makkelijk in gebruik en te gebruiken op elk 
device, on- en offline. 

Omring / Vrijwaard Digivaardig 

Binnen Vrijwaard gebruiken we steeds vaker 
en meer digitale registraties en technologische 
innovaties zoals domotica en apps software. Om 
dit doelmatige en effectieve in te zetten, is het 
noodzakelijk dat medewerkers zelfstandig met alle 
vernieuwingen om kunnen gaan en over voldoende 
digitale vaardigheden beschikken. Medewerkers die 
nog niet het vereiste vaardigheidsniveau hebben, 
noemen we ‘digitale starter of digistarter’.

In 2022 en 2023 is het streven dat alle medewerkers 
van Vrijwaard minimaal voldoen aan het 
basisniveau digivaardigheid dat gevraagd wordt 
voor de (digitale)werkzaamheden binnen Vrijwaard. 
We willen ervoor zorgen dat zij mee kunnen komen 
met alle digitale veranderingen die er zijn en in de 
toekomst nog komen.

De doelstelling van Omring/Vrijwaard Digivaardig 
sluit aan op de meerjarenvisie digitalisering. Hierin 
staat dat Vrijwaard de ambitie heeft om ‘Digitaal te 
zijn’. Dit vergt een bepaald volwassenheidsniveau op 
gebied van digivaardigheid van alle medewerkers. 
Er zijn 38 collega’s binnen Omring opgeleid tot 
digicoach, zij zijn vol enthousiasme bezig met 
het begeleiden van “digitale starters” en helpen 
hen om digivaardiger te worden. In 2022 worden 
de digicoaches geïnitieerd binnen Vrijwaard en 
zullen er digicoaches worden opgeleid. Voor de 
digicoaches ligt de focus op het coachen van 
“digistarters” zodat alle medewerkers voldoen aan 
het basisniveau digivaardigheid.
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Wonen en welzijn

In 2022 brengen we het capaciteitsoverzicht over 
het hele werkgebied in kaart en wordt de rol van de 
zorgconsulent verder gepositioneerd.

Wachtlijstbeheer 
In 2020 startte het project wachtlijstbeheer. De 
samenwerking tussen zorgconsulent, management 
en medewerkers is gedefinieerd en versterkt. We 
hebben centrale procedures en werkprocessen 
opgesteld die aansluiten bij wet- en regelgeving 
vanuit het zorgkantoor.
De zorgconsulent begeleidt de toekomstige 
cliënt en zijn of haar naasten vanaf het eerste 
contactmoment, totdat de cliënt daadwerkelijk 
komt wonen in een woonzorglocatie. Ook kijkt de 
zorgconsulent mee in de thuissituatie en adviseert 
of er mogelijkheden zijn. Wellicht is er met de inzet 
van de juiste producten, diensten en zorg geen 
verhuizing nodig.
De zorgconsulent, management en medewerkers 
werken nu voornamelijk samen op het gebied 
“het komen wonen op een woonzorglocatie”. In 
2022 willen we deze samenwerking uitbreiden 
en bekijken hoe de zorgconsulent cliënten en 
medewerkers kan ondersteunen zodra de cliënt in 
een woonzorglocatie woont.

Passende indicatie en leveringsvorm 
Om de juiste zorg te leveren op de juiste plek is het 
belangrijk om te signaleren of cliënten de juiste 
zorgindicatie hebben. Daarom startte in januari 2021 
het project optimalisatie (her)indicatie. In dit project 
zetten we een nieuwe werkwijze op voor de (her)
indicatie Wet langdurige zorg. De samenwerking 
tussen zorgconsulent, zorgmedewerkers en 
behandelaren is versterkt waardoor er snel 
geschakeld wordt over de verschillende disciplines 
heen. Eind 2021 zijn alle woonzorglocaties 
meegenomen in de vernieuwde werkwijze Wlz-
herindicatie. Deze werkwijze wordt in 2022 verder 
uitgewerkt op andere indicatievormen.

Een fijne dag voor bewoners 

In het kader van persoonsgerichte zorg zijn de 
welzijnsmedewerkers in de woonzorglocaties 
geïntegreerd in de teams. Zij dragen vanuit hun 
kennis en kunde dagelijks bij aan het welzijnsaspect 
in het leven van de cliënten. Dit krijgt vorm 
door zowel groepsactiviteiten als een-op-een-
activiteiten. Vanzelfsprekend inspireren de zorg- en 
welzijnsmedewerkers elkaar vanuit hun professie.

Wonen op de juiste plek 

Programma Wonen 
In maart 2020 startte het Programma Wonen binnen 
Omring. Het inrichten van een nieuw systeem 
gaf inzicht in vraag- en aanbod voor het komen 
wonen binnen Omring. Door de fusie participeert 
ook Vrijwaard in het Programma Wonen. De 
komende jaren richten Vrijwaard en Omring zich 
op het realiseren van verschillende projecten op 
het gebied van wonen. Het doel is aansluiten bij 
de behoefte van onze klant, procesoptimalisatie, 
eenduidige processen, de juiste zorg op de juiste 
plek en de zorgmedewerker efficiënt te faciliteren. 
In 2022 werkt Vrijwaard verder aan een klant(in)
gerichte organisatie die de medewerker optimaal 
ondersteunt en faciliteert, zodat de klant de beste 
zorg krijgt op de juiste plek.

Overzicht capaciteit in de regio 
In 2020 is het traject operationeel ondersteunen 
in gang gezet waarbij de zorgconsulenten een 
coördinerende rol hebben op het gebied van vraag- 
en aanbod. De zorgconsulent heeft op centraal 
en regioniveau inzicht in de beschikbaarheid van 
appartementen en de huidige wachtlijsten zijn en 
speelt hierop in.
Wekelijks vindt een gesprek over vraag- en aanbod 
op locatieniveau plaats. Daarnaast worden 
maandelijks de kansen, knelpunten en verbanden 
gesignaleerd in de regiomanagementteams en met 
de zorgdirectie.
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Kwaliteit zichtbaar maken 

Centrale en decentrale kwaliteitsteams 
Het verbeteren van kwaliteit heeft prioriteit voor 
Vrijwaard. Sinds 2020 zijn daar veel stappen in gezet. 
We belegden het kwaliteitsbeleid bij een centraal 
kwaliteitsteam met kwaliteitsverpleegkundigen en 
zorgadviseur. We richtten een stuurgroep Kwaliteit 
in; een belangrijke schakel binnen de organisatie 
om cyclisch kwaliteitsbeleid te implementeren. 
De stuurgroep Kwaliteit brengt organisatiebrede 
en lokale kwaliteitsvraagstukken samen door 
multidisciplinaire functionarissen met elkaar in 
contact te brengen. De decentrale teams op de 
locaties – met daarin bevlogen medewerkers met 
veel affiniteit met kwaliteitsvraagstukken én de 
juiste ambitie om kwaliteit van zorg te verbeteren 
– zijn een waardevolle schakel in het signaleren 
van kwaliteitsissues en het implementeren van 
kwaliteitsbeleid.
De kwaliteitsverpleegkundigen worden actief 
ingezet op de locaties. Ze kijken mee en doen 
mee, dicht bij de locatie op cliënt- en teamniveau. 
Zo borgen ze het op concernniveau ontwikkelde 
beleid en dragen ze bij aan de uniformiteit 
binnen de organisatie. Om deze uniformiteit 
kracht bij te zetten vormen zij samen met de 
locatieverpleegkundige en de teamleider de 
kwaliteitsdriehoek; een verbonden eenheid om 
samen kwaliteit van zorg te borgen. Om deze 
borging door te zetten op cliënt- en teamniveau 
zijn op de locaties kwaliteitsteams geformeerd. 
Gemotiveerde medewerkers, met speciale interesse 
in het verbeteren van de kwaliteit van zorg sluiten 
aan bij de kwaliteitsdriehoek.

Om de (lokale) besturing van kwaliteit van leven en 
zorg te ondersteunen, is een aantal instrumenten 
ontwikkeld dat de basis vormt van het operationele 
kwaliteitsmanagementsysteem. Deze basis 
ondersteunt het proces van kwaliteitsverbetering 
binnen Vrijwaard.

Kwaliteitsdashboard 
In 2022 maken we grote stappen om het 
kwaliteitsdashboard van Omring te integreren 
in de systemen van Vrijwaard. Dat dashboard 
toont indicatoren op het gebied van 
relationele, professionele en organisatorische 
kwaliteit, én resultaten van kwaliteitsscans en 
teamevaluaties, resultaten van externe audits en 
de kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg. De 
kwaliteitsrapportages maken structureel deel 
uit van de plan- & controlcyclus, op basis van de 
zogenaamde A3-jaarplannen en begroting.

Kwaliteitsscan en teamevaluatie 
De kwaliteitsverpleegkundigen voeren in 2022 
de jaarlijkse kwaliteitsscan en teamevaluatie uit. 
De kwaliteitsscan geeft een objectief beeld van 
kwalitatieve risico-indicatoren, afgestemd op de 
speerpunten van Vrijwaard en normen van de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. De 
teams beoordelen zichzelf elk jaar tijdens een 
teamevaluatie. Samen met de kwaliteitsscan geeft 
dit een goed kwaliteitsbeeld. De resultaten van de 
scan en de evaluatie worden gepresenteerd op het 
kwaliteitsdashboard.
Vrijwaard vindt het belangrijk dat – met de 
resultaten in de hand – op teamniveau wordt 
gesproken over kwaliteit van leven en zorg. 
Hierdoor is het geen abstract verhaal, maar iets 
waar teams zelf daadwerkelijk mee aan de slag 
gaan. We vertalen de resultaten in verbeteracties 
en verwerken ze in de jaarplannen. Dit geeft het 
management ook een handvat voor de inzet van 
extra scholing of coaching.

Leren en verbeteren
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Kennisontwikkeling & 
Leercultuur 

Data gedreven werken 
In 2022 staat datagedreven werken hoog op de 
agenda binnen Vrijwaard. Datagedreven werken 
komt veelvuldig terug in de herijkte strategie en de 
meerjarenvisie digitalisering. Als zorgorganisatie 
moeten we inspelen op de toenemende vergrijzing 
en de afnemende beroepsbevolking. Eén van de 
voorwaarden om datagedreven te kunnen werken 
is kennis en kunde bij de medewerkers. Om het 
gewenste niveau te bereiken zullen er presentaties 
en trainingen plaatsvinden over het gebruik en de 
toepassing van data. Hoe laat je je in je dagelijks 
werk leiden door informatie verkregen uit data? Er 
komt binnen de organisatie meer aandacht voor 
gerichter sturen met beschikbare data.
Er zijn binnen Omring verschillende dashboards 
beschikbaar die daarin ondersteunen zoals 
het concern dashboard kwaliteit, RAI (Resident 
Assessment Instrument), dashboard WMZ. In 
2022 beginnen we met de integratie van deze 
dashboards in de systemen van Vrijwaard. Het 
Business Intelligence-team is continu bezig om 
de verschillende dashboards door te ontwikkelen 
zodat deze aansluiten bij de wensen en makkelijk 
te interpreteren zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
stoplichtkleuren in Key Performance Indicatoren 
(KPI’s). Deze digitale innovaties zijn nieuw voor 
Vrijwaard en worden omarmd in het kader van leren 
en ontwikkelen.

Leren van cliëntervaringen 

Hoe ervaren onze cliënten de kwaliteit van zorg en 
begeleiding die zij ontvangen van zorgmedewerkers, 
behandelaren en vrijwilligers? Via gesprekken, 
cliëntplanbesprekingen, familiebijeenkomsten en 
huiskamergesprekken monitoren we dit dagelijks. 

De leden van de cliëntenraad zijn onze partners 
en de ogen en oren van de cliënt. Zij willen (nog) 
zichtbaarder worden op de locaties, in gesprek te 
gaan met de bewoners om te weten wat er speelt. 
Het management en de cliëntenraad werken 
nauw samen en delen signalen met elkaar en met 
medewerkers. Bij de locatiebezoeken en de ISO-
audits is de cliëntenraad aanwezig om hun kijk 
op het wonen en welzijn op de desbetreffende 
Vrijwaard locatie te delen.

Naast de cliëntenraad en directe feedback 
vanuit cliënten is Zorgkaart Nederland voor 
Vrijwaard een belangrijke graadmeter. Op deze 
site plaatsen cliënten en mantelzorgers reviews 
om te laten weten hoe zij de zorg en behandeling 
van Vrijwaard waarderen. Dit geeft potentiële 
cliënten een beter inzicht in het aanbod van 
Vrijwaard en biedt ondersteuning bij het maken 
van een beargumenteerde keuze. Punt van 
aandacht is het aantal meldingen op Zorgkaart 
Nederland. Om dit jaar genoeg reviews op te 
halen op basis van de 6 vragen van Zorgkaart 
Nederland worden deze toegevoegd aan het eigen 
cliënttevredenheidsonderzoek.
Naast Zorgkaart Nederland voert Vrijwaard jaarlijks 
een cliënttevredenheidsonderzoek uit. Het is 
belangrijk om wensen, behoeften en ervaringen van 
cliënten op te halen en die direct te kunnen vertalen 
in verbeteracties. In het najaar van 2021 zette 
Vrijwaard een vragenlijst uit onder alle intramurale 
bewoners. De resultaten zijn voor het management 
inzichtelijk via een dashboard en worden ook met 
de cliëntenraad besproken. Dit onderzoek herhalen 
we jaarlijks, inclusief het meten van de NPS-score.
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Leren van incidentmeldingen 

Meldingen incident cliënt maken deel uit van de 
professionele kwaliteit binnen de locaties net als de 
zogenaamde beste veiligheidspractices die worden 
opgeleverd in de Veiligheidscommissie. Een veilig 
werkklimaat waarin incidenten worden gemeld én 
het stimuleren van kwaliteitsbewustzijn gaan hand 
in hand. De kwaliteitsverpleegkundigen spelen 
hierbij een belangrijke rol, ook met het oog op meer 
datagedreven werken in 2022.

Leren van locatiebezoeken 

Om een beeld te krijgen hoe Vrijwaard 
invulling geeft aan het kwaliteitsplan vinden er 
locatiebezoeken plaats. Bij deze locatiebezoeken 
komt er vanuit VGZ een kwaliteitsexpert langs op 
een de woonzorglocaties. Deze bezoeken bieden 
een inkijk in het welzijn van de bewoners. Tijdens 
de bezoeken bespreken we een inhoudelijk 
thema. Hierbij zijn de medewerkers en de lokale 
cliëntenraad betrokken. De kwaliteitsexpert bracht 
in 2021 voor het eerst een bezoek aan de locaties 
van Vrijwaard. Team en management bespreken de 
tips en tops uit het locatiebezoek. Indien nodig en 
mogelijk worden de tips opgepakt.

Leren door audits 

Externe audits 
Audits op het gebied van hygiëne en 
infectiepreventie, HACCP en voedselveiligheid 
en medicatieveiligheid maken deel uit van het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Vrijwaard is 
(nog) niet ISO 9001 gecertificeerd. We willen deze 
certificering in 2022 behalen.
Vrijwaard neemt deel aan de jaarlijkse uitvraag 
van kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg van 
het Zorginstituut Nederland. Naast drie verplichte 

indicatoren basisveiligheid (advance care planning, 
medicatieveiligheid en aandacht voor eten en 
drinken), leveren we twee vrije keuze indicatoren 
aan en de twee indicatoren die direct uit het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg komen.

Dossieraudits 
Om te beoordelen of er methodisch gewerkt wordt 
en of de dossiers aan de wettelijke regelgeving 
voldoen, voert Vrijwaard jaarlijks audits uit. De 
medewerkers hebben hier een belangrijke rol 
in. Het centrale auditteam is gekoppeld aan 
de kwaliteitsverpleegkundigen. Beiden voeren 
steekproefsgewijs dossieraudits uit, waarna 
ze de resultaten gezamenlijk bespreken. Voor 
het beoordelen van belangrijke punten uit het 
dossier ontwikkelden we een auditformulier. Het 
proces en het auditformulier zijn onder de loep 
genomen en in 2021 geïnitieerd binnen Vrijwaard. 
Jaarlijks voeren zowel het centrale auditteam als 
de kwaliteitsverpleegkundigen audits uit op een 
steekproef van 10%, zodat in totaal ongeveer 20% 
van de dossiers wordt beoordeeld.

Per locatie bespreken de kwaliteitsverpleegkundige 
en manager de bevindingen. Zo nodig maken 
zij afspraken over een actieplan op maat. 
Ondersteuning is beschikbaar door bijvoorbeeld 
scholing of één op één coaching.

De auditoren kennen aan elk beoordeeld dossier 
een aantal sterren toe, variërend van 1 ster 
(onvoldoende), tot 5 sterren (goed). Auditoren en 
kwaliteitsverpleegkundigen bepalen tijdens het 
gezamenlijke tertaaloverleg overzichtelijke en 
haalbare acties. Afdeling opleidingen is bij dit proces 
betrokken. Naast de reguliere dossierauditsplanning 
is er ook ontwikkeling in het auditformulier in ONS, 
zodat vanuit ONS een dossierbeoordeling plaats kan 
vinden indien gewenst.
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Leren door Traject Waardigheid en trots op 
Locatie – Vilans 
In 2021 hebben Vrijwaard en Vilans het traject 
van de coaches Waardigheid en trots op locatie 
afgerond. De coaches leverden een eindrapport met 
bevindingen en adviezen op. Vanuit dit eindrapport 
werkt Vrijwaard in 2022 aan twee speerpunten:

1. Feedback binnen de teams 
2. Continuïteit in samenwerking door 

introduceren dagstart 



20

Arbeidsmarkt, werving & 
selectie 

Het werven voor niveau 1, 2 en 3 is geborgd 
bij recruitment Omring. Werven voor niveau 
4, 5 en 6 behoeft aandacht. We zetten actieve 
wervingscampagnes op om specifiek te werven voor 
deze groep. De werving voor deze niveaus moeten 
we ook beleggen bij recruitment Omring en/of het 
management. Arbeidsmarktcommunicatie via social 
media heeft in 2021 een boost gekregen en zal in 
2022 een focus blijven.
Vrijwaard geeft prioriteit aan een beter leerklimaat 
voor de niveaus 4, 5 en 6. In 2021 is er ingezet op 
niveau 2 en 3. Er komen praktijkopleiders bij en/of 
we leiden deze intern op. Daarnaast ligt de focus op 
het ondersteunen en het verder ontwikkelen van de 
werkbegeleiders en teamleiders om leerlingen de 
juiste begeleiding te kunnen bieden.
De ambitie van Vrijwaard blijft dat haar leerlingen – 
vanaf het eerste contact met Vrijwaard, gedurende 
de werving en selectieprocedure, start op school 
en in het werk tot en met diplomering -een goede 
(leer)ervaring bij Vrijwaard hebben die maakt dat de 
leerling na diplomering bij Vrijwaard werkzaam blijft 
of in ieder geval in de zorgsector werkzaam blijft. 
Voor 2022 zijn de volgende thema’s nog steeds van 
belang:

1. Werkbegeleiding; ten aanzien van faciliteiten 
voor de leerlingen en werkbegeleider en 
competenties van de werkbegeleider 

2. Onboarding; een duidelijk inwerkprogramma 
voor de leerling 

3. Leerlingreis; leerlingen kunnen gedurende 
hun opleiding in alle fases ondersteunende 
informatie vinden, die bijdraagt aan een positief 
leerproces 

4. Leerklimaat; uitgangpunten bepalen voor 
een veilig leerklimaat waarbij leerlingen en 

professionals op een positieve manier samen 
kunnen leren 

5. Roulatie van leerlingen die hun opleiding 
grotendeels op hun eigen afdeling doorlopen 
om de leerling brede leerervaring op te laten 
doen. 

6. Medewerkers zijn bevoegd en bekwaam in de 
uitvoering van hun taken. 

Arbeidsmarkt 
Het aantal vacatures in de zorg is afgelopen jaar 
sterk gestegen. We verwachten dat deze trend zich 
het komend jaar voortzet vanwege de toenemende 
zorgvraag en de krimpende arbeidsmarkt. Ook 
in 2022 moeten we slagvaardig en inventief zijn 
om nieuwe collega’s te werven. In plaats van 
alleen het opvullen van vacatures, bewegen we 
steeds meer naar een continue werving op basis 
van een strategische personeelsplanning. Via 
arbeidsmarktcampagnes, inzet van social media en 
het eigen netwerk (referral recruitment).

Professionalisering werving & selectie 
Afgelopen jaar bouwden we aan een stevige basis 
voor het ondersteunen van managers bij werving 
en selectie. In 2022 bouwen we dit uit tot een 
samenwerking waarbij de recruiters een actievere 
rol spelen in de werving en selectie van nieuwe 
medewerkers en hierbij een sparringpartner worden 
van managers. Daarnaast gaan we in 2022 aan de 
slag met het verder professionaliseren door o.a. 
stuurinformatie en instroomonderzoek.

Doelgroepgerichte en regionale arbeidsmarkt 
campagnes 
De beste talenten binnenhalen om de zorg 
structureel te versterken heeft altijd onze focus. 
Daarvoor zijn ervaren zorgprofessionals erg 
welkom. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt 
is het belangrijk onze recruitment- en 
arbeidsmarketingactiviteiten ook te richten 

Personeel
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op jongeren, herintreders, zij-instromers en 
vakantiekrachten.
We maken daarbij de vervolgstappen in de 
werving van zij-instromers en het BBL-studeren 
zo aantrekkelijk mogelijk. We gaan verder met de 
samenwerking op lokaal en regionaal niveau om zo 
samen de wervingsuitdagingen op te lossen.

Loopbaanperspectief & 
scholingen medewerkers 

Vrijwaard zet in op talentontwikkeling van de 
medewerkers. We werken de verschillende 
loopbaanpaden uit om medewerkers 
loopbaanperspectief te bieden. Vanuit Samen 
Vitaal zijn loopbaancoaches beschikbaar die 
medewerkers kunnen helpen. Er ontstaan nieuwe 
beroepsprofielen die aansluiten bij de innovaties 
in de zorgprocessen. Deze beroepsprofielen nemen 
we mee in het actualiseren van het Functiehuis. De 
functiemix wordt opnieuw beoordeeld in relatie 
tot de Strategische Personeelsplanning. Bovendien 
geven we in 2022 een grote impuls aan het opleiden 
van medewerkers.

Studenten 
Op basis van onze visie op opleiden en de 
Strategische Personeelsplanning komen we tot 
een Strategisch Opleidingsplan waarbij aandacht 
voor kwantiteit en kwaliteit van studenten is. Er is 
specifieke aandacht voor het leerwerkklimaat op de 
locaties en in teams.
Het programma Leren is werken, werken is leren gaf 
daartoe de aanzet. In nauwe samenwerking met de 
onderwijsorganisaties zetten we nieuwe vormen 
van opleiden in (o.a. praktijk gestuurd leren), met de 
focus op instroom en behoud van studenten.
De praktijkopleiders vervullen een belangrijke rol. 
Zij zijn integraal onderdeel van het team Leren & 
Ontwikkelen. Hun taken zijn herijkt en nog beter 

afgestemd op de werkbegeleiding, het inzetten van 
nieuwe opleidingsvormen en het ondersteunen bij 
het optimaliseren van het leerwerkklimaat in de 
praktijk.

Vitaliteit en verzuim 

2021 was het jaar van regie op verzuim richting 
teamleiders. 2022 wordt het jaar van regie naar 
medewerker en teamleider. Er komt een nieuw 
verzuimmodel, in het eerste half jaar en er komt 
andere ondersteuning voor het terugdringen van 
langdurig verzuim. We hanteren 5% als doel voor 
het verzuimpercentage. Het periodieke overleg 
tussen P&O en de bedrijfsartsen over trends ten 
aanzien van inzetbaarheid, verzuim en vitaliteit 
blijft gehandhaafd. Daarnaast harmoniseert Omring 
in 2022 de verbinding tussen de thema’s Vitaliteit, 
Inzetbaarheid en Verzuim, zodat interventies meer 
op elkaar aansluiten.
In 2022 ontwikkelen we het vitaliteitsprogramma 
Samen Vitaal verder om medewerkers te 
ondersteunen vitaal te blijven. Het programma is 
gebaseerd op de visie van Positieve Gezondheid. We 
willen meer bekendheid aan het programma geven, 
om zo meer medewerkers kennis te laten maken 
met de vitaliteitsbevorderende interventies. In 2022 
bieden we de Samen Vitaal mogelijkheden op een 
interactieve manier aan. Een voorbeeld hiervan is de 
Samen Vitaal Karavaan die op verschillende locaties 
wordt georganiseerd. Daarnaast organiseren we 
een bijeenkomst georganiseerd voor de vitaliteit 
ambassadeurs.
In Q2 van 2022 wordt het onderzoek met de 
Persoonlijke Gezondheidscheck opnieuw 
uitgevoerd. Alle medewerkers kunnen hieraan 
deelnemen. Afhankelijk van de uitkomsten vindt 
een herijking plaats van de ingezette preventieve 
interventies.
De preventieve interventies en coaching worden 
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doorlopend gemonitord en aangepast aan de 
behoeften van de medewerkers. Daarnaast 
onderzoeken we hoe we de individugerichte 
interventies kunnen uitbreiden met teamgerichte 
interventies.
Naast vitaliteit werken we in 2022 ook verder aan 
de verzuimbegeleiding. Op basis van de pilots in 
2021 waarbij de manager meer ondersteuning 
kreeg bij de verzuimbegeleiding, richten we 
een nieuw verzuimmodel in. P&O zorgt voor 
deskundige casemanagers die een groot deel 
van de verzuimbegeleiding op zich nemen. De 
bedrijfsgezondheidszorg (Omring Arbodienst) wordt 
verbeterd, aangevuld en samenhangender ingericht. 
Positieve Gezondheid blijft leidend in de visie op 
vitale medewerkers en in de verzuimaanpak.

Praktijkopleiders 

De praktijkopleiders zijn integraal onderdeel van 
Leren & Ontwikkelen. Hun taken zijn herijkt zodat 
zij nog beter afgestemd zijn op de werkbegeleiding, 
het inzetten van nieuwe opleidingsvormen en 
ondersteunen bij het optimaliseren van het 
leerwerkklimaat in de praktijk.

Ontzorgen van medewerker 

We ontzorgen medewerkers door betere service en 
gebruiksvriendelijkere administratieve processen 
en systemen. De informatie voor medewerkers 
is makkelijk vindbaar en begrijpelijk. Er is een 
heldere route bij vragen. Standaardvragen 
worden beantwoord via de P&O Nieuwsbrief en 
Omring Informatie. Maatwerkvragen worden 
beantwoord via het Servicecentrum en indien 
er specifieke vragen zijn verloopt dit via de 
verschillende adviseurs. We luisteren goed naar 
de wensen van medewerkers via doorlopende 
medewerkersonderzoeken met Effectory. De 

uitkomsten komen terug in de tertaalrapportages 
waar verbeterstappen uit voortkomen.
De zorgconsulent ondersteunt de toekomstige 
cliënten én de zorgmedewerker. De zorgconsulent 
wijst de medewerker de weg door de organisatie en 
het zorglandschap. Bovendien is de zorgconsulent 
bekend met wet- en regelgeving en geeft hij of zij de 
zorgmedewerker uitleg of advies.

Positionering zorgmedewerkers 

In 2021 was er veel aandacht voor de 
positionering van zorgmedewerkers binnen 
Vrijwaard. In 2022 gaan we hiermee verder. 
Het doel is een uniform takenpakket voor alle 
zorgmedewerkers, overeenkomstig met diploma 
en uitgangspunten kwaliteitswetgeving, met 
behoud van arbeidstevredenheid. De behoefte 
om de positionering te verhelderen en te 
verstevigen binnen Vrijwaard is groot. Door 
toenemende zorgcomplexiteit wordt de noodzaak 
gevoeld om het deskundigheidsniveau van 
teams te verhogen en om iedere functionaris 
zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. 
Door het invoegen van andere functionarissen 
binnen de teams kunnen taakverschuivingen en 
rolonduidelijkheden ontstaan. In 2022 zetten we in 
op de positionering van verpleegkundigen niveau 
4 en kwaliteitsverpleegkundigen, zonder hierbij de 
positie van verzorgenden uit het oog te verliezen. 
Dit nemen we mee in het actualiseren van het 
functiehuis.
Thema’s waaraan we in 2022 gaan werken t.a.v. 
positionering van zorgmedewerkers zijn:

1. Beschrijving profiel van 
aandachtsfunctionarissen t.a.v. 
zorginhoudelijke thema’s 

2. Verpleegkundigen niveau 4 in zijn 
kracht: waarbij het verstevigen van de 
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positie door onder andere intervisie en 
deskundigheidsbevordering aan bod komen 

3. Rol en positie kwaliteitsverpleegkundigen 
4. Actualisering functiehuis 

Duurzaam werkgeverschap 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat blijven 
investeren in vitaliteit en werk-privébalans van 
belang zijn voor duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers. Het vergroten van de autonomie van 
medewerkers is daarbij van belang. Die autonomie 
vergroten we bijvoorbeeld door professioneel 
leiderschap en het hebben van regie op roosters 
en werktijden. Het opnieuw vormgeven van een 
jaargesprekscyclus is een goede manier om in 
te spelen op de ontwikkeling en vitaliteit van de 
medewerker. Het roosterproces krijgt een nieuwe 
impuls met als doel de werktijden beter te laten 
aansluiten op de mogelijkheden. Medewerkers 
kunnen via Balansbudget (Cao VVT) tijd sparen om 
op gewenste momenten vrij te nemen.

Medewerkerstevredenheid 
In 2021 is de medewerkerstevredenheid gemeten 
en zijn de resultaten op teamniveau besproken en 
gedeeld. De uitkomsten nemen we als speerpunt 
mee op het A3 jaarplan per locatie.
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Bijlage: Maak kennis met onze locaties 

De locaties van Vrijwaard bevinden zich in Regio 
Noord. Naast de locaties van Vrijwaard omvat 
de regio ook de acht locaties van Omring binnen 
Gemeente Den Helder en Texel. De locaties kennen 
een heel diverse omvang en bieden verschillende 
faciliteiten, zoals een restaurant of dagbesteding.
In de Vrijwaardlocaties kunnen cliënten met 
indicaties ZZP4 tot en met ZZP10 terecht. Sommige 
locaties richten zich met name op intensieve 
dementiezorg (kleinschalige woonvormen) en 
andere juist meer op cliënten met een somatische 
aandoening. In 2022 werken we onze regiovisie 
verder uit. In de regiovisie streven we een betere 
match na tussen de vraag van de cliënt en ons 
aanbod op de locaties. Dit doen we samen 
met Omring zodat we in de gehele regio een 
goed aanbod aan de cliënt kunnen bieden. 
De zorgconsulenten spelen hierbij een steeds 
belangrijkere rol. Zij hebben vanaf het begin contact 
met de cliënt en door het systematisch bijhouden 
van de wensen en behoeften van de cliënt kan er 
een betere match gemaakt worden.

Zorg dichtbij
Daarnaast onderzoeken we hoe we tegemoet 
kunnen komen aan mensen met een lichtere 
zorgvraag die wel behoefte hebben aan 
zorg dichtbij. Hierbij denken we aan het 
ontwikkelen van nieuwe woonconcepten met 
woningbouwverenigingen of het aanbieden van VPT 
thuis.
Het bieden van respijt-, en logeerzorg betekent 
voor veel mensen dat zij langer thuis kunnen 
blijven wonen. Dit ontlast mantelzorgers, doordat 
zij met een gerust hart hun naaste aan de zorg van 
deskundigen kunnen overlaten. In Regio Noord 
willen we dit nog beter regelen. Daarbij geldt 
specifiek voor Den Helder dat er veel mensen 
zijn met een klein of zelfs ontbrekend sociaal 
netwerk. Ondersteuning van de mantelzorgers of 
alternatieven zoeken in de vorm van vrijwilligers kan 

dan soelaas bieden. Dit onderwerp staat in regio 
Noord voor volgend jaar zeker op de agenda.

Vergrijzing
Met betrekking tot voldoende zorgpersoneel 
heeft de Kop van Noord-Holland nu, maar zeker 
in de toekomst te maken met een grote uitdaging. 
Zowel in Den Helder als op Texel zien we namelijk 
dat de vergrijzing nog harder gaat dan in de rest 
van Nederland. Daarbij komt dat ook het aantal 
werkenden meer dan elders afneemt.
Belangrijke speerpunten voor deze regio zijn 
het aantrekken van nieuwe medewerkers en het 
behouden van onze eigen medewerkers. Hierbij 
sluiten we aan op de strategie-uiting: Cliënt 
centraal, en daarom medewerker op 1!
Er wordt bijvoorbeeld ingezet op regiospecifieke 
wervingscampagnes en we onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn vanuit andere sectoren om 
personeel in te zetten, zoals bijvoorbeeld de ICT 
of welzijn. Daarnaast zetten we in op het gebruik 
van Zorgdomotica. Alle nieuwe locaties nemen dit 
standaard mee. In de bestaande locaties bekijken 
we hoe zorgdomotica kan bijdragen aan betere 
kwaliteit van zorg, meer eigen regie voor cliënten en 
het ontlasten van medewerkers.
Medewerkers krijgen alle mogelijkheid om zich te 
ontwikkelen door het aanbieden van scholingen 
en opleidingen. Op Texel speelt bovendien dat 
het huisvesten van nieuwe medewerkers moeilijk 
is. Daarom willen we daar personeelshuisvesting 
realiseren.
Veel aandacht gaat uit naar het opleiden van 
leerlingen. Zij vormen tenslotte onze toekomstige 
medewerkers. Op alle locaties worden leerlingen 
opgeleid en op Texel is Omring zelfs, samen met het 
ROC, een intern opleidingstraject gestart.

’t Landhuis
De Golfstroom

Westhoek
Dyckzicht
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De Golfstroom – zelfstandig 
wonen in De Schooten 

Wooncomplex De Golfstroom bevindt zich in de wijk 
De Schooten, naast een grote vijver en het overdekte 
winkelcentrum Schooten Plaza. De Golfstroom is 
een locatie voor zelfstandig wonen en wonen met 
zorg. Er zijn 94 aanleunwoningen in De Golfstroom 
en deze worden verhuurd door Woningstichting Den 
Helder.

Voorzieningen De Golfstroom

• Het sfeervolle restaurant en 
ontmoetingscentrum De Soos. Hier kan 
dagelijks worden genoten van een verse en 
gezonde maaltijd. Verder is dit de plek voor 
leuke activiteiten voor bewoners en mensen uit 
de wijk.

• In De Golfstroom kunnen bewoners 
boodschappen doen, naar de kapper gaan of de 
pedicure bezoeken. 

• Op de begane grond is sinds 2017 een 
gezondheidscentrum gevestigd, zodat er nog 
meer voorzieningen binnen bereik liggen, zoals 
een apotheek, fysiotherapie en mondzorg. 

• Het overdekte winkelcentrum Schooten Plaza 
op loopafstand.

• Verschillende parken in de buurt voor een 
heerlijke wandeling.

Speerpunten De Golfstroom voor 2022

Cliënt centraal, en daarom medewerker op 1!

• Smakelijke maaltijden:  
Het eten voor de cliënt moet een feestje zijn. 
Om er een feest van te kunnen maken en het 
een feest te houden wordt het restaurant van 
De Golfstroom verbouwd en de keuken gereed 
gemaakt voor Front Cooking. Front Cooking 
realiseert meer kleur-, geur- en smaakbeleving. 
De verwachting is dat de verbouwing in 
december 2021 rond is en het restaurant 
opnieuw in gebruik genomen wordt. 

• Sfeervolle maaltijden:  
Mochten de coronamaatregelen het toelaten dan 
zijn ook de mensen uit de wijk en omgeving weer 
welkom in het restaurant. Om het restaurant 
nog meer te laten leven en extra sfeer te geven 
zal het biljard hier teruggeplaatst worden. De 
fitnessruimte verhuist intern naar een mooie 
lichte ruimte op de eerste verdieping waardoor 
fit en gezond leven gestimuleerd blijft.

• Investeren in medewerkers:  
De zorgvraag van de cliënt verandert en er 
ontstaat steeds meer arbeidskrapte. Het 
management van Golfstroom vraagt zich af: Hoe 
gaan we hiermee om en hoe spelen we hierop 
in? We moeten omdenken. Hoe kan het anders, 
beter en efficiënter. Niet meer investeren in open 
diensten maar meer medewerkers gaan opleiden 
en coachen in kennis en kunde. Voorjaar 2022 
starten er twee activiteitenbegeleiders met 
de opleiding verzorgende IG. In het voor- en 
najaar van 2021 zijn er vijf medewerkers gestart 
met de helpende-plus-opleiding waarvan drie 
medewerkers in april 2022 het diploma hopen te 
behalen. 

• Verbeteren kwaliteit van zorg door methodisch 
werken:  
Hiernaast staat de kwaliteit van zorg centraal 
en sturen we in 2022 op de PDCA-cyclus en 
rapporteren. De functionaliteiten van het 
ECD zullen optimaal benut worden door te 
rapporteren via de SOEP-methodiek die goed 
wordt ondersteund door de applicatie. Om dit 
te realiseren gaan we medewerkers scholen. 
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Kleinschalig wonen binnen 
Westhoek 

Locatie Westhoek is een appartementengebouw 
met kleinschalig en centraal wonen in het 
centrum van Den Helder. Helemaal ingericht op 
verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging en 
huishoudelijke ondersteuning. Zo zijn bewoners 
verzekerd van de zorg en ondersteuning die zij nodig 
hebben.
De locatie is geschikt voor mensen met een 
lichamelijke zorgvraag.
Appartementen in de Westhoek bestaan uit een 
entree, woonkamer met keuken, een slaapkamer, 
badkamer en berging. Er is een gezamenlijk 
dakterras voor alle bewoners. Het atrium en 
het restaurant vormen het kloppende hart van 
Westhoek. Deze ruimtes zijn de plekken voor 
gezellige activiteiten en ontmoetingen. Er worden 
hier bijvoorbeeld bewegingslessen en filmmiddagen 
gehouden. Bewoners treffen hier andere bewoners 
uit Westhoek én uit de omgeving. In het restaurant 
wordt dagelijks in de middag verse en gezonde 
maaltijden gekookt volgens het front-cooking 
concept, dit bevalt de bewoners erg goed.

Voorzieningen Westhoek

• Medewerkers hebben in huis met diverse 
disciplines contact. Dit volgens het concept 
functiebehandeling. Op vaste momenten is er 
overleg met arts, ergotherapie, fysiotherapie, 
mondzorg, pedicure etc. Deze komen op locatie 
indien nodig. Ook een activiteitenbegeleider is 
een vaste functionaris op de locatie. 

• Westhoek heeft een sfeervol restaurant wat als 
hart van de locatie fungeert. 

Speerpunten Westhoek voor 2022

• Investeren in medewerkers:  
De zorgvraag van de cliënt verandert en er 
ontstaat steeds meer arbeidskrapte. Hoe gaan 
we hiermee om en hoe spelen we hierop in. 
We moeten omdenken. Hoe kan het anders, 
beter en efficiënter. Meer medewerkers 
opleiden en coachen in kennis en kunde. 
Voorjaar 2022 start er een VIG-er met de 
verpleegkundige mbo-niveau-4-opleiding 
en de locatieverpleegkundige met de hbo-
v-opleiding. In het voor- en najaar van 2021 
– 2022 starten er meerdere helpenden met de 
helpende-plus-opleiding. Medewerkers krijgen 
alle mogelijkheid om zich te ontwikkelen door 
scholingen en opleidingen. 

• Verbeteren van kwaliteit van zorg door 
methodisch werken:  
Hiernaast staat de kwaliteit van zorg centraal 
en sturen we in 2022 op de PDCA-cyclus en 
rapporteren. Het rapporteren gaat net als bij 
Omring plaatsvinden via de SOEP-methodiek. 
Om dit te realiseren gaan we medewerkers 
scholen. In 2022 zal ‘methodisch werken’ nog 
steeds een belangrijk speerpunt zijn. Met name 
het werken met RAI moet een boost krijgen. 
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Kleinschalig wonen in  
’t Landhuis 

In Nieuw Den Helder staat ’t Landhuis, een prachtig 
gebouw van drie verdiepingen. ’t Landhuis wordt 
omgeven door het Kreekpark en ligt vlak bij bossen, 
strand en duinen. Voor de boodschappen is de 
winkelstraat Marsdiepstraat op loopafstand. Op 
woensdag is hier een kleine markt.

’t Landhuis beschikt over appartementen en drie 
gezamenlijke huiskamers. Bewoners treffen elkaar 
daar en ondernemen er gezamenlijke activiteiten 
zoals koken, spelletjes spelen of uitstapjes maken.
De appartementen zijn heerlijk ruim en licht. Ze 
bestaan uit een entree, woonkamer/keuken, een 
slaapkamer, badkamer en berging. Daarnaast heeft 
elke verdieping ook haar eigen ruime terras of 
balkon en is er een gemeenschappelijke tuin.

Locatie ’t Landhuis is geschikt voor mensen met 
een vorm van dementie en voor mensen met een 
lichamelijke zorgvraag.

Speerpunten ’t Landhuis voor 2022

• Medewerkers behouden: Aanbieden van 
opleidingen en persoonlijke ontwikkeling, 
tevreden medewerkers, medewerkers werven. 
Balans van medewerkers van jong en ouder.

• Kwaliteit: Focus op kwaliteit van zorg. Het 
borgen van afspraken. Evalueren, herhalen.

• Mogelijkheden onderzoeken om in 2022 
ook op de begane grond in ’t Landhuis 
functiebehandeling te bieden en optimale 
zorg te bieden onder regie van de specialist 
ouderengeneeskunde met het daarbij 
behorende behandelteam.

• WZD afgerond in 2021, elke medewerker is op 
de hoogte van de WZD. RAI heeft een nieuwe 
boost gekregen, er is voor gekozen om de 
scholing bij de EVV’ers te laten. 

• Inzetten op kennis van Dementie met als 
leidraad ‘zorgconcept voor mensen met een 
beschadigd brein’ en hierin mantelzorgers meer 
betrekken.

• Twee keer per jaar organiseren van infomiddag 
met een Thema. 
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Kleinschalig wonen binnen 
Dyckzicht 

Wooncomplex Dyckzicht is een nieuw thuis voor 
bewoners met een vorm van dementie of een 
lichamelijke zorgvraag. Dyckzicht is een prachtig 
gelegen locatie voor mensen die kleinschalig willen 
wonen. Met uitzicht op de dijk, Willemsoord en 
de Westgracht en op loopafstand van het centrum 
van Den Helder vinden bewoners hier een fijne 
woonplek.

Dyckzicht heeft drie verdiepingen (waarvan 2 
met functiebehandeling en 1 afdeling zonder 
behandeling) met ruime appartementen. Op 
iedere verdieping is een gezamenlijke huiskamer. 
De sfeervolle huiskamers kijken uit over de mooie 
Westgracht. Daarnaast heeft elke verdieping een 
mooi terras of tuin. De appartementen bestaan 
uit een entree, woonkamer met keuken, een 
slaapkamer, badkamer en berging. Er wordt 
een herkenbare omgeving gecreëerd door o.a. 
de herinneringskastjes bij ieder appartement. 
Het creëren van de thuissfeer staat voorop de 
appartementen mogen dan ook naar eigen smaak 
worden ingericht.

Op locatie Dyckzicht wordt de zorg op de bewoner 
afgestemd, je bent hier geen nummer, medewerkers 
willen ervoor zorgen dat hier iedereen zichzelf 
kan zijn. Wil de bewoner uitslapen dan wachten 
medewerkers gewoon even. Komt er familie langs 
dat kan altijd in de gezamenlijke huiskamer of 
lekker rustig in het eigen appartement.

Er is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig. 
Ook komt de specialist ouderengeneeskunde 
iedere week op de locatie. Er is een betrokken 
behandelteam dat bestaat uit een arts, 
ergotherapeut, een psycholoog, een fysiotherapeut, 
een diëtist en een logopedist.
Overdag worden er verschillende activiteiten 
aangeboden door onze activiteitenbegeleider en 
vrijwilligers, over het deelnemen aan de activiteiten 
hebben de bewoners hun eigen regie.

Speerpunten Dyckzicht voor 2022

• Verbreden kennis van methodisch werken en 
rapporteren volgens de SOEP-methode. 

• Er zijn nu 11 cliëntondersteuners in opleiding 
voor helpende plus. Deze slagen in april en 
september 2022. 

• Er gaan medewerkers een opleiding volgen voor 
EVV en GVP (eerstverantwoordelijk verzorgende 
en gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie.

• Mogelijkheden onderzoeken om in 2022 
ook op de tweede verdieping in Dyckzicht 
functiebehandeling te bieden en optimale 
zorg te bieden onder regie van de specialist 
ouderengeneeskunde met het daarbij 
behorende behandelteam.

• De tuin en de terrassen zijn belevingsgericht 
ingericht.

• De gangen zijn belevingsgericht ingericht.
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