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Voor u ligt het kwaliteitsplan van Woonlandschap de Leyhoeve voor 2021. Dit 

kwaliteitsplan is tot stand gekomen zoals we ook de organisatie ingericht hebben: 

vanuit bewoners, cliëntenraden (CR), medewerkers, naar de teamcoördinatoren, 

zorgmanagers, staf, die het vervolgens aan de bestuurder hebben voorgelegd ter 

aanvulling en feedback. Daarbij is gereflecteerd over het voorgaande jaar. Dit proces 

hebben we bewust ingezet, omdat we leren en verbeteren in de praktijk willen 

brengen op basis van de zorg die we verlenen en de dagelijkse ervaringen en 

inzichten, met behoud van de visie van De Leyhoeve. Ook voor ons heeft de 

coronacrisis eraan bijgedragen dat we niet al onze doelen in 2020 hebben kunnen 

realiseren omdat we tijdelijk andere prioriteiten moesten stellen. In 2021 worden de 

acties, die niet (volledig) gerealiseerd zijn, alsnog opgepakt respectievelijk afgerond. 

Ambitie 

Binnen Woonlandschap De Leyhoeve willen we kwalitatief goede zorg leveren die 

uitgaat van de wensen en behoeften van de bewoner (positieve gezondheid) en 

waarbij een respectvolle bejegening en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. Zodat 

het samen aangenaam oud worden, zoals De Leyhoeve beoogt, ook door bewoners 

en naasten in de praktijk wordt ervaren en de medewerkers de zorg en ondersteuning 

kunnen leveren zoals ze die ook voor hun eigen ouders wensen. Dat is voor De 

Leyhoeve echte kwaliteit. 

Visie 

De Leyhoeve werkt vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We leveren 

persoonsgerichte, aandachtvolle en warme zorg waarbij de wensen en behoeften 

van de bewoner centraal staan. Welbevinden, kwaliteit van leven is zoveel meer dan 

afwezigheid van ziekte. Positieve Gezondheid wordt gezien als het vermogen je aan 

te passen en regie te voeren in het licht van sociale, fysieke en emotionele 

uitdagingen in het leven. De essentie is om bewoners in regie van het eigen leven te 

laten blijven.  

 

 

  

 

Om bovenstaande te kunnen realiseren zijn op hun taak toegeruste (deskundige) en 

betrokken medewerkers nodig die eigenaar zijn van hun vak. Daarbij is iedereen optimaal 

en passend opgeleid voor het werk wat we doen en hun rol daarin. Welzijn is een voor 

Noorderzorg belangrijke positie in dit geheel. Ons streven is dat medewerkers zodanig 
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Positieve Gezondheid kent 6 pijlers, deze staan in onderstaand figuur weergegeven.   

 

Om dit waar te maken hebben wij deskundige en betrokken 

collega’s nodig die hun vak verstaan en hier iedere dag 

opnieuw een actieve rol in willen nemen om het voor iedere  

bewoner “zo  aangenaam mogelijk te laten zijn“. Het 

ondersteunen en faciliteren van collega’s bij het werk, door 

opleiding, coaching en samenwerking is en blijft een 

belangrijke prioriteit. Vanuit de uitgangspunten van dienend 

leiderschap gaan wij hierin het komende jaar door 

ontwikkelen. Het werkgeluk onderzoek, najaar 2020 uitgevoerd, geeft naast een mooie 

gemiddelde waardering van medewerkers, namelijk een 7,6, richting aan de verbeterpunten 

per team.  

Het kwaliteitsplan biedt het kader voor het activiteitenplan per locatie en het opleidingsplan 

voor 2021. Deze zijn onderliggend aan dit plan uitgewerkt en belegd bij de collega’s die 

eigenaarschap nemen voor de ontwikkeling. Ieder kwartaal vind evaluatie plaats van de 

realisatie en de betekenis hiervan voor de komende periode. Zo leren en verbeteren we 

continue in de cirkel van Planning-Do-Check-Act (PDCA). 
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Locaties 

Woonlandschap De Leyhoeve heeft twee locaties: 

• Locatie Tilburg 

• Locatie Groningen 

Locatie Tilburg heeft in december 2015, met onder andere 200 reguliere huurappartementen 

en 85 zorgsuites, haar deuren geopend. Vanaf 1 januari 2016 is de zorgverlening van start 

gegaan zowel in de zorgsuites, maar ook indien gewenst in de reguliere appartementen.  

Onze zorgsuites binnen de zorgvleugel zijn gelegen rondom de gezamenlijke huiskamers. Er zijn 

ook een aantal zorgsuites beschikbaar voor intramuraal wonen. Binnen De Leyhoeve is sprake 

van kleinschalig wonen waarbij bewoners zelf hun dagritme bepalen. Woongenot en 

gastvrijheid staan voorop en onze medewerkers zetten zich hier vol enthousiasme elke dag 

voor in. Contact en inbreng van familie en naasten spelen daarbij een grote rol. 

Naast de zorgvleugel is er ook een zorghotelsuite beschikbaar voor tijdelijk verblijf. Wanneer er 

tijdelijk (extra) hulp of zorg nodig is, omdat het thuis even niet gaat of vanwege een 

herstelperiode na een operatie, dan kan hiervan gebruik worden gemaakt.  Binnen De Leyhoeve 

bieden we ook thuiszorg en dagbesteding. 
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In oktober 2018 is de tweede locatie van De Leyhoeve in Groningen officieel geopend. Locatie 

Groningen heeft 208 reguliere appartementen en 74 zorgsuites. 

Onze zorgvleugel is ook hier kleinschalig. Bewoners hebben eigen regie en bepalen zelf het 

dagritme. Wij geven liefdevolle zorg en aandacht aan onze bewoners. Dit doen wij met veel 

passie en enthousiasme, vanuit de overtuiging dat het samen aangenaam oud worden voorop 

staat. 

Binnen De Leyhoeve is er intensieve 24-uurszorg mogelijk voor mensen met een 

psychogeriatrische en/of somatische zorgvraag. Tevens zijn er een aantal appartementen voor 

intramurale zorg. Wij bieden verblijf zonder behandeling. Dat betekent dat de huisarts de 

verantwoordelijk behandelaar is. 

 

Daarnaast is in Groningen eerstelijnsverblijf (ELV) mogelijk in onze hotelsuites (met een 

doorverwijzing van de huisarts), maar op eigen initiatief tijdelijk verblijven is mogelijk. Wij 

hebben een eigen thuiszorgteam dat in onze reguliere appartementen thuiszorg biedt. Wij 

bieden wanneer gewenst ook dagbesteding. 



 
 
  
 
 
 

   

| 7 
Kwaliteitsplan 

Leyhoeve Zorg B.V.   2021     

Kwaliteit en veiligheid 
 

In 2020 hebben we zoveel als mogelijk  gewerkt aan 

de realisatie van de doelen en kernpunten zoals 

opgenomen in het kwaliteitsplan van 2020. 

Van een groot aantal kernpunten hebben 

we vastgesteld dat deze meegenomen 

worden naar het kwaliteitsplan 2021 

omdat deze nog relevant en/of in 

ontwikkeling zijn en/of verdieping 

behoeven. Deze zijn verwerkt in het 

kwaliteitsplan voor 2021. De opbouw van 

het kwaliteitsplan 2021 komt overeen met 

de thema’s uit het kwaliteitskader. 

 

Persoonsgerichte zorg & 

ondersteuning 

De leefgeschiedenis van de bewoner is de basis voor het leefplan. Daarom maken we het 

leefplan samen met de bewoner en naasten. Liefdevolle en deskundige zorg is daarbij onze 

leidraad, werkend binnen de kaders van verantwoorde en doelmatige zorg zodat het leefplan 

recht doet aan de wensen en behoeften van de bewoner en medewerkers deze kunnen 

vervullen. 

Bij elke toekomstige bewoner gaan we op huisbezoek om hem of haar in de eigen leefomgeving 

te zien. Tijdens deze kennismaking vragen we de bewoner om het persoonlijk cliëntverhaal in 

te vullen via platform CarenZorgt. Het persoonlijk cliëntverhaal biedt de mogelijkheid aan 

bewoners, en/of zijn/haar mantelzorger, om informatie vast te leggen en te delen met de 

zorgprofessional. Ook belangrijke gebeurtenissen en overtuigingen uit het leven van de 

bewoner kunnen hierin worden vermeld. In 2021 gaan onze medewerkers bewoners en 

families stimuleren om het persoonlijk cliëntverhaal in te vullen. We kunnen daardoor onze 

zorg en dienstverlening nog beter laten aansluiten bij de bewoner.  
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Binnen De Leyhoeve vinden we het heel belangrijk om te weten of onze bewoners en/of familie 

en naasten tevreden zijn. Ook als bewoners ontevreden zijn, dan horen wij dat graag zodat wij 

in staat zijn onze zorg- en/of dienstverlening echt te verbeteren. In 2020 hebben wij een flyer 

“Deel je ervaring” ontwikkeld. In deze flyer vragen we naar de ervaringen van bewoners en 

kunnen bewoners door middel van een QR-code een review op Zorgkaart Nederland 

achterlaten. In 2021 willen wij deze flyer implementeren en structureel opnemen in onze 

werkwijze binnen de zorg. Daarnaast zal aan de hand van de uitkomsten van het 

bewonerstevredenheid die in nov/dec 2020 is afgenomen verbeterplannen per locatie, c.q. 

huiskamers worden gemaakt (uitslag is in januari 2021 bekend). 

Wonen en welzijn 

De huiskamermoeders en -vaders spelen een grote rol op het gebied van een zinvolle, 

gevarieerde en passende dag invulling van onze bewoners. Onze visie gebaseerd op “positieve 

gezondheid”, waarbij de wensen en behoeften van de bewoner centraal staan, geven een 

belangrijke basis aan de daginvulling. Daarbij staat de eigen regie van de bewoner voorop en 

betrekt de huiskamermoeder/ vader de bewoner en bekijken zij samen de mogelijkheden van  

de bewoner. 

Belangrijke momenten in ons leven zijn onder andere vaak gekoppeld aan 

muziekherinneringen. Bij mensen met een vorm van dementie kan muziek vergeten 

herinneringen of het gevoel hiervan naar boven halen. 

In 2021 wil De Leyhoeve alsnog starten met workshops muziek geven door 

musici aan én met bewoners. Eventueel in een aangepaste vorm vanwege de 

groepsgrootte of desnoods in digitale vorm. Dit geldt ook voor de 

kennisoverdracht van de musici aan onze medewerkers. We willen dat de 

positieve effecten van muziek op de beleving van bewoners, breed bij onze 

medewerkers bekend zijn. Om dit te kunnen realiseren is De Leyhoeve een 

samenwerking aangegaan met Embrace. Embrace ontwikkelde het programma 

muziek en dementie met als doel het welbevinden van mensen met dementie 

te verbeteren. 

Ook eten en drinken is erg belangrijk voor de bewoners. Onze huiskamermoeders en -vaders 

koken iedere maaltijd vers en gevarieerd. Bewoners bepalen zelf wat ze graag willen eten en 

worden betrokken in de bereiding van het eten. Op deze manier is het eten en drinken een 

echte beleving voor onze bewoners en maakt het onderdeel uit van een zinvolle dag invulling. 
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Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen en eventuele diëten/allergieën van onze 

bewoners. Deze zijn vastgelegd in het elektronisch cliënt dossier (ECD).  

Activiteiten locatie Groningen 

We hebben twee coördinatoren eten en drinken die zich inzetten voor het gezond eten van 

bewoners en op maat workshops initiëren. We willen deze rol van coördinator verder 

vormgeven in 2021. Daarnaast willen we de huiskamermoeders- en vaders ondersteunen in het 

koken voor de bewoners door het geven van kookworkshops door Distrivers. Deze workshops 

zijn in 2020 vanwege Covid-19 helaas niet doorgegaan. 

Het beweegprogramma van bewoners onder begeleiding van een 

fysiotherapeut is in oktober 2019 gestart en heeft in 2020 vanwege Covid-19 

tijdelijk stil gelegen. In 2021 gaan we hier een vervolg aan geven. Voor onze 

bewoners is het een fijne en prettige manier om fit te blijven. 

In “Het Leyhoes” bieden we gevarieerde en zinvolle dagbesteding. 

We gaan de Qwiek Up beter en gerichter inzetten. De Qwiek Up projecteert beelden die 

aansluiten op de persoonlijke behoeften en wensen van een bewoner. Voor onze medewerkers 

gaan we een workshop organiseren om het gebruik te stimuleren, wanneer en waarvoor kun 

je de Qwiek Up gebruiken, meer dan nu het geval is. 

Activiteiten locatie Tilburg 

In Tilburg maken we de activiteitenruimte beter geschikt voor deze activiteiten. Dit vraagt 

aanpassing in materiaal en meubilair. 

In 2021 ondersteunen we de huiskamermoeders- en vaders 

in het koken voor de bewoners door het geven van 

kookworkshops door Dailyfresh.  

In 2020 zijn deze kookworkshops helaas niet doorgegaan 

vanwege Covid-19. Daarnaast wordt de rol van de 

coördinator eten en drinken verder vormgeven. 

De Qwiek Up willen we gerichter inzetten bij bewoners. Niet 

alleen als groepsactiviteit/ groepsbeleving. Maar ook individueel, bijvoorbeeld bij een bewoner 

met onrust (zie ook bij locatie groningen). 
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Veiligheid 

Binnen De Leyhoeve gaan we de kennis vergroten over verschillende (zorg)inhoudelijke 

onderwerpen. Zo willen we medewerkers verder scholen in wat het betekent om ouder te 

worden, hoe medewerkers de autonomie van bewoners kunnen behouden (of zelfs vergroten) 

en wat dit betekent voor de vrijheid en veiligheid van mensen. 

In 2021 ronden we het onderzoek af of we in het kader van de medicatieveiligheid de 

medicatieaftekening, die nu via Boomerweb in Groningen en via Ncare in Tilburg verloopt, 

beter kunnen uitvoeren en borgen in ONS Nedap. We willen naar één systeem toe, waarin 

medewerkers alle gegevens van de bewoner kunnen inzien. Daarnaast kan het thuiszorgteam 

in Tilburg dan elektronisch aftekenen. In 2021 beoordelen we op basis van de ervaringen of we 

dit in De Leyhoeve gaan implementeren.  

We zijn vanuit de beweging radicale vernieuwing deelnemer aan het actieteam Wet zorg en 

dwang. In 2020 is de pilot ‘frisse blik’ van start gegaan. Momenteel worden de opdrachten 

binnen het actieteam verdeeld. In 2021 krijgt dit verder vorm. Daarnaast zijn we zeer actief in 

actieteam ‘reflectie op de crisis’ en ook in het actieteam ‘zichtbaarheid’ waarin De Leyhoeve 

een bijdrage heeft geleverd aan de inspiratieweek.   

In 2020 stonden de audits en scholing door de apotheek gepland. Vanwege Covid-19 hebben 

deze niet plaatsgevonden. We nemen beide mee naar 2021.  

Eind 2020 hebben trainingen bedrijfshulpverlening (BHV) plaatsgevonden en zijn medewerkers 

getraind in basistraining en herhaling. Dit blijft een voortdurend aandachtsgebied ook in 2021. 

In 2021 worden alle collega’s die de zogenaamde lange dienst werken geschoold als BHV-er. 

Deze dienst draagt ook de BHV-telefoon bij zich. Op deze manier is het onder andere voor alle 

medewerkers duidelijk wie aanspreekbaar is. Alle medewerkers van de nachtdienst zijn ook 

BHV getraind waardoor ook tijdens de nacht BHV gewaarborgd is. 

Locatie Tilburg 

In 2021 start de wijkverpleegkundige een opnieuw een verpleegkundig spreekuur. Het doel is 

om vroegtijdig te signaleren en preventief op basis van (zorg)vragen en behoefte contact te 

hebben, voorlichting en advies te geven. Bewoners in het gehele Woonlandschap hebben een 

laagdrempelige gelegenheid om vragen te stellen aan de wijkverpleegkundige.  



 
 
  
 
 
 

   

| 11 
Kwaliteitsplan 

Leyhoeve Zorg B.V.   2021     

Leren en verbeteren van kwaliteit 

In 2020 is het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, het ”Warm Welkom” 

geïmplementeerd. Dit zal in 2021 worden doorontwikkeld op basis van de ervaringen van 

medewerkers die in 2020 hebben deelgenomen.  

We zetten in 2021 Leyhoeve Leert voort. Bij de bijeenkomsten van Leyhoeve Leert zijn alle 

belangstellenden, bewoners, medewerkers en anderen welkom. Er worden in ongeveer een 

uur, maximaal anderhalf uur allerlei actuele onderwerpen besproken, zoals bijvoorbeeld de 

Wet zorg en dwang en rouwverwerking. 

Daarnaast herintroduceren we voor medewerkers elk kwartaal de carrousel. De carrousel bevat 

een aantal vaste leeronderwerpen waarin voor medewerkers aandacht is voor methodisch 

werken, onder andere rapporteren en de kennis van medewerkers wordt geborgd. In de 

carrousel is er ook ruimte voor het uitdragen en borgen van de visie van De Leyhoeve. 

In 2021 gaan we de digitale leeromgeving doorontwikkelen. In de digitale leeromgeving krijgt 

elke medewerker een portfolio met daarin de behaalde en nog te behalen resultaten en 

ontvangt de medewerker een signaal wanneer er een scholing klaarstaat. Ook gaan we in 2021 

nieuwe (geaccrediteerde) E-learnings toevoegen, passend bij de behoefte van de 

medewerkers, de eisen die gesteld worden aan de beroepsontwikkeling en last but not least de 

zorgvraag. 

Daarnaast zetten we in 2021 op beide locaties een hygiënecommissie op. Deze commissie is 

verantwoordelijk voor een visie op het infectiepreventiebeleid en gaat onderzoeken wat er 

nodig is om deze commissie vorm te geven. In het eerst kwartaal staat een hygiëne audit 

gepland door een externe deskundige op beide locaties. De uitkomsten geven richting aan onze 

concrete verbeteracties voor 2021. 

In 2020 zijn er trainingen verzorgd door Into D’mentia. 

Medewerkers hebben ervaren wat het betekent om een 

vorm van dementie te hebben door een bezoek te brengen 

aan de cabine van Into D’mentia. Ter verdieping van de 

kennis met betrekking tot dementie komt er een vervolg op 

in 2021. Hierbij zoeken we aansluiting bij de ervaringen 

vanuit de zorgverlening en de vragen van medewerkers, 

alsmede bij onze visie vanuit positieve gezondheid en de 

sociale benadering van dementie. Vanuit de sociale 
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benadering van dementie willen we onze visie op dementie en werkwijze concretiseren en 

verdiepen. 

De huiskamerbijeenkomsten waar bewoners en/of  familie en naasten welkom waren, gaan we 

in aangepaste vorm organiseren in 2021. In de nieuw vorm te geven bijeenkomsten staat de 

bewoner centraal. We gaan in gesprek met de bewoners die samen een huiskamer delen. 

Familie participatie en mantelzorgondersteuning gaan we met de collega organisaties in de 

regio en de Cliëntenraden verder uitwerken en vormgeven. 

Locatie Tilburg 

In Tilburg maken we in 2021 een start maken met het intercollegiaal toetsen. We nemen dit 

mee uit het kwaliteitsplan van 2020 omdat we dit vanwege Covid-19 niet konden oppakken. Bij 

het intercollegiaal toetsen leren medewerkers van elkaar op de werkplek en worden 

medewerkers op de werkplek door een medewerker getoetst op hun vaardigheden. De 

“toetser” wordt hiervoor ook getraind. We willen daarmee een veilige leersituatie creëren en 

onze medewerkers faciliteren bevoegd en bekwaam te blijven.  

In 2020 is triage op locatie Tilburg van start gegaan. De zorgmedewerkers contacteren eerst de 

verpleegkundig specialist alvorens met de huisartsenpraktijk(en) te contact op te nemen. In 

2021 gaan we dit evalueren en onderzoeken hoe we de samenwerking kunnen uitbreiden 

waardoor onze verpleegkundige bereikbaarheidsdienst minder belast wordt en/ of wellicht kan 

vervallen. 

Daarnaast onderzoeken we in Tilburg of het mogelijk is om een huisarts inpandig binnen ons 

woonlandschap werkzaam te laten zijn. We zien de voordelen en meerwaarde hiervan op onze 

locatie in Groningen.  

De training ‘geven en ontvangen van feedback’ is in december 2020 van start gegaan en zal 

doorlopen tot en met het eerste kwartaal van 2021.  

In 2021 starten we met intervisie in relatie tot coaching op de werkvloer. De intervisie is gericht 

op het bespreken van bewoners- casuïstiek en gaat daarbij in op de inhoud. Doel is de 

deskundigheid van de medewerkers vergroten en het leren en verbeteren binnen het team 

verder gestalte te geven. 

In 2020 is de pilot ‘functioneren in teams’ (FIT) binnen twee clusters van start gegaan. Hiermee 

is De Leyhoeve één van de pilot organisaties binnen het regionale thema “Wendbaar aan het 

werk” vanuit Transvorm. FIT is erop gericht dat de samenwerking in teams beter wordt als je 

elkaar je sterktes en zwaktes kent en deze bespreekbaar kunt maken. Als team kun je dan beter 
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inspelen op die sterktes en zwaktes. Als de pilot succesvol is, dan willen we FIT verder uitrollen 

binnen de locatie. 

We zijn in 2020 gestart met het scholen in dementie (Into D’mentia). We hebben de 

cabinetraining kunnen afronden. Echter de teamsessies hebben we vanwege Covid-19  en de 

beperking van het aantal mensen dat bijeen mag komen, doorgeschoven naar 2021.  

Locatie Groningen 

In 2020 hebben we een start kunnen maken met het intercollegiaal toetsen. Een 

verpleegkundige heeft de opleiding tot BIG-toetser afgerond en organiseert twee- tot drie 

wekelijks trainingen waarbij zorgmedewerkers kunnen aanschuiven. Dit zal in 2021 een vervolg 

krijgen waarbij meer medewerkers getraind gaan worden.  

We gaan onze huiskamermoeder en -vaders die veelal geen 

achtergrond binnen de zorg hebben, trainen in het observeren, 

rapporteren en signaleren. Onderdeel hiervan kan zijn een cursus 

omgevingsmethodiek/hersenkunde. We onderzoeken of dit een 

meerwaarde heeft voor onze huiskamermoeders en -vaders. 

Daarnaast is er in 2020 een verpleegkundige gestart met als 

specialisatie triage. In 2021 zullen we triage als onderdeel van 

haar werk verder vormgeven en implementeren. 

De training feedback is in aangepaste vorm doorgegaan in het 

laatste kwartaal van 2020. Dit wordt voortgezet in 2021. Als 

vervolg op de feedbackcursus is er een teamcoachtraject gestart 

met één team. In 2021 wordt dit uitgebreid met een tweede 

team waarna de overige teams zullen volgen. 

We hebben in 2020 veel aandacht besteed aan het scholen in dementie (Into D’mentia) bij 

onze medewerkers. Hier geven we in 2021 een vervolg aan zodat de kennis behouden blijft. 

Daarnaast gaan we de organisaties vanuit ons lerend netwerk uitnodigen voor een audit mits 

de situatie rondom corona dit toelaat. Zij letten op de interactie tussen medewerker en 

bewoner, het kunnen voeren van eigen regie door de bewoner en de mate waarin de zorg of 

ondersteuning persoonsgericht gegeven wordt. 
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Leiderschap, governance en management 

Leiderschap 
We werken binnen De Leyhoeve samen vanuit rollen en gezamenlijk initiatief, op basis van 

vakmanschap en vanuit de regie van de bewoner. Ook hier is onze visie leidend. We stimuleren 

tot samenwerken vanuit de intentie ‘geen teambelang en geen behoud van eigen positie’ maar 

met het belang van de bewoner als centrale waarde. Binnen de organisatie is er duidelijkheid 

en overeenstemming over de doelen, maar we schrijven niet voor hoe er te komen. Daardoor 

is er ruimte voor co-creatie. Daarbij denken we vanuit ‘rollen’ en niet vanuit ‘functies’ waarbij 

we zoeken naar ‘nieuwe ruimte en rollen’. 

In het afgelopen najaar is om bovenstaande goed vorm te geven de keuze gemaakt om te 

werken vanuit “dienend leiderschap”. Een leiderschapsstijl waarin je medewerkers zodanig 

dient/faciliteert dat zij zo goed mogelijk hun werk kunnen doen (faciliterend leiderschap). 

Gebaseerd op bewustwording, zingeving, ontwikkeling en groei van medewerkers in een veilige 

en open cultuur. Vertrouwen op de kracht/kwaliteiten van medewerkers en hen het podium 

geven. Op deze wijze kan de medewerker op een positieve manier de relatie met de bewoner 

vorm geven. In 2021 zal deze stijl verder verdieping krijgen door werkvormen die de 

mogelijkheid geven om te reflecteren op eigen handelen, het effect van handelen en het eigen 

maken van vaardigheden waar aan de orde. Accenten vanuit het werkgeluksonderzoek met 

betrekking tot leiderschap nemen we hier in mee. 

Voor ons staat als basis een goede relatie met de bewoner voorop. Daarbij hebben onze 

medewerkers de meest belangrijke rol, zij zijn het gezicht van De Leyhoeve. Vandaar dat we 

zowel ten behoeve van de bewoners, als ten behoeve van de medewerkers, de zogenaamde 

klant – en medewerker reis willen maken.  

De Leyhoeve maakt onderdeel uit van een landelijke beweging; Radicale Vernieuwing 

Verpleeghuiszorg. Een beweging die ‘ja’ durft te zeggen tegen verandering. Een beweging die 

durft te dromen dat het leven na je werkzame leven, tot aan je laatste dag, betekenisvol is. Een 

beweging die van regels naar relatie beweegt. De Leyhoeve is zeer actief binnen deze beweging 

en maakt deel uit van het kernteam. Daarnaast neemt onze bestuurder deel aan het lerend 

netwerk van bestuurders binnen de beweging en zijn we actief in verschillende actieteams. 

Als relatief kleine organisatie kunnen we binnen de beweging radicale vernieuwing leren van 

andere organisaties. Om dat leren zo effectief mogelijk te maken, gaan we als ambassadeurs 
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van de beweging binnen De Leyhoeve met ingang van 2021 maandelijks met elkaar om tafel en 

zorgen daarna voor een actieve terugkoppeling naar de collega’s en de diverse gremia. 

Governance 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit drie personen en houdt onafhankelijk toezicht op de 

besteding van gelden en het handelen van de bestuurder van Leyhoeve Zorg. Daarnaast 

overlegt en denkt de RvT mee met de bestuurder over relevante zaken en (voorgenomen) 

besluiten en overlegt de RvT ook regelmatig met de diverse stakeholders zoals de OR, beide 

Cliëntenraden en de Aandeelhouder.  

Management 

We willen de open cultuur en het werken vanuit relaties binnen De Leyhoeve blijven versterken. 

Zodoende de keuze voor de leiderschapsstijl van Dienend Leiderschap (zie ook hiervoor). Hierbij 

gaan we de dialoog aan met medewerkers en stimuleren we de dialoog binnen de organisatie. 

We willen besluiten nemen ‘met’ medewerkers in plaats van ‘over’ medewerkers waarbij we 

uitgaan van vertrouwen in medewerkers en hun vakmanschap. We doen ook een beroep op de 

inbreng van de RvT, Cliëntenraden (CR) en de Ondernemingsraad (OR). We willen met hen 

samenwerken vanuit de dialoog; ‘meedoen’ in plaats van ‘beoordelen’. Vaste 

kwartaalbijeenkomsten maken hiervan onderdeel uit waarbij uit elk van deze geledingen een 

vertegenwoordiger hierbij aansluit. Terugkoppeling aan alle medewerkers vindt nadien plaats. 
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Personeelssamenstelling 

Ons uitgangspunt blijft werken met vaste teams met daaromheen een interne flexpool. Om dit 

te kunnen bewerkstelligen is voortdurend aandacht nodig voor het op orde brengen en houden 

van de formatie. Continue werving voor het aantrekken van kwantitatieve en kwalitatieve 

goede medewerkers is en blijft noodzakelijk. De samenwerking tussen recruiter en de 

zorgmanagers en team coördinatoren is daarin van belang. Wanneer de zorgvraag verandert 

zal ook het accent in de werving anders komen te liggen. Deze samenwerking verloopt zeer 

constructief. 

In 2020 is de Leydraad zelfroosteren vastgesteld. Dit sluit aan bij onze visie dat we medewerkers 

zeggenschap willen geven over en in hun werk. Het zelfroosteren geeft onze medewerkers 

invloed op het creëren van een gezonde werk- privébalans. De verantwoordelijkheid van het 

rooster ligt bij het team en niet meer bij de leidinggevende. In 2021 zal het zelfroosteren 

Leyhoeve breed geïmplementeerd zijn. Het zelfroosteren gebeurt in ONS Nedap.  

Daarnaast gaan we gebruik maken van de module capaciteitsmanagement in Nedap. Daarmee 

kunnen we op basis van de zorgvraag van de bewoners meer pro actief de benodigde 

medewerkers inzetten op basis van de juiste kwalificatiemix.  

Locatie Groningen 

Op locatie Groningen is september 2020 gestart met een leerafdeling Beroeps Opleidende 

Leerweg (BOL) waarbij de lessen op locatie gegeven worden in samenwerking met het ROC.  

Een initiatief ontstaan vanuit de samenwerking in de regio vanuit de transitie middelen. Op 

deze andere wijze van leren en werken kunnen we meer jonge mensen binden en boeien voor 

de ouderenzorg. De ervaringen de eerste maanden zijn positief. We willen in 2021 verder 

groeien in het aantal opleidingsplaatsen. 
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Gebruik van hulpbronnen 

In 2021 gaan we ons in eerste instantie richten op de digivaardigheid van medewerkers, of te 

wel alle medewerkers kunnen werken met de moderne middelen die ons ter beschikking staan. 

We gaan medewerkers digitaal scholen, zodat zij makkelijker kunnen omgaan en werken met 

ondersteunende zorgtechnologie. Dat doen we vanuit de regionale samenwerkingsverbanden, 

zowel in de regio Groningen als in Midden-Brabant.  

In 2020 heeft de Compaan zijn intrede gedaan. De Compaan is een tablet die geschikt is 

gemaakt voor ouderen zonder digitale ervaring. Er zit een eenvoudige navigatie op en de 

knoppen zijn groot. Op de Compaan staan spelletjes, kunnen foto’s en video’s gedeeld worden, 

kunnen medicatie herinneringen worden ingesteld en kan op elk moment van de dag een 

beeldgesprek worden opgezet. De Compaan kan ingezet worden om eenzaamheid tegen te 

gaan en het sociaal contact tussen de bewoner in De Leyhoeve met familie en/mantelzorgers 

thuis te onderhouden. Naast deze functie richten we ons in 2021 op een nieuwe functie en 

implementatie van de Compaan, namelijk de inzet van beeldzorg bij de nachtteams. Als deze 

ervaringen positief zijn, dan gaan we dit breder inzetten bij de thuiszorgteams.  

Daarnaast, als trekker van het actieteam zorgtechnologie binnen de beweging radicale 

vernieuwing, maken we een overzicht van technologie in de zorg die bewezen bijdraagt aan de 

relatie en het werkproces van de zorg, zodat we daarmee een indruk krijgen welke technologie 

ook binnen onze eigen organisatie een goede aanvulling/toevoeging zou kunnen zijn.  

Locatie Groningen 

We zijn zeer actief binnen het project Zorgtechnologie van Regionale Actieplannen Aanpak 

Tekorten (RAAT). We hebben een projectleider Zorgtechnologie en binnen het project worden 

ook digicoaches en een ambassadeur zorgtechnologie getraind. 

Specifiek in Groningen wordt er een analyse gemaakt van de WOLK (heupairbag). Er wordt 

vooraf gekeken in hoeverre dit voor ons een interessante technologie zou kunnen zijn én er 

wordt een WOLK ingezet op één specifieke casus, waarbij we vooraf aangeven waarom we deze 

casus hebben genomen, wat we er van verwachten en hoe dit is verlopen.  
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Locatie Tilburg 

Specifiek in Tilburg wordt een analyse gemaakt van het Vivago-systeem (personenalarmering). 

Er zijn met regelmaat klachten over het Vivago-systeem. De oorzaak blijkt lastig te achterhalen, 

is zeer divers. Daarom gaan we dit onderzoeken, zodat we het systeem optimaler kunnen 

benutten. Of waar nodig kunnen aanpassen of vervangen. 
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Gebruik van informatie 

Eind 2020 is op verzoek van de bestuurder van De Leyhoeve een auditbezoek gebracht op beide 

locaties door een onafhankelijk kwaliteitsadviseur. Na een veelbewogen jaar waarin Covid-19 

veel van iedereen heeft gevraagd, er onder andere wisseling van management is geweest, is er 

behoefte aan een objectieve meting op gebied van kwaliteit van zorg om op basis daarvan de 

activiteiten in 2021 te expliceren. Te samen met de uitkomsten van het bewonerstevredenheid 

onderzoek, het werkgeluk onderzoek hebben we dan integraal een beeld van de stand van 

zaken, als het ware een foto van de organisatie, die we vervolgens in samenhang in een 

activiteiten plan 2021 oppakken. Delen daarvan zijn al eerder in dit plan benoemd en in de 

verbeterpunten/activiteiten per locatie weergegeven hierna. 

Het doorontwikkelen op kwalitatief en bruikbare managementrapportage ieder kwartaal is ook 

één van de prioriteiten. Niet alleen op financieel gebied, maar ook de meldingen Incidenten 

Cliënten (MIC), klachten en personeelsinformatie (HR). 

Wij gaan in 2021 de indicatoren basisveiligheid wederom meten via de Landelijke 

Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ- meting). Deze gegevens leveren wij tijdig aan bij het 

Zorginstituut. De kwaliteitsgegevens worden gepubliceerd in de Openbare Database van het 

Zorginstituut Nederland en worden vermeld op kiesbeter.nl. 
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Verbeterpunten/ activiteiten 2021 Leyhoeve Groningen 

De Leyhoeve Groningen is een woonlandschap in Groningen. De Leyhoeve biedt kleinschalig wonen met zorg voor mensen met een vorm van dementie of 

een lichamelijke zorgvraag en voor ouderen met een lichamelijke beperking. Er zijn uitstekende voorzieningen binnen De Leyhoeve zoals een huisarts, 

fysiotherapie en horeca. Men kan hier ook terecht voor tijdelijk verblijf en dagbesteding. De Leyhoeve ligt op loopafstand van het station en winkels.  

We werken met kleuren in onderstaande tabel om waar aan de orde de verschillende bronnen van financiering te duiden. 

 

Kwaliteitsgelden | Tarieven| Subsidie radicale vernieuwing| Overige subsidies zoals wendbaar aan het werk en Compaan| HR 

Thema  Doelstelling Resultaat Actie Monitoring 

Persoonsgerichte Zorg en 
Ondersteuning 

Ken je bewoner. Goede kwaliteit van 
zorg leveren. 

We vragen de bewoner/ familie 
om het persoonlijk cliëntverhaal 
in te vullen. De wensen en 
behoeften van bewoners 
vormen de basis van het 
leefplan. 

Zorgmanager en 
team 
 

De in 2020 ontwikkelde flyer van 
Zorgkaart Nederland 
implementeren en opnemen in 
het methodisch werken. 

Vergroten 
betrokkenheid/participatie  

Familie ervaart de 
gastvrijheid en voelt 

Themabijeenkomst organiseren. Zorgmanager en 
team 
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familie/ naasten bij de 
bewoner. 

zich thuis binnen De 
Leyhoeve. 

Huiskamervergadering met 
bewoners. 
Participatie familie/ naasten 
bespreken tijdens intake 
gesprek bewoner. 

Wonen en welzijn 
 
 

Zinvolle en gevarieerde 
dagbesteding bieden aan alle 
bewoners. 

Bewoners zijn 
zichtbaar tevreden 
over hun leven. 

Aandachtsvelders bieden 
activiteiten aan die passen bij de 

bewoner in “Het Leyhoes”. 

Zorgmanager 
Teamcoördinator 
Aandachtsvelders 
Vrijwilligers Het beweegprogramma onder 

leiding van de fysiotherapeut 
wordt voortgezet in 2021. 

De Qwiek Up wordt breder en 
gerichter ingezet. 

Het samen muziek maken met 
bewoners onder leiding van 
musici nemen we mee vanuit 
2020. 

Vers en gevarieerd koken 
passend bij de behoeften 
van bewoners. Op deze 
manier een echte beleving 
voor onze bewoners en 

Bewoners bepalen zelf 
wat ze graag willen 
eten en zijn hierbij 
betrokken.  

Organiseren van kookworkshops 
voor de huiskamervader en -
moeders nemen we mee vanuit 
2020. 
 

Zorgmanager 
Teamcoördinator 
Aandachtsvelders 
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onderdeel  van een zinvolle 
daginvulling. 

Wensen, diëten en 
voorkeuren liggen vast 
in het ECD. 

De rol ‘coördinator eten en 
drinken’ wordt verder 
vormgeven. 

Indicator eten en 
drinken (LPZ- 
meting) 

Veiligheid 
 

Kennis vergroten op 
zorginhoudelijke 
onderwerpen.  

Kwalitatief goede zorg 
leveren. 

Leyhoeve Leert bijvoorbeeld 
over omgang met de wet zorg 
en dwang 

Zorgmanager 
Teamcoördinator 
Kwaliteitscoach 

Voortzetten BHV trainingen. 

Medicatieveiligheid 
vergroten. 

Vergroten kennis. 
 
Eén systeem (ECD) 
waarin medewerkers 
alle gegevens van de 
bewoner kunnen 
inzien. 

Audit en scholing door de 
apotheek 
 
Onderzoeken 
medicatieaftekening via ONS 
Nedap. 
 

Zorgmanagers 
Kwaliteitscoach 
Monitoren MIC 
meldingen. 

Leren en verbeteren 
kwaliteit 
 

Methodisch werken. Bewoner ervaart meer 
kwaliteit.  
 
Kennis verhogen van 
de medewerkers. 

Leyhoeve Leert waarin 
allerlei actuele onderwerpen 
worden besproken.  
 
De carrousel bevat een aantal 
vaste leeronderwerpen passend 
bij de leerbehoefte. 
Bijvoorbeeld dementie een vast 
onderdeel hiervan laten zijn. 

Programmamanager 
Kwaliteitscoach 
Zorgmanager 
Teamcoördinator 
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Doorontwikkelen Warm welkom 

Trainen van onze 
huiskamermoeders en -
vaders in het observeren, 
rapporteren en signaleren. 

Kwaliteit van 
rapportages verbetert. 
Rapporteren op 
doelen. 

Onderzoeken of een training 
omgevingsmethodiek/ 
hersenkunde bijdraagt aan het 
oberveren en signaleren van 
huiskamermoeders/vaders. 
 
Onderdeel van de Carrousel. 

Zorgmanagers 
Teamcoördinatoren 

Digitale leeromgeving 
doorontwikkelen 

Medewerkers krijgen 
inzicht in hun 
leerproces. 

In 2020 is de nieuwe digitale 
leeromgeving in gebruik 
genomen. In 2021 wordt deze 
uitgebreid met nieuwe E-
Learnings. En wordt een 
portfolio toegevoegd met daarin 
de behaalde en nog te behalen 
resultaten voor elke 
medewerker. 

Programmamanager 
Kwaliteitscoach 
Zorgmanagers 

Coachen van teams Medewerkers voelen 
zich gewaardeerd 
binnen hun team en 
spreken elkaar aan op 
hun sterke en zwakke 
punten. 

In 2020 is er gestart met een 
cursus feedback. Het vervolg 
hierop is de inzet van een 
teamcoach. 

Zorgmanager en 
teamcoördinator 
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Triage vermindert het aantal 
vragen voor de huisarts. 

Triage is onderdeel 
van het methodisch 
werken. 

In 2020 is een verpleegkundige 
gestart met specialisatie Triage. 
In 2021 willen we onderzoeken 
hoe we Triage verder 
vormgeven en/ implementeren. 

Zorgmanager 
Triage 
verpleegkundige 
Kwaliteitscoach 

Audit vanuit het lerend 
netwerk. 

Inzicht in leren en 
verbeteren. 

Beide zorgorganisaties uit het 
Lerend Netwerk komen op de 
locatie een audit doen. Vanwege 
corona niet in 2020 gelukt, in 
2021 willen we dit graag weer 
oppakken. 

Zorgmanager 
Kwaliteitscoach 

Vaststellen visie op hygiëne 
en vormgeven 
infectiepreventiebeleid 
binnen de locatie. 

De visie op hygiëne is 
bekend bij alle 
medewerkers en 
wordt toegepast. 

Samenstellen 
hygiënecommissie. 
 
Een hygiëne-audit door een 
externe deskundige. 

Zorgmanager 
Kwaliteitscoach 

Leiderschap, governance 
en management 
 

De medewerkersreis. 
 

Er is een transparant 
werkproces waarin 
alle stappen die leiden 
tot binden en boeien 
van medewerkers 
duidelijk zijn en er 
wordt naar gewerkt. 

De zogenaamde 
medewerkersreis die het 
werkproces van begin tot eind 
beschrijft wordt uitgewerkt en 
ingevoerd. 

Programmamanager 
Zorgmanagers 
HR 
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De klantreis. Er is transparant 
beschreven wie welke 
rol heeft en hoe wij 
om willen gaan met 
bewoners vanaf het 
opvragen van de 
eerste informatie tot 
naar tevredenheid 
wonen. Het 
werkproces is duidelijk 
voor alle bewoners en 
medewerkers. 

In 2020 is gestart met het 
uitwerken van de zogenaamde 
klantreis. In 2021 gaan we 
hiermee verder.  

Programmamanager 
Zorgmanagers 

Beweging radicale 
vernieuwing 

Leren van andere 
organisaties.  

Deelname bestuurder en 
programma manager aan het 
kernteam. 
Deelname aan verschillende 
actieteams. 

Alle medewerkers 

Personeelssamenstelling Zelfsturende teams. 
 

Het team wordt 
zelfstandiger door 
vergroting en 
zeggenschap in het 
werk en rooster. 

Uitrollen en implementeren van 
zelfroosteren. 
 
Capaciteitsmanagement. Op 
basis van de zorgvraag kunnen 
de benodigde medewerkers 

Zorgmanager en 
teams. 
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ingepland worden op basis van 
de juiste kwalificatiemix. 

Vaste teams met een interne 
flexpool. 

Meer rust in de teams, 
vaste gezichten voor 
de bewoners. 

Continue werving en selectie 
door recruiter 

HR 
Recruiter 
Zorgmanagers 

Gebruik van hulpbronnen 
 

Overzicht in de 
mogelijkheden van 
zorgtechnologie die bewezen 
bijdragen aan de relatie en 
het werkproces van de zorg. 

Inzicht krijgen welke 
zorgtechnologie ook 
binnen onze eigen 
organisatie een goede 
aanvulling/toevoeging 
kunnen zijn. 

Digivaardigheid medewerkers  Zorgmanagers 
Programmamanager 
Projectleider 
zorgtechnologie 

Analyse en testen Wolk nemen 
we mee uit 2020. 

In 2020 is de Compaan 
geïntroduceerd. In 2021 zetten 
we de Compaan in voor 
beeldzorg in de nachtteams. Bij 
goed resultaat uitrollen in de 
organisatie. 

Gebruik van informatie Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg 

Resultaten worden 
gepubliceerd op 
kiesBeter en in de 
openbare database. 

Meten indicatoren 
basisveiligheid via LPZ-meting en 
indicatoren 
personeelssamenstelling. 

Kwaliteitscoach 
Zorgmanagers 
Teamcoördinatoren 
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Verbeterpunten/ activiteiten 2021 Leyhoeve Tilburg 

De Leyhoeve Tilburg is een woonlandschap in Tilburg. De Leyhoeve biedt kleinschalig wonen met zorg voor mensen met een vorm van dementie of een 

lichamelijke zorgvraag en voor ouderen met een lichamelijke beperking. Er zijn uitstekende voorzieningen binnen De Leyhoeve zoals fysiotherapie, kapper, 

horeca en kinderdagverblijf. Men kan hier ook terecht voor tijdelijk verblijf en dagbesteding. De Leyhoeve ligt aan het Leypark.  

We werken met kleuren in onderstaande tabel om waar aan de orde de verschillende bronnen van financiering te duiden. 

Kwaliteitsgelden | Tarieven| Subsidie radicale vernieuwing| Overige subsidies zoals wendbaar aan het werk en Compaan| HR 

Thema  Doelstelling Resultaat Actie Monitoring 

Persoonsgerichte Zorg en 
Ondersteuning 

Ken je bewoner. Goede kwaliteit van 
zorg leveren. 

We vragen de bewoner/ 
familie om het persoonlijk 
cliëntverhaal in te vullen. De 
wensen en behoeften van 
bewoners vormen de basis 
van het leefplan. 

Zorgmanager en team 
 

De in 2020 ontwikkelde flyer 
van Zorgkaart Nederland 
implementeren en opnemen 
in het methodisch werken. 

Vergroten 
betrokkenheid/participatie  
familie/ naasten bij de 
bewoner. 

Familie ervaart de 
gastvrijheid en voelt 
zich thuis binnen De 
Leyhoeve. 

Themabijeenkomst 
organiseren. 
 

Zorgmanager en team 
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Huiskamervergadering met 
bewoners 
 
Participatie familie/ naasten 
bespreken tijdens intake 
gesprek bewoner. 

Wonen en welzijn 
 
 

Zinvolle en gevarieerde 
dagbesteding bieden aan alle 
bewoners. 

Bewoners zijn zichtbaar 
tevreden over hun 
leven. 

Aandachtsvelders 
organiseren grotere 
activiteiten die passen bij de 
bewoner. 

Zorgmanager 
Teamcoördinator 
Aandachtsvelders 
Vrijwilligers 

De Qwiek Up wordt breder 
en gerichter ingezet. 

Familie ervaart de 
gastvrijheid en voelt zich 
thuis binnen De Leyhoeve. 

Vers en gevarieerd koken 
passend bij de behoeften 
van bewoners. Op deze 
manier een echte beleving 
voor onze bewoners en 
onderdeel  van een zinvolle 
daginvulling. 

Bewoners bepalen zelf 
wat ze graag willen 
eten en zijn hierbij 
betrokken.  

Bewoners zijn zichtbaar 
tevreden over hun leven. 

 

Wensen, diëten en 
voorkeuren liggen vast 
in het ECD. 

De rol ‘coördinator eten en 
drinken’ wordt verder vorm 
geven. 

Indicator eten en 
drinken (LPZ-meting) 
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Veiligheid 
 

Kennis vergroten op 
zorginhoudelijke 
onderwerpen.  

Kwalitatief goede zorg 
leveren. 

Leyhoeve Leert bijvoorbeeld 
over omgang met de wet 
zorg en dwang 

Zorgmanager 
Teamcoördinator 
Kwaliteitscoach 

Voortzetten BHV trainingen. 

Medicatieveiligheid 
vergroten 

Vergroten kennis. 
 
Eén systeem (ECD) 
waarin medewerkers 
alle gegevens van de 
bewoner kunnen inzien. 

Audit en scholing door de 
apotheek 
 
Onderzoeken 
medicatieaftekening via ONS 
Nedap. 

Zorgmanagers 
Kwaliteitscoach 
Monitoren MIC- 
meldingen. 

Verpleegkundig spreekuur Preventief signaleren 
zorgbehoefte bij 
reguliere bewoners en 
indien nodig de juiste 
zorg indiceren. 

Organiseren laagdrempelig 
verpleegkundig spreekuur 
waarin de 
wijkverpleegkundige 
beschikbaar is voor het 
beantwoorden van vragen 
van bewoners. 

Wijkverpleegkundige 
Zorgmanager 
Kwaliteitscoach 

Leren en verbeteren 
kwaliteit 
 

Methodisch werken. Bewoner ervaart meer 
kwaliteit.  
 
Kennis verhogen van de 
medewerkers. 

Leyhoeve Leert waarin 
allerlei actuele onderwerpen 
worden besproken.  
 
De carrousel bevat een aantal 
vaste leeronderwerpen 

Programmamanager 
Kwaliteitscoach 
Zorgmanager 
Teamcoördinator 
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passend bij de leerbehoefte. 
Bijvoorbeeld dementie een 
vast onderdeel hiervan laten 
zijn. 

Doorontwikkelen Warm 
welkom 

Digitale leeromgeving 
doorontwikkelen 

Medewerkers krijgen 
inzicht in hun 
leerproces. 

In 2020 is de nieuwe digitale 
leeromgeving in gebruik 
genomen. In 2021 wordt 
deze uitgebreid met nieuwe 
E-Learnings. En wordt een 
portfolio toegevoegd met 
daarin de behaalde en nog te 
behalen resultaten voor elke 
medewerker. 
Er komt extra aandacht voor 
het goed onder de aandacht 
brengen van de DLO. 

Programmamanager 
Kwaliteitscoach 
Zorgmanagers 

Coachen van teams Medewerkers voelen 
zich gewaardeerd 
binnen hun team en 
spreken elkaar aan op 
hun sterke en zwakke 
punten. 

In 2020 is de pilot 
‘functioneren in teams’ (FIT)  
gestart met een cursus 
feedback. In 2021 wordt dit 
geëvalueerd waarna bij 

Zorgmanager en 
teamcoördinator 
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positieve uitkomst uitrol in de 
organisatie. 

Feedback geven. Medewerkers durven 
en spreken elkaar aan 
op de dingen die goed 
gaan en die beter 
zouden kunnen. 

In 2020 zou de feedback 
training van start gaan. Deze 
is doorgeschoven naar 2021. 

Programmamanager 
Zorgmanagers 

Evalueren Triage. Triage is onderdeel van 
het methodisch 
werken. 

In 2020 is Triage via Prisma  
gestart. In 2021 willen we 
evalueren hoe we Triage 
verder vormgeven en of 
afbouwen van 
bereikbaarheidsdienst 
mogelijk is. 

Zorgmanager 
Teamcoördinator 
Kwaliteitscoach 

Vaststellen visie op hygiëne 
en vormgeven 
infectiepreventiebeleid 
binnen de locatie. 

De visie op hygiëne is 
bekend bij alle 
medewerkers en wordt 
toegepast. 

Samenstellen 
hygiënecommissie. 
 
Een hygiëne-audit door een 
externe deskundige. 

Zorgmanager 
Kwaliteitscoach 

Leiderschap, governance 
en management 
 

De medewerkersreis. 
 

Er is een transparant 
werkproces waarin alle 
stappen die leiden tot 
binden en boeien van 
medewerkers duidelijk 

De zogenaamde 
medewerkersreis die het 
werkproces van begin tot 
eind beschrijft wordt 
uitgewerkt en ingevoerd. 

Programmamanager 
Zorgmanagers 
HR 
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zijn en er wordt naar 
gewerkt. 

De klantreis. Er is transparant 
beschreven wie welke 
rol heeft en hoe wij om 
willen gaan met 
bewoners vanaf het 
opvragen van de eerste 
informatie tot naar 
tevredenheid wonen. 
Het werkproces is 
duidelijk voor alle 
bewoners en 
medewerkers. 

In 2020 is gestart met het 
uitwerken van de 
zogenaamde klantreis. In 
2021 gaan we hiermee 
verder.  

Programmamanager 
Zorgmanagers 

Beweging radicale 
vernieuwing 

Leren van andere 
organisaties.  

Deelname bestuurder en 
programma manager aan het 
kernteam. 
Deelname aan verschillende 
actieteams. 

Alle medewerkers 

Personeelssamenstelling Zelfsturende teams. 
 

Het team wordt 
zelfstandiger door 
vergroting en 
zeggenschap in het 
werk en rooster. 

Uitrollen en implementeren 
van zelfroosteren. 
 
Capaciteitsmanagement. Op 
basis van de zorgvraag 

Zorgmanager en 
teams. 
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kunnen de benodigde 
medewerkers ingepland 
worden op basis van de juiste 
kwalificatiemix. 

Vaste teams met een interne 
flexpool. 

Meer rust in de teams, 
vaste gezichten voor de 
bewoners. 

Continue werving en selectie 
door recruiter 

HR 
Recruiter 
Zorgmanagers 

Gebruik van hulpbronnen Overzicht in de 
mogelijkheden van 
zorgtechnologie die bewezen 
bijdragen aan de relatie en 
het werkproces van de zorg. 

Inzicht krijgen welke 
zorgtechnologie ook 
binnen onze eigen 
organisatie een goede 
aanvulling/toevoeging 
kunnen zijn. 

Digivaardigheid 
medewerkers. 

Zorgmanagers 
Programmamanager 
Samenwerking 
studenten Fontys 
Hogescholen 
 

In 2020 is de Compaan 
geïntroduceerd. In 2021 
zetten we de Compaan in 
voor beeldzorg in de 
nachtteams. Bij goed 
resultaat uitrollen in de 
organisatie. 

Onderzoeken klachten 
Vivago. 

Gebruik van informatie Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg 

Resultaten worden 
gepubliceerd op 
kiesBeter en in de 
openbare database. 

Meten indicatoren 
basisveiligheid via LPZ- 
meting en indicatoren 
personeelssamenstelling. 

Kwaliteitscoach 
Zorgmanagers 
Teamcoördinatoren 
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Afkortingen 
 

BHV  Bedrijfs Hulp Verlening  

ECD  Elektronisch cliënt dossier 

ELV  Eerstelijnsverblijf 

LPZ  Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit  

PDCA  Plan- Do- Check- Act 

RvT  Raad van Toezicht  
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CONTACT?  Mail naar susanne.wes@leyhoeve.nl   

 

 
Meer informatie?  

www.leyhoeve.nl 

 


