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Linge’s Zorglandgoed is een kleinschalige, groene woonzorg locatie voor zorgvragers met 

dementie en/of een somatische beperking. De zorg wordt door professionals vanuit een 

belevingsgerichte benadering geleverd binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) met het oog op 

persoonlijke wensen en het welzijn van de bewoners.  
 

Visie  

Onze visie gaat ervan uit, dat zorg en wonen zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een gewone 

thuissituatie blijft benaderen. Onze zes huiskamers zijn als thuis en de bewoners vormen als het 

ware een gezin, waarbinnen de dagelijkse bezigheden zich afspelen en de buitenomgeving daarin 

volop betrokken wordt.  

De individuele mens, zowel de zorgvragers en de familie, als de zorgmedewerkers en 

vrijwilligers, is uniek en verdient ieders respect en waardering. We onderkennen ieders 

waardevolle kwaliteiten en mogelijkheden en worden gezien als draagkracht voor ieders welzijn 

en vermogen tot bijdrage en/of groei.  

Door het inzetten van de buitenomgeving, ‘Health Environment’, in het dagelijks leven van de 

bewoners, neemt het welzijn toe, blijft de gezondheid zoveel mogelijk in stand en/of  

achteruitgang vertraagd. Daarmee worden diverse zorgkosten bespaard. We willen dit komend 

jaar graag nader onderzoeken over welk bedrag dit gaat. 
 

Woonvorm en het aanbod 

Ons kleinschalige woonvorm voorziet in een vernieuwend aanbod voor 35 tot 37 zorgvragers 

(incl. 2 echtparen) met een zzp (zorgzwaartepakket) 4/5/7 (psychogeriatrisch) of zzp 6 

(somatisch). De huisarts is het eerste aanspreekpunt bij zorgvragen en wordt op aanvraag 

aangevuld met behandeling van een vast team van ouderenspecialist, fysio- en ergotherapeut, 

psycholoog, diëtist en/of logopedist. We zien dat er geen overbodige behandelkosten worden 

uitgegeven en alleen het nodige ingezet wordt. In overleg met Decura, onze cliëntadministratie, 

willen we komend jaar ook deze kosten nader onderzoeken om welk bedrag deze besparing gaat.    

Daarnaast hebben we de mogelijkheid om voor zorgvragers op onze wachtlijst die niet goed 

meer thuis kunnen blijven, dagbesteding aan te bieden tot opname mogelijk is. Bij vragen in de 

directe omgeving is het mogelijk om een beperkt aantal VPT/MPT (Volledig Pakket 

Thuis/Modulair Pakket Thuis) aan te bieden met mogelijkheid van ongepland zorgvragen, als 

aanvulling op de reguliere thuiszorg om het langer zelfstandig thuis wonen te ondersteunen.  
 

Kwaliteit 

Iedere zorgvrager kent zijn eigen wensen, behoeften en zorg van binnenuit. Voor ons is het de 

uitdaging om deze zo goed mogelijk te leren kennen en aansluitend onze begeleiding en zorg te 

bieden. In het leef-plezierplan worden de doelen vastgelegd en vanuit een belevingsgericht 

aanbod dagelijks de begeleiding en zorg geboden. Komend jaar zal de familie in ons ECD 

(Elektronisch Cliëntdossier) mee kunnen kijken in onze rapportages en leef-plezierplan.  

Door dagelijks te reflecteren en te evalueren worden doelen van het leef-plezierplan waar nodig 

aangepast of verbeteringen voorgesteld, in samenspraak met de zorgvrager en diens naasten. In 

ons beleid zijn afspraken gemaakt over de frequentie en sturen we volgend jaar aan op 

concentratie van onze zorgmedewerkers voor 3 tot 4 zorgvragers.  

Het werken vanuit een open en lerende organisatie helpt ons kansen te bieden om te leren en te 

verbeteren. Op deze wijze nemen we deel aan het lerend netwerk in Kwaliteit@ en Kenniz met 

het doel onze kwaliteit van welzijn en zorg optimaal te blijven uitvoeren.  

1. Profiel Linge’s Zorglandgoed 
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Randvoorwaarden voor Welzijn in de zorg 

Met lage overhead en managementkosten is een ruime inzet van zorgpersoneel gerealiseerd  en 

werken medewerkers met plezier en passie in de zorg. In de aanloop en de 1,5 jaar dat Linge’s 

Zorglandgoed geopend is, zijn er geen vacatures nodig geweest en blijven open sollicitaties 

binnenkomen. Mantelzorgers, familie en vrijwilligers voelen zich welkom, ondanks de 

beperkingen die Covid-19 met zich mee hebben gebracht, om bij te dragen in het vergroten van 

het welzijn van de zorgvragers.  
 

De oorsprong 

De initiatiefnemers van Linge’s Zorglandgoed kenmerken zich door warm, sociaal, betrokken en 

liefdevol in het leven te staan en een helpende hand te bieden als die nodig is.  

Dit uitgangspunt ligt als basis in het woonzorgplan van Linge’s Zorglandgoed en is duidelijk 

herkenbaar en voelbaar in de praktijk. Voor de organisatie blijft dit altijd de richting voor de 

ontwikkeling en uitvoering van beleid.         
 

De organisatie 

Linge’s Zorglandgoed is een Stichting en heeft de ANBI status.  

De eerste locatie is bij de kern Rumpt, net in het buitengebied en ligt in de prachtige Betuwe en 

is vanaf 5 augustus 2019 open gegaan en wonen er 35 zorgvragers eind 2020.  

Veel zorgvragers en zorgmedewerkers komen uit een straal van 0 tot 15 km van deze kern en 

legt daarmee een sterke basis van verbinding en vertrouwen neer. Andersom is vanuit het bestuur 

er ook voor gekozen om alle boodschappen en middelen lokaal te kopen en is deze verbinding in 

1,5 jaar sterk en goed opgebouwd.  

Vanuit verbinding en vertrouwen groeit de saamhorigheid en familiare cultuur, waarin openheid, 

goede verhoudingen en aandacht voor elkaar de kracht is om de zorg en het werk goed en 

plezierig te laten verlopen en te behouden. Een basis waarin dagelijks openheid is om te leren, te 

groeien en te verbeteren met elkaar. 
 

Koploper Grijs, Groen en Gelukkig 

In 2017 is Linge’s Zorglandgoed Rumpt benoemd tot één van de koplopers Grijs, Groen en 

Gelukkig. Samen met IVN en andere partners werken we binnen het deelproject Groenblauw 

Netwerk aan een gezonde, groene omgeving die ontspant, beweging en gezondheid bevordert of 

zoveel mogelijk in stand houdt en verbinding tot stand brengt. De verbinding van groen is ook 

binnen zichtbaar en voelbaar en brengt frisheid en vrolijkheid mee. 
 

Gegevens Stichting Linge’s Zorglandgoed als rechtspersoon 

Locatie adres Waaiakkerlaan 2, 4156 AV  Rumpt 

Telefoonnummer 085-2020120 

E-mail  info@lingeszorglandgoed.nl 

Website www.lingeszorglandgoed.nl 

Twitter  
 Lingesland  

Facebook 
 Stichting Linge’s Zorglandgoed 

Identificatienr. Kamer van Koophandel 30274931 

Vestigingsadres  Middelweg 30, 4147 AV Asperen 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

1.1 Missie en visie Linge’s Zorglandgoed       

 

Missie 

Linge’s Zorglandgoed richt zich op persoonlijke, betaalbare zorg, die voldoet aan de gewenste 

zorgkwaliteit volgens de moderne standaard van vandaag. Met de persoonlijke benadering, de 

huiselijke sfeer en de groene en natuurlijke omgeving is de aandacht steeds gericht op de 

persoonlijke beleving, het welzijn en welbevinden van iedere individuele zorgvrager met zijn / 

haar individuele zorgvraag.  

De zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers krijgen alle ruimte de missie, gericht op het 

welzijn en welbevinden, mee te realiseren en voelen zich daarin volledig gesteund door de 

zorgorganisatie en haar medewerkers. 

Onze missie vullen we in vanuit duurzaamheid, gericht op een ideaal evenwicht tussen 

ecologische, economische en sociale belangen. 

 

Visie en strategie 

Wonen op het Zorglandgoed biedt zorgvragers in het algemeen, en zorgvragers met dementie in 

het bijzonder, een omgeving die vertrouwd is en aansluit bij hun belevingswereld en persoonlijke 

verleden. De huiselijke sfeer en de persoonlijke helpen om de kwaliteit van leven op een 

positieve wijze te ondersteunen, waarbij een (sociale) leefomgeving, zowel binnen als buiten in 

het groen, een grote rol speelt.  

 

Voorwaarden hiervoor zijn dat 24 uur per dag ruim voldoende, professionele zorg en begeleiding 

beschikbaar is, de zorgwoningen voldoen aan de levensloopbestendige eisen, de woon- en 

werkomgeving veilig, prettig en vertrouwd is en welzijnsvoorzieningen beschikbaar zijn. De 

woon- en leefomgeving wordt herkenbaar en vertrouwd ingericht en gehouden. Daarnaast zal 

aandacht en tijd geïnvesteerd worden voor familie en vrienden van de bewoners, zoals partner en 

kinderen, zodat zij zich ook thuis en welkom voelen én betrokken kunnen blijven bij dagelijkse 

bezigheden van de zorgvrager. 

Naast intramurale zorg is, in de directe omgeving, aanvullende zorg op de reguliere thuiszorg 

mogelijk met het doel het langer thuis wonen te ondersteunen.  

 

Zowel het wonen als de zorg worden anders georganiseerd dan in een traditioneel verpleeg- of 

verzorgingshuis.  

 

Daarbij wordt rekening gehouden met: 

 de kwetsbaarheid van de zorgvragers;  

 uitgaan van persoonlijke interesses en mogelijkheden van zorgvragers en deze zo lang 

mogelijk in stand houden;  

 ruim voldoende en bekwame zorgmedewerkers inzetten en ze alle ruimte te geven om 

kwaliteit van zorg te bieden en het welzijn van de zorgvragers voorop te stellen; 

 betrokkenheid van mantelzorg en vrijwilligers erkennen, waarderen en faciliteren;  

 lage overhead en managementkosten;  

 duurzame bouw, die lang mee zal gaan en minder kosten geeft in onderhoud en kosten 

van energie en verwarming, door zonnepanelen en warmtepompen. Fossiele brandstof  

als gas zijn in hierbij niet meer nodig.  
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

1.2 Besturingsfilosofie en organigram 

 

Toelichting besturingsfilosofie 

Linge’s Zorglandgoed kent een eenvoudige platte organisatie structuur waarin iedere 

medewerker uniek is en zijn eigen rol heeft. Er is bewust gekozen de kwaliteit van zorg met 

welzijn en welbevinden voor de zorgvragers, mantelzorgers, zorgmedewerkers en vrijwilligers 

voorop te stellen en hiertoe de organisatie als faciliterende drager in te richten.  

Dit betekent zo min mogelijk overhead, lage managementkosten en zelforganiserende teams, 

zodat de zorginkomsten daadwerkelijk aan de zorg besteedt worden. Het salaris van de 

bestuurder (max. € 75.000,-) en de vergoeding van de RvT (€ 1.750,-) blijven ruim onder de 

Bezoldigingsmaxima WNT 2020. 

De zelforganiserende teams hebben op basis van de gegeven beleidskaders en randvoorwaarden, 

zelforganisatie van uitvoering van het welzijn, de zorg en activiteiten en hebben per 2 maanden 

een teamoverleg. 

Good governance, waarbij toezichthouders open in de organisatie treden en het toezicht ook in 

de praktijk kunnen uitoefenen, draagt bij aan de open en lerende organisatie die iedere dag wil 

leren door te reflecteren.  
     

    Verbeelding van het organigram 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zorgregisseurs, coördinerend verpleegkundigen, zorgmanager en bestuurder hebben ieder 

8 weken overleg met elkaar (zorgmanagement overleg / Zmo). Onderwerpen zijn het 

algemeen beleid en rondom de zorg, personeelsorganisatie en samenwerking tussen de teams. 
  

De korte lijnen blijven daarnaast lopen en weten medewerkers bij vragen of onduidelijkheid 

de weg naar het management gelijk te vinden en wordt er zo nodig direct actie ingezet.  

Organigram Linge’s Zorglandgoed 

Raad van Toezicht (3 tot 5 leden) 
(leden hebben toegang tot iedere 

medewerker, huiskamer, zorgvragers, 

mantelzorg en vrijwilligers en vice versa) 

Zorgmedewerkers (1 zorgregisseur) 
Zorgwoning 1 met 2 huiskamers  

(12 vaste zorgplaatsen,  
13,2 FTE – 385 uur netto p/wk) 

 

Bestuurder en zorgmanager (2 FTE) 
Taakgebieden zorgmanagement, P&O, 
relatiebeheer, PR & com., groenblauw 

netwerk  met directe lijnen naar 
zorgvragers en medewerkers 

 

Zorgmedewerkers (1 zorgregisseur) 
Zorgwoning 2 met 2 huiskamers  

(12 vaste zorgplaatsen,  
13,2 FTE - 385 uur netto p/wk) 

 

Zorgmedewerkers (1 zorgregisseur) 
Zorgwoning 3 met 2 huiskamers  

(12 vaste zorgplaatsen,  
13,2 FTE - 385 uur netto p/wk) 

 

Facilitaire ondersteuning (1,4 FTE)  
 Taakgebieden financiën,  man. info. en 

adm. onderst.(met directe lijnen naar alle 
medewerkers en vice versa) 

 



 

 

 

Onze doelgroep  

Onze doelgroep richt zich op zorgzwaartepakket (zzp) 5 en 6 met daarbij 4 en 7.  

In de afgelopen jaren is er een verschuiving gekomen in de thuissituatie van meer indicaties op 

zzp 5, dan op zzp 4 of 7. Een enkele zorgvrager heeft een zzp 6. De wachtlijst is vanaf de 

opening gegroeid en blijven er wekelijks vragen voor zorgplaatsen komen waarbij een alternatief 

van het traditionele verpleeghuis bij ons gevonden wordt.  

Omdat de zorgplaatsen niet zo snel doorlopen als de wachtlijst groeit, zijn we aan het 

onderzoeken of een kleine uitbreiding mogelijk is of dat in de omgeving een 2
e
 zorglocatie 

mogelijk is.    

 

Prestaties Wlz een aanvullend aanbod binnen de Wmo en/of zorgverzekering 

Binnen de Wlz bieden we de volgende prestaties: 

 35 tot 37 zorgplaatsen ZiN (Zorg in Natura) met verblijf zzp 5 en 6 (incl. 2 echtparen), 

met eigen regie is huur en VPT mogelijk;  

 2 VPT / MPT pakketten met ruimte voor ongeplande zorg, in de directe omgeving. 

Eind 2020 zijn er 35 zorgvragers in huis waarvan 1 echtpaar. Het team zorgmedewerkers is in dit 

jaar mooi meegegroeid en zitten we eind 2020 op ruim 36 FTE, met een flexibele schil van ruim 

6 FTE vormen.  

 

Binnen Wmo, Jeugd- en Participatiewet, verzekeringswet of PGB, bieden wij aanvullend aanbod: 

 10 plaatsen dagverzorging/verpleging; 

 15 plaatsen dagbesteding binnen het Groenblauw Netwerk. 

 

De zorgmedewerkers 

De medewerkers van Linge’s Zorglandgoed zijn het belangrijkste onderdeel voor de kwaliteit 

van het welzijn en de zorg die wij onze bewoners bieden, waarbij een nauwe samenwerking met 

de mantelzorg/familie van de zorgvrager het compleet maakt. Wij vinden onze medewerkers van 

grote waarde en vormen een lerende organisatie, die wij faciliteren en ondersteunen in 

deskundigheidsontwikkeling en persoonlijke groei. De meeste medewerkers hebben een 

opleiding in de zorg afgerond, met name op niveau 2 Helpende en niveau 3 VIG. Voor IG 

handelingen is in 2020 een scholingsplan ontwikkeld voor de BIG scholingen en zijn 

inhoudsgerichte opleidingen over onder meer Dementie en Parkinson en benaderingswijzen 

ontwikkeld in samenwerking met ons vaste team van behandelaars. Door het Covid-19 jaar zijn 

deze opgeschoven naar 2021 waarin ze ook aan andere opleidingsniveaus, vrijwilligers en 

mantelzorgers aangeboden worden.    

 

Het welzijn staat van de bewoners voorop. Alle medewerkers dragen hieraan bij, van Zorg en 

Welzijn medewerkers, de huishouding, linnenkamer, dagbesteding, facilitair tot management.   

 

Paramedische zorg 

De zorgvrager houdt in basis de eigen huisarts maar wordt door afstand vaak gekozen voor een  

overstap naar onze lokale huisarts. Onze huisarts heeft in het 1,5 jaar een goede samenwerking 

opgebouwd met de Ouderenspecialist van Stichting Zorgvoorziening Rivierenland en onze vaste 

fysio- en ergotherapie uit Buren, psycholoog uit Beesd, diëtiste en logopedist uit Geldermalsen, 

allen kleinschalige lokale aanbieders die zich gespecialiseerd hebben in ouderenzorg.  

 
 

 

2 Doelgroep, prestaties en zorgmedewerkers  
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

2.1 Normenkader  

 

Er zijn voor verpleeghuiszorg vooralsnog geen landelijke context gebonden normen ontwikkeld. 

Vanuit het kwaliteitskader is er een richtlijn gegeven waaraan de organisatie minimaal moet 

voldoen om veilige, verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen. In onderstaande 

tabel zijn deze normen, waar het gaat om voldoende personeel, opgenomen en is er een 

vergelijking gemaakt met de personeelsplanning van de zorg. 

 

 Personeelsnorm kwaliteitskader Inzet Linge’s 

Zorglandgoed (LZ) 

1 Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten 

(zoals intake, opstaan, naar bed gaan en rondom het sterven) 

zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken 

te verrichten. 

LZ kan voldoen aan 

deze normen.  

2 Tijdens de dag en de avond is er permanent iemand in de 

huiskamer om de aanwezige bewoners de nodige aandacht en 

nabijheid te bieden en toezicht te houden. 

Wanneer een bewoner een ruimte moet verlaten is er iemand 

aanwezig om dit op te vangen. Hierbij kan ook gedacht worden 

aan de inzet van een vrijwilliger of familielid. 

De inzet in deze 

tijden is 1,5 tot 2 

medewerkers op 1 

huiskamer. 

3 In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per woning 

iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om 

separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving / 

zinvolle dag invulling van de bewoners.  

Per woning is 1 

verantwoordelijk 

medewerker voor 

zinvolle daginvulling. 

4 Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor 

(on)geplande zorg vragen of toenemende complexiteit zoals 

opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen 

specialist ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of 

gedragsdeskundige, tijdelijke overplaatsing zorgvrager naar 

andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen 

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), het ingang 

zetten van ‘Meerzorg’. 

De huisarts is 

hoofdbehandelaar en 

kan de SO en andere 

disciplines oproep, 

waarnaast wij het 

contact ook 

onderhouden en in 

kunnen roepen. 

Opschalen van 

personeel is vanuit de 

flexibele schil 

mogelijk.  
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___________________________________________________________________________ 

Personeelssamenstelling 

 

De zorgmedewerkers, totaal 36,3 FTE per 31 december 2020 in vaste dienst, met daarop 6 FTE 

flexibele uren. Dit is incl. het kwaliteitsbudget van 2020. 

 

We zijn in 2020 gegroeid van 33 FTE naar 36,3 FTE. Van het kwaliteitsbudget is ruim 85 % 

gebruikt voor meer inzet van medewerkers bij de bewoners. Het overige deel is gebruikt voor de 

kosten van Welzijn in de Zorg, opzetten van ons leef-plezierplan in de ECD, scholing voor het 

werken met de 10 klantbeloften, frequente activiteiten als yoga, muziek en zang en eerste 

stappen met de geestelijke verzorging en mantelzorg activiteiten.     

 

In januari, februari en maart 2021 komen er weer 3 nieuwe zorgmedewerkers bij, waarvan 1 een 

opleiding niveau 3 gaat volgen, 1 de opleiding VP niveau 4 en de andere een helpende is met 

aantekeningen voor complementaire zorg en massages voor zorgvragers met dementie. Dit is een 

mooie aanvulling voor ons team.  

We komen dan op 38,3 FTE met nog een stukje ruimte om naar ons doel van 39,6 FTE te 

groeien. Enkele kandidaten zijn hiervoor in beeld en zal begin 2021 een keuze gemaakt worden.    

 

Om vaste gezichten voor de zorgvragers te hebben, gaan we met name uit van contracten van 

minimaal 20 uur per week. Binnen alle functies is zowel fulltime als parttime werken mogelijk.  

Daarnaast zetten we in om jonge mensen kansen en ervaringen op te laten doen in het mooie 

werk in de zorg. In 2020 zijn de eerste MBO en HBO stagiaires gekomen en breidt dit zich in 

2021 nog een stukje verder uit. Ook van de vaste medewerkers gaan er weer 3 doorleren voor 

niveau 3 en komt het aantal leerlingen op niveau 3 op 7 en 3 leerlingen niveau 2. Eén 

medewerker specialiseert zich verder in psychogeriatrie (GVP) en 1 medewerker gaat de 

Praktijkopleiders opleiding volgen.   

Het team kent, door het kleinschalig karakter van het huis, alle bewoners én veel van hun naasten 

persoonlijk. Zij zijn op de hoogte van de specifieke zorgvragen, wensen en de wijze waarop het 

leefplezier van de bewoner positief gestimuleerd wordt. 
 

De teamsamenstelling is als volgt verdeeld:  

 

Functie FTE  

Vaste uren 

FTE  

Extra uren 

Gastvrouw / huishoudelijk niveau 1      6 2 

Helpende niveau 2     12 2 

Verzorgende 3 / IG / MVIG     13 2 

Verpleegkundige niveau 4       2 0,1 

Verpleegkundige niveau 5 / Zorgmanager         1,8 0,4 

AB/Welzijnsmedewerker SPW niveau 3/4      2,3 0,2 

Leerlingen niveau 2 t/m 4      2,5 0,2 

Totaal    39,6 6,9 
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Ieder jaar wordt de personeelsbegroting in overleg van zorgregisseur, zorgmanagement en onze 

cliëntenraad geëvalueerd en de nieuwe begroting gemaakt op basis van ervaring en zorgbehoefte.  

Tussentijds kan de personeelsbegroting aangepast worden als de zorgbehoefte wijzigt bij b.v. toe 

of afname van de zorgvraag. De formatie kan afgestemd worden op datgene wat kwalitatief 

nodig om iedere vleugel te bemensen met de tijd en deskundigheid die nodig is.     

 

 
__________________________________________________________________________ 

 

Reflectie op personeelssamenstelling 

Voldoende en bekwaam personeel met passie voor de zorg is de basis van Linge’s Zorglandgoed 

voor het verlenen van goede en deskundige begeleiding en zorg. Van alle medewerkers worden 

diploma’s en certificaten bijgehouden en komt in het bilaterale overleg en functioneringsgesprek 

naar voren in welke mate zij voldoen aan de 7 onderstaande competenties die door Linge’s 

Zorglandgoed zijn vastgesteld.  

We stimuleren het eigenaarschap van iedere medewerker om bevoegd en bekwaam te blijven 

binnen de eigen functie en vragen in het jaargesprek een terugkoppeling. De competenties zijn 

geëvalueerd in het Zmo en blijven actueel.  

We zien dat het bespreekbaar maken in het team van de 7 competenties nog laag is en wordt er in 

2021 een vervolgscholingstraject per team georganiseerd.  

 

7 competenties voor medewerkers van Linge’s Zorglandgoed 

Teamplayer / collegialiteit Alle medewerkers 

Communicatieve vaardigheden Alle medewerkers 

Sensitiviteit en inlevingsvermogen Alle medewerkers 

Samenwerken en overleggen Alle medewerkers 

Gedrevenheid / enthousiasme 3 of meer medewerkers per deelteam  

Plannen en organiseren 3 of meer medewerkers per deelteam 

Initiatief nemen 3 of meer medewerkers per deelteam 
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_________________________________________________________________________ 

Deskundigheidsbevordering, BIG scholingen en Cultuur 

Deskundigheidsbevordering en BIG scholingen zijn ontwikkeld en is gekozen voor 

samenwerking met Aventi uit Beesd en Skillslab in Tiel. Alle vaardigheden van de medewerkers 

staan in een matrix overzicht en is er een scholingsplan gemaakt. Voor de gastvrouwen/heren 

wordt er in 2021 een scholing georganiseerd om cultuur binnen de ouderenzorg op maat aan te 

bieden i.s.m. Cultuur Oost. Daarnaast komen er scholingen voor complementaire zorg en 

massages voor zorgvragers met dementie.  

  

Binnen het team zijn aandachtvelders actief die zich richten op een specifiek aandachtsgebied.  

Zij borgen dit aandachtsgebied binnen de organisatie en zijn aanspreekpunt voor het team. Zij 

delen hun deskundigheid met de anderen van het team d.m.v. themabesprekingen, verspreiden 

van informatie of klinische lessen.  

 

__________________________________________________________________________ 

Verzuim en door- en uitstroom 

Het doel van het personeelsbeleid richt zich op een hoge mate van werknemers tevredenheid 

waarmee passie voor de zorg en kwaliteit van het werk op hoog niveau blijft en kosten voor 

verzuim en doorstroom laag gehouden kan worden.  

Medewerkers laten werken vanuit hun eigen kracht en passie én passend bij de privé situatie, zal 

helpen om de tevredenheid hoog te laten zijn. Zo blijven we met elkaar onderweg en kan er 

tussentijds een verandering bespreekbaar gemaakt worden en gezocht op welke wijze dit 

mogelijk gemaakt kan worden. 

 

We hebben dit jaar gezien dat er nog enkele medewerkers hun weg niet vinden in het 

kleinschalig werken en is er ruimte gebleven om nieuwe medewerkers aan te nemen, naast de 

verruiming uit het kwaliteitsbudget. 

 

Het doel is het ziekteverzuim tussen de 1,5 tot 5 % is eind 2020 niet gehaald doordat eind 

oktober besmettingen met Covid-19 bij zorgvragers en medewerkers werd geconstateerd.  

Er zijn 12 zorgvragers besmet geweest en 14 zorgmedewerkers, waarvan niet zeker is of bij allen 

de besmetting hier opgedaan is. en doorstroom van 15 % per jaar. Zowel de zieke zorgvragers als 

de zorgmedewerkers zijn gelukkig van Covid-19 herstelt, waarbij 4 medewerkers een langer 

traject moeten lopen om weer terug te komen in het werk. 

Gemiddeld over het jaar heen is het ziekteverzuim lager dan 5 % geweest en wordt in het 

komend kwartaal de laatste berekening gemaakt.  

 

De doorstroom in 2020 is lager gebleven dan het gestelde doel van 15 % geweest. Voor 2021 

wordt hetzelfde percentage aangehouden. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
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Vrijwilligers en mantelzorgers / familie 

 

Linge’s Zorglandgoed gaat uit van deskundig en ruim voldoende zorgmedewerkers die de 

begeleiding en zorg vanuit de visie goed kunnen organiseren voor de zorgvragers en hun naasten. 

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn daarop de extra aanvulling voor extra welzijn van de 

bewoners. In samenwerking met de zorgmedewerkers, brengen ze zowel in tijd als aandacht 

extra leef-plezier bij de bewoners. In de afgelopen jaren hebben we al bijzondere en enthousiaste 

vrijwilligers gevonden die ons helpen met leuke activiteiten zoals het onderhoud van de 

hoogstamfruitbomen, kruidentuin en moestuin en maken van dierenverblijven.  

 

In 2020 zijn de vrijwilligers direct verbonden aan de afdeling en/of aan het Welzijnsteam. Dit 

blijkt een prettige werkwijze en zetten we zo door. De vrijwilligers delen met regelmaat mee met 

de waardering voor medewerkers en voelen zich daardoor gezien en gehoord. Het aantal is dit 

jaar klein gebleven door het Covid-19 jaar en richten ons erop dat het aantal in 2021 rustig aan 

kan uitbreiden.  

 

Mantelzorgers en familie/vrienden zijn een warme groep om de zorgvragers en ons heen die zeer 

nauw betrokken zijn bij de bewoners door de persoonlijke band die zij hebben.  

Linge’s Zorglandgoed is zich hier zeer bewust van alsook de onvrijwillige keuze om 

mantelzorger te zijn of het los te laten van een geliefde als deze opgenomen wordt.  

Vandaar de term ‘rode loper’ die we voor deze groep bieden, zodanig dat ze zich welkom 

voelen, vrij om vragen te stellen, voorstellen te doen tot verbetering en de omslag te maken naar 

‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.  

 

Vanaf het begin dat iemand bekend is op onze wachtlijst worden de eerste contacten gelegd en 

zal voor de opname zoveel als mogelijk de individuele zorgvrager met zijn/haar verleden en 

heden, specifieke wensen en zorgbehoefte al in beeld zijn.  

Met de naasten wordt de opname en afstemming over de zorg goed doorgesproken met het doel 

de verandering voor iedereen goed te laten verlopen. Vanaf de opname wordt zowel de 

zorgvrager als de familie door de zorgmedewerkers van de afdeling omarmd en wordt er samen 

opgetrokken  met het oog op het welzijn van de zorgvrager alsook de naasten.  
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Linge’s Zorglandgoed Rumpt heeft bijna 17 maanden ervaring en is er een solide basis gelegd 

waarin Welzijn en zorg dagelijks door de zorgmedewerkers op een plezierige wijze aangeboden 

wordt aan de zorgvragers.  

We zien dat er een 8 tal onderdelen uit de 10 klantbeloften zijn waar we verder kunnen 

verbeteren en medewerkers kunnen laten groeien in het mooie vak van de zorg. 

  

Ons kwaliteitsplan 2021 geeft ons de ruimte verder te groeien en de opbouw van onze 

zorgorganisatie verder te ontwikkelen. We doen dit samen met alle medewerkers, de 

zorgvragers, de mantelzorgers, de familie en de professionals om ons heen en versterken zo onze 

samenwerking met elkaar. 

 

In de voorgaande hoofdstukken zijn in de behaalde verbeterpunten van het afgelopen jaar in 

verwerkt en zal er begin volgend jaar een verslag gemaakt worden waarin de punten kort en 

bondig terug gekoppeld worden. Vanuit deze punten zijn de nieuwe punten naar voren gekomen 

die we vanuit de 10 klantbeloften naar voren brengen. 

 

 

 

         

 

      

3 Verbeterparagraaf, samen doorgroeien en verbeteren  
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3.1  Mijn naasten worden gezien en gehoord (2.2) 

 

In het afgelopen jaar waarin Covid-19 veel bepaald heeft t.a.v. de omgang met elkaar heeft dit 

ook effect gehad hoe wij om willen gaan met de naasten van onze zorgvragers. 

 

We hebben gemerkt dat het fijn is dat ze mee kunnen kijken via FamilieNet en voelen ze zich 

dicht betrokken.  

Dit is nog niet mogelijk bij onze ECD Carefriend en mogen we verwachten dat dit volgend jaar 

wel mogelijk is. We zullen Qurentis, die de aanbieder is van ons ECD, ieder kwartaal vragen hoe 

ver de stand van zaken is en wanneer we kunnen beginnen.   

Dit geeft ons de mogelijkheid om de naasten ook meer en beter te informeren hoe het met de 

invulling van het leefplezierplan gaat. 

Tot het mogelijk is dat naasten meekijken in ons ECD blijven we telefonisch en persoonlijk met 

regelmaat de belangrijkste punten bespreken uit het leefplezierplan.  

 

Verbeterpunt 2021 vanuit de kwaliteitsgelden: 

 

Naasten kunnen meekijken in ons ECD, Carefriend 

 

Evaluatie: medio 2021 tussenevaluatie en eind 2021 eindevaluatie in het Zmo 

 

 

3.1.1 Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht (2.3) 

 

We hebben zeven partners van een echtpaar bij onze bewoners, waarvan de meeste nog redelijk 

jong zijn. We merken dat het veel verdriet kan geven als het afscheid er al is door dementie. 

 

Afgelopen jaar hebben we kennis gemaakt met 2 geestelijke verzorgers die ook in Rumpt wonen 

en een aanbod hebben gedaan om zowel onze zorgvragers, als de mantelzorgers als ook de 

medewerkers tijd en aandacht te geven om levensvragen of individuele dilemma’s op een fijne 

en vertrouwelijke wijze te kunnen bespreken. 

Voor komend jaar hebben we hiervoor vaste afspraken gemaakt en komt er 1 twee wekelijks 

open in gesprek. Waar er meer vragen liggen wordt een aparte afspraak gemaakt om deze te 

bespreken in 1 of meerdere gesprekken. Voor de echtgenoten worden enkele bijeenkomsten in 

2021 georganiseerd die begin volgend jaar nadere invulling krijgen. 

Vanuit de zorgmedewerkers komen er enkele bijeenkomsten voor alle mantelzorgers voor vragen 

rond dementie en het afscheid dat daarmee samenhangt.     

 

Verbeterpunt 2021 vanuit de kwaliteitsgelden: 

 

Twee wekelijks komt de geestelijk verzorger op LZ in gesprek met bewoners, naasten en 

medewerkers 

Voor echtgenoten wordt in samenwerking met ons Welzijnsteam een extra aanbod gemaakt 

Medewerkers organiseren minstens 2 bijeenkomsten voor alle naasten 

 

Evaluatie: Ieder kwartaal in zorgmanagement overleg en 2 keer in overleg met de CR
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3.2  Ik word op een prettige manier ondersteund (4.2) 

 

Complementaire zorg en PDL zijn de sleutelwoorden in het zorgwerk om welzijn bij iedere 

zorgvrager mogelijk te maken. Eind 2020 hebben we kennis gemaakt met de Rubis waarbij het 

welzijn van een aantal zorgvragers zichtbaar groter werd bij de uitvoering van zorgmomenten.  

Met het binnenhalen van een helpende met deze specifieke aantekeningen en vaardigheden 

vanuit Touch for Care wordt deze scholing in 2021 aan alle zorgmedewerkers van Linge’s 

Zorglandgoed aangeboden en zal een verbinding gemaakt worden met de mantelzorgers die daar 

interesse in hebben.  

 

Verbeterpunt 2021 vanuit de kwaliteitsgelden: 

 

Specialisatie van vijftal medewerkers met aandachtsveld complementaire zorg en PDL 

Training Touch for Care voor alle zorgmedewerkers en 2
e
 groep voor mantelzorgers 

Aanschaf Rubis en wekelijks gebruiken bij een aantal zorgvragers 

 

Evaluatie: Ieder kwartaal in zorgmanagement overleg  

 

 

3.2.1  Mijn behoeften en wensen zijn bekend (4.3) 

 

In het najaar van 2020 is de 1
e
 audit uitgevoerd van Welzijn in de zorg en is er een mooi 

auditverslag uitgekomen met een aantal aanbevelingen. Deze hebben we deels al opgepakt en  

wordt in dit kwaliteitsplan een volgende stap gemaakt. 

De 10 klantbeloften worden in 2021 verder zichtbaar in het leefplezierplan met een gerichte 

rapportage op de gestelde doelen. Eten en drinken is een vast onderdeel waar meer ruimte 

gezocht kan worden in het afwijken van vaste eetpatronen en tijden als dit beter aansluit bij 

hetgeen een zorgvrager nodig heeft.   

 

Daarnaast willen we de 10 klantbeloften zowel binnen als buiten in beeld brengen om zo de 

aandacht te verscherpen voor iedereen.  

 

Verbeterpunt 2021 vanuit de kwaliteitsgelden: 

 

In het leefplezierplan wordt bij iedere zorgvrager vanuit de 10 klantbeloften doelen 

geformuleerd en volgt daarop de rapportaget 

 

Evaluatie: Maandelijks nakijken in het ECD door zorgregisseurs met de verantwoordelijk 

zorgmedewerkers en per kwartaal met de coördinerend verpleegkundigen 
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3.3 Mijn wensen en voorkeuren zijn leidend (7.2) 

 

Voor de gastvrouwen/heren zal een scholing vanuit het oogpunt van cultuur georganiseerd 

worden door Cultuur Oost waarin passend bij de doelgroep activiteiten ontwikkeld worden en 

medewerkers vaardigheden worden aangeleerd om deze door de week heen aan te bieden.  

 

Om de positieve gezondheidsdefinitie verder te laten beklijven is Machteld Hubers gevraagd een 

lezing te organiseren op Linge’s Zorglandgoed met ruimte voor gesprekken met medewerkers en 

mantelzorgers. Vanuit deze beweging zal het leef-plezierplan nog meer gericht worden op de 

kwaliteit van leven van de individuele zorgvrager en vandaaruit ingevuld worden.  

 

Verbeterpunt 2021 vanuit de kwaliteitsgelden: 

 

Scholing Cultuur voor gastvrouwen/heren door Cultuur Oost 

Bijeenkomst met lezing door Machteld Hubers voor medewerkers en familie   

 

Evaluatie: medio 2021 tussenevaluatie en eind 2021 eindevaluatie in het zorgmanagement 

overleg 

 

 

 

 

                   Gezien en gehoord worden! 
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3.4  Ik en mijn naasten maken zich geen zorgen en zijn gerust (9.1) 

 

In het eerste jaar zijn vaste samenwerkingsverbanden opgebouwd met De Leerdamse 

Huisartsenpraktijk Wouters; de Ouderenspecialist en Verpleegkundig Advies in NAW van 

Stichting Zorgvoorziening Rivierenland; fysio- en ergopraktijk; psycholoog; diëtist en 

logopedist. Maandelijks wordt er een MDO overleg gepland waar 3 tot 4 zorgvragers in 

besproken worden en de behandelaars bij aansluiten.  

De voorbereiding wordt door zorgmedewerkers gemaakt waarin de voorbereiding dit jaar verder 

gebeterd wordt t.a.v. de planning en de zorginhoud. De coördinerende Verpleegkundigen zijn de 

trainers die de Zorgmedewerkers begeleiden.  

In 2020 zijn een aantal vaste observatie formulieren ontwikkeld die nu in het ECD opgenomen 

zijn en bij de voorbereidingen van MDO besprekingen eerder ingezet gaan worden.  

Daarbij wordt de opleiding van de GVP medewerker meegenomen als het om specifiek gedrag 

van zorgvragers gaat en methoden die in de opleiding naar voren komen en hierbij gebruikt 

kunnen worden.   

 

Samen met deze professionals werken we aan het welzijn en de zorg voor onze zorgvragers en 

komen er leer- en verbeterpunten naar voren welke direct opgepakt worden en in acties omgezet 

waarbij direct verbeteringen gemaakt kunnen worden.  

 

Verbeterpunt 2021 vanuit de kwaliteitsgelden: 

 

Voorbereiding MDO besprekingen zijn een week voor het MDO af en van goede inhoud 

Gebruik observatieformulieren wordt door medewerkers actief in voorproces betrokken 

De inhoud van de GVP opleiding wordt ingebracht in het zorgmanagement overleg en op 

de werkvloer 

 

Evaluatie: de coördinerend verpleegkundigen volgen en sturen deze punten en rapporteren in het 

zorgmanagement overleg 
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3.4.1 Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn, zorg en veiligheid (9.3) 

    

De 3 teams hebben zich gevormd en zijn er in 2020 teambesprekingen gehouden, maar minder 

frequent dan gepland. Zo zijn de bilaterale besprekingen en functioneringsgesprekken zijn naar 

achteren gegaan door het Covid-19 jaar en volgen deze in 2021 als dit weer kan. 

Eind vorig jaar is er een nieuwe VIG collega bijgekomen die meer door het hele huis blijft 

werken. Ditzelfde doen we met de 2 nieuwe medewerkers die in februari en maart starten en 

gaan 3 tot 4 medewerkers met een groot contract hierin mee draaien. Dit helpt om de verbinding 

met elkaar en het leereffect van en met elkaar te vergroten. 

  

Het doel is in 2021 de teambesprekingen weer frequent te kunnen houden en hebben daarvoor 

een vaste agendalijn met 3 onderdelen: zorginhoud, team en organisatie met vaste agendapunten.    

De zorgregisseurs worden ondersteund door de zorgmanager en coördinerend verpleegkundige 

en maken de agenda op basis van de punten uit het kwaliteitsplan en het jaarplan.  

 

We stimuleren het eigenaarschap van iedere medewerker om een actieve mee te denken en 

voorstellen te doen voor verbeteringen en waar je zelf onderdeel in kan blijven bij de uitvoering 

en/of samen met anderen aan verbeteringen kan werken. In de  7 competenties liggen een aantal 

skills die medewerkers helpen om dit makkelijker op te pakken.  

We zien dat het bespreekbaar maken in het team van de 7 competenties nog laag is en wordt er in 

2021 een vervolgscholingstraject per team georganiseerd.  

 

Eind 2020 is een buitenteam gevormd die in 2021 op gebied van groen en naar buiten gaan 

activiteiten gaan ontwikkelen, IVN (Instituut voor Natuureducatie) blijft hierin ondersteunen.  

De moestuin heeft een 1
e
 jaar goed gedraaid en zal dit jaar door dit nieuwe team gecoördineerd 

worden en worden er vaste verbinding gemaakt met de mantelzorgers. De kruidentuin is vorig 

jaar nog klein gebleven en zal dit jaar met meer kruiden en bessenstruiken ingericht worden.  

 

Verbeterpunt 2021 vanuit de kwaliteitsgelden: 

 

Aantal medewerkers worden breed in het huis ingezet 

Teambespreking zijn frequent en gericht op het verbeteren van de 10 klantbeloften 

Scholingstraject per team gericht op samenwerking en 7 competenties 

Het buitenteam maakt de 10 klantbeloften buiten zichtbaar 

 

Evaluatie: zorgmanager volgt brede inzet van medewerkers en geeft terugkoppeling in Zmo 

Zmo volgt hoe de teambesprekingen en buitenteam verlopen en biedt zo nodig sturing  
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3.5  Ik voel mij hier veilig en geborgen (1.1)  

  Ik ervaar dat medewerkers het iedere dag weer beter willen doen (10.3) 

 

We zien en merken aan veel punten dat we goede stappen hebben gemaakt en soms krijgen we 

feedback waarop verberingen gemaakt worden. Er is nog geen onderzoek of enquete gehouden 

onder de zorgvragers / naasten en de medewerkers. 

Vanuit Welzijn in de zorg willen we in 2022 de enquete onder medewerkers en zorgvragers / 

naasten houden  en de uitkomst met verbeterpunten in jaarplan en kwaliteitsplan 2022 

verwerken.   
 

Om het eigenaarschap van iedere medewerker t.a.v. de 7 competenties te verstevigen, als in de 

drie teams, wordt in 2021 in een vervolgscholing per team gepland.  

 

Verbeterpunt 2021 vanuit de kwaliteitsgelden: 

 

Enquete onder zorgvragers / naasten en medewerkers 

Uitkomst verwerken in jaarplan en kwaliteitsplan 2022 

Training per team gericht op 7 competenties LZ en onderlinge samenwerking in dagelijks 

willen verbeteren 

 

Evaluatie: bestuurder en zorgmanager pakken deze punten op en geven terugkoppeling in Zmo, 

CR en Personeelsvertegenwoordiging 
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3.6  Inzet extra kwaliteitsgelden 2021 
 

 Extra personele inzet (zie begroting- en 

verantwoordingsmodel 2020 - 2021) 

  

€ 218.320 

 Extra personele inzet 

 

Vanuit klantbelofte 6   

Meer tijd en ruimte voor bewoners door dagelijks per 

afdeling een extra medewerker in te zetten in de piektijden, 

totaal 3,3 FTE in 2021. 

 

Loonkosten extra inzet ondersteuning zorgmanagement 

(0,2 FTE), facilitaire ondersteuning gericht op ICT (0,2 

FTE) en praktijkopleider in opleiding 

 

 

 

 

€ 190.500 

 

 

 

€  28.000 

 Extra middelen voor verhogen kwaliteit 

 

€ 37.500 

  

Inzet geestelijk verzorger 

 

Inzet yoga en muziek therapeut 

 

Training Touch for Care 

 

Scholing Cultuur 

 

Bijeenkomst met lezing Machteld Hubers 

 

GPV opleiding 

 

Enquetes zorgvragers/naasten en medewerkers en kosten 

kwaliteit@ 

 

Training per team 

 

Aanschaf Rubis 

 

Accountantscontrole kwaliteitsgelden 

 

 

€ 5.500 

 

€ 2.000 

 

€ 5.000 

 

€ 1.000 

 

€ 1.000 

 

€ 4.000 

 

€ 4.000 

 

 

€ 4.500 

 

€ 6.000 

 

€ 4.500 
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De basis van ons kwaliteitsbeleid ligt in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat op 13 januari 

2017 is gepresenteerd door het Zorginstituut Nederland.  

Met kleinschalige zorgaanbieders hebben we meegewerkt aan Kwaliteit@. Een krachtig concept 

voor- en door kleinschalige woonzorghuizen die het werken aan kwaliteit verankert in de 

dagelijkse zorg. We zijn hierbij ondersteund vanuit het landelijke programma Waardigheid en 

Trots van het ministerie van VWS.  

 

Deze kwaliteitsmethodiek is pragmatisch en toegankelijk voor het hele team die betrokken zijn 

bij de zorgvragers en richt zich op hun welzijn van de zorgvrager i.p.v. de zorg voorop te stellen. 

Alle disciplines dragen bij aan het welzijn. De zorg speelt hierbij een belangrijk rol, alsook de 

huishouding, dagbesteding en de keuken dragen substantieel bij.  

De werkwijze van belevingsgerichte zorg sluit naadloos aan op de methode van Kwaliteit@.  

Het kwaliteitsbudget van ca. € 250.000,- wordt voor 15 % besteedt aan kosten die verbonden zijn 

aan kwaliteit@ en besteedt aan een hulpmiddel en trainingen en bijeenkomsten voor onze 

vrijwilligers en mantelzorgers.    

 

Het kwaliteitskader gaat daarbij uit van de eigen regie van de zorgvrager, de dialoog met de 

zorgvrager en diens naasten, het leren en verbeteren als organisatie en het nemen van 

verantwoordelijkheid. Al deze elementen zijn geborgd in de 10 klantbeloften die in de volgende 

deelonderwerpen van dit hoofdstuk, samen met de toelichting van de kwaliteitsmethodiek van 

Kwaliteit@  benoemd zullen worden.  

Elementen uit het kwaliteitskaders die integraal geborgd zijn in Kwaliteit@: 

 Persoonsgerichte benadering 

 Passende zorg en ondersteuning 

 Deskundigheid van de medewerkers 

 Wooncomfort en maaltijden 

 Ruimte voor participatie door verwanten 

 Sturing op kwaliteit en veiligheid 

 Leren en verbeteren 

 Onafhankelijke toetsing 
 

Kernwaarden Linge’s Zorglandgoed 

In een diverse groep stakeholders zijn 3 kernwaarden voor Linge’s Zorglandgoed vastgesteld: 

Aandacht, samenwerken en kwaliteit.  

Vanuit 4 perspectieven zijn deze 3 kernwaarden uitgewerkt zodat ze in de praktijk zichtbaar en 

voelbaar zullen worden. Bij de inrichting, zowel binnen als buiten worden ze nu verwerkt in de 

keuzes die gemaakt worden. Alle medewerkers krijgen de kernwaarden en de uitwerking ervan 

mee in de eerste training voor de opening.  

Vanuit de visie, de missie en de kernwaarden willen we ons blijvend afvragen hoe we vanuit de 

eigenheid van Linge’s Zorglandgoed bij kunnen dragen aan de gewenste verandering in de zorg 

en onze samenleving. Jaarlijks zullen we een thema kiezen zodat we onszelf blijven spiegelen en 

actief als lerende organisatie in ontwikkeling blijven. 

 

3 Leefplezier in de zorg, kwaliteit en cliënttevredenheid  
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_____________________________________________________________________________ 

Kwaliteit door Welzijn in de Zorg 

Bij veel organisaties is het vertrekpunt de zorg voor haar bewoners. De leden van Kwaliteit@ 

nemen juist het welzijn van hun bewoners als vertrekpunt. Alle disciplines in hun 

woonzorghuizen dragen bij aan het welzijn. De zorg speelt hierbij een belangrijk rol, maar ook 

de huishouding, dagbesteding en de keuken dragen daaraan substantieel bij. Pas als alle 

disciplines het welzijn van de bewoner hoog in het vaandel hebben, kan er sprake zijn van 

kwaliteit in het dagelijkse leven en leefplezier van de bewoners.  

Door iedereen in de organisatie! Kwaliteit van binnenuit, in plaats van buitenaf!  

 

Deze worden zichtbaar gemaakt in de 10 klantbeloften. 

 

 Wonen met Welzijn & Zorg 

1. Hier voel ik mij thuis 

2. Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis 

3. Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden 

4. Ik krijg passende zorg en ondersteuning 

5. Ik eet en drink naar wens 

 

Eigen regie 

6. Hier doe ik ertoe en mag ik mijzelf zijn 

7. Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn 

 

Organisatie en governance 

8. Ik heb medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw 

9. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij 

10. De medewerkers zijn professioneel en werken met plezier 

 

De 10 klantbeloften zijn voor alle deelnemers van Kwaliteit@ gelijk, de invulling wordt in ieder 

woonzorghuis vorm gegeven passend bij de setting. Linge’s Zorglandgoed heeft in de periode 

voor opening met zorgmedewerkers deze stap gemaakt met de vertaling naar de 10 klantbeloften 

voor Linge’s Zorglandgoed. In het eerste jaar zijn er 2 maal evaluatie momenten gehouden en 

zijn de 10 klantbeloften nader uitgewerkt in een geschreven versie.  

 

Welzijn in de zorg met Kwaliteit@ 

 



 

 

Kwaliteitsplan 2021 – december 2020 – Stichting Linge’s Zorglandgoed 

 

23 

Onze bouwstenen 

De 10 klantbeloften krijgen hun waarde in de dagelijkse operatie door de 5 bouwstenen die 

hieraan ten grondslag liggen:  

Informeren, Conformeren, Signaleren, Leren en verbeteren en Waarderen.  

Informeren 

Alle direct en indirect betrokkenen worden geïnformeerd over de 10 klantbeloften. Denk hierbij 

aan brochure voor belangstellende bewoners, een training voor alle medewerkers en vrijwilligers 

en diverse hulpmiddelen om de klantbeloften in het woonzorghuis zichtbaar te maken. 

Conformeren 

De focus is gericht op het waarmaken van de 10 klantbeloften. Dat betekent dat medewerkers 

zich dagelijks inzetten om de klantbeloften waar te maken en elkaar hierbij ondersteunen. 

Signaleren 

Alle direct en indirect betrokkenen spelen een rol bij het signaleren van verbeterkansen. Daarbij 

is het voor een ieder mogelijk om middels een formulier verbeterkansen te benoemen voor een of 

meerdere klantbeloften. 

Leren en verbeteren 

De 10 klantbeloften zijn onderwerp van gesprek om dagelijks de kwaliteit te kunnen verbeteren. 

De verbeterkansen worden beoordeeld en geïmplementeerd, tijdens teamoverleggen zijn de 

klantbeloften een vast onderdeel op de agenda en binnen het netwerk van deelnemers zijn 

ervaringsbijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

Waarderen 

Een aantal malen per jaar zal er een formele beoordeling plaatsvinden van de invulling van 10 

klantbeloften. Dit zal enerzijds zijn met bewoners tijdens een (zorg) welzijnsgesprek, maar ook 

door collegiale toetsing tussen de deelnemers en eenmaal per twee jaar een onafhankelijke 

toetsing. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Wonen en welzijn 

Linge’s Zorglandgoed is opgezet om kleinschalig wonen in een groene omgeving mogelijk te 

maken met het doel een optimale levenskwaliteit van de bewoners te bereiken en het werkplezier 

van zorgmedewerkers weer optimale ruimte te geven. Een huiselijke omgeving met het dagritme 

dat aansluit om wensen en behoeften van de zorgvragers. Voor naasten van zorgvragers en de 

familie is het belangrijk weer in balans te komen ten aanzien van de zorg en ruimte te krijgen 

voor het welzijn van de zorgvrager en zichzelf. De woon- en leefomgeving is hierbij van belang 

en geeft ruimte voor goede zorg voor lichaam en geest. 

 

Kleinschalige zorg houdt voor Linge’s Zorglandgoed meer in dan de naam alleen. Het is een 

ingrediënt die in alle onderdelen van de organisatie terug komt waarbij cliënt centraal en welzijn 

meer dan woorden zijn. Er zijn voor 30 tot 35 zorgvragers 6 huiskamers, waarmee de groepen in 

de huiskamer klein zijn met 5 tot 6 bewoners.  

De zorgmedewerkers zijn verdeeld over 3 teams die gekoppeld zijn aan 2 huiskamers.  

Ieder huiskamer vormt als een gezin een veilige omgeving met vertrouwde zorgmedewerkers die 

zorgdragen voor een gezellige sfeer, lekker eten en drinken, zinvolle dagbesteding die passen bij 

de wensen van de bewoners van de groep en deskundige en goede zorg. Onderling kunnen de 

bewoners bij de buren op visite gaan en aansluiten op activiteiten die daar plaats vinden. 

Zorgmedewerkers hebben dagelijks onderling  contact en kennen elkaars activiteiten.  

 



 

 

Kwaliteitsplan 2021 – december 2020 – Stichting Linge’s Zorglandgoed 

 

24 

Zorgmedewerkers zorgen daarbij dat het buitenleven dagelijks betrokken is in de activiteiten 

zodat beweging, gezonde buitenlucht en het groene leven dagelijks meegenomen wordt. Alle 

bewoners worden hierin meegenomen waarbij een rolstoel of bed gewoon mee naar buiten kan. 

Er zijn al veel mooie resultaten bekend over de invloed van de natuur en groen op onze 

gezondheid en ontspanning van lichaam en geest. Binnen Linge’s Zorglandgoed erkennen we dit 

en maken daar volop gebruik van voor onze bewoners, de familie alsook de zorgmedewerkers en 

de vrijwilligers.             

 

Andersom zal ook het groene leven meegenomen worden naar binnen zoals de groenten, kruiden 

en aardappels uit eigen tuin die in iedere huiskamer klaargemaakt worden en de eieren van de 

eigen kippen die bij het eten aangeboden worden. Ook de sfeer van het bloemrijk grasland 

maken de huiskamers gezellig, de verse kersen- en pruimenjam of de geur van een verse 

appeltaart. De oude rassen van de fruitbomen, vergeten groenten en bloemen en vogels die weer 

ruimte krijgen op het zorglandgoed, zullen daarbij mooie verhalen opleveren van bewoners die 

deze nog wel kennen en verhalen van vroeger naar boven zullen halen.     

 

_____________________________________________________________________________ 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

De visie van Linge’s Zorglandgoed richt zich op het individu met zijn / haar eigenheid,  

levensverhaal en achtergrond. Deze samenhang en het zo goed mogelijk leren kennen van de 

bewoner en diens wensen zijn essentieel om optimaal de zorgdoelen samen met uw naasten vast 

te stellen. Deze visie gaat uit van de 4 elementen van het Kwaliteitskader: Compassie, Uniek 

zijn, Autonomie en Zorgdoelen. Bij de introductie van nieuwe medewerkers en vrijwilligers 

worden deze elementen als basis meegegeven en in de dagelijkse praktijk van Linge’s 

Zorglandgoed geborgd. Met natuurlijke en belevingsgerichte zorg worden mensen begeleid in 

het omgaan met de gevolgen van beperkingen door aan te sluiten bij hun mogelijkheden en 

beleving.  

Ook al sluiten deze mogelijkheden en beleving niet altijd aan bij de gewoonten van de 

gemiddelde mens. Anders is bij Linge’s Zorglandgoed gewoon omdat het past bij de wens en 

behoefte van een bewoner. Medewerkers doen er alles aan om de signalen die de bewoner 

afgeeft (zowel verbaal als non-verbaal) te verstaan. Ze nemen daar de tijd voor en reflecteren 

hierop met de collega’s in het werkoverleg en intervisies.  

 

De nieuwe visie op gezondheid van Machteld Hubers, positieve gezondheid, biedt hierin een 

belangrijke richtlijn die uitgaat van de mogelijkheden waarmee de beperkingen minder zwaar 

ervaren worden.  
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_____________________________________________________________________________ 

Veiligheid 

Een basis van zorginhoudelijke veiligheid ligt vast in professionele standaarden en richtlijnen en 

is bij Linge’s Zorglandgoed vastgelegd in de beleidsdocumenten en werkwijzen. 

  

De thema’s rond veiligheid zijn het komend jaar gericht vanuit preventie en het blijven zoeken 

van alternatieve zoals de Wet Zorg en Dwang beoogd. Ieder team neemt de thema’s op waarbij 

enkele medewerkers een onderwerp onder de aandacht nemen en verspreid worden onder de 

collega’s. Verbeteringen zullen meegenomen worden in het kwaliteitsplan van dit jaar of het 

volgend jaar.  

 

In 2021 zijn de volgende 4 thema’s:  

 Medicatieveiligheid 

 Nader onderzoek bij onbegrepen gedrag 

 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

 Preventie acute ziekenhuisopname 

De thema’s maken deel uit van het professioneel leren en verbeteren met elkaar.  

 

De 4 thema’s worden begin van het nieuwe jaar gedeeld met de teams en worden in de zorg en 

zorgplannen actief opgenomen. In een werkgroep veiligheid, met medewerkers vanuit iedere 

afdeling, worden ieder kwartaal de risico’s en veiligheidsaspecten besproken, actuele zaken 

gedeeld in de teams en besproken wat verbeterd kan worden en de acties die ingezet worden. 

 

Het past bij onze visie om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neer te leggen, ruimte en 

vertrouwen te geven. Zorgvragers en naasten worden steeds uitgenodigd de wensen en 

gewoonten door te geven en de eigen regie van zorgvragers zichtbaar te maken. Vanuit de 

organisatie blijven we de balans zoeken in vertrouwen, consolideren en vernieuwen.  

 

Het welzijn van de zorgvrager staat voorop en kan leiden tot een gezamenlijk keuze waarin 

aanvaardbare risico’s opgenomen worden in het leef-plezierplan ten gunste van 

bewegingsvrijheid van een bewoner die graag in beweging is en geniet van het buitenleven rond 

het zorggebouw. Dit zijn weloverwogen keuzes die samen met naasten gemaakt worden en 

afspraken gemaakt worden hoe risico’s zo klein mogelijk kunnen zijn en wat er gedaan wordt als 

een risico zich voordoet. Open communicatie en vertrouwen zijn sleutelwoorden die voor alle 

betrokkenen geldt en door de organisatie ondersteund worden.  

De werkgroep VIM (Veilig incidenten melden) houdt actief de meldingen bij en maken korte 

analyses en denken mee in de teams om snel tot oplossingen te komen. Per kwartaal wordt een 

analyse overzicht gemaakt van de meldingen en verbeteringen in het beleid verwerkt. 

  

In het lerend netwerk worden onderwerpen rond veiligheid uitgewisseld en kunnen 

werkgroepsleden in verbinding met elkaar komen en het leren en verbeteren in een breder kader 

worden gebracht.  
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____________________________________________________________________________ 

Leren en werken aan kwaliteit 

De basis van het opleidingsplan van Linge’s Zorglandgoed is gericht op een open en lerende 

organisatie. Er is ruimte om fouten te bespreken en samen te leren en te verbeteren. 

Kernkwaliteiten van medewerkers worden gewaardeerd en vanuit de teamopbouw gezocht naar 

aanvulling op elkaar versus veel van hetzelfde. Kwaliteiten van medewerkers krijgen ruimte deze 

verder te ontwikkelen en leervragen worden gestimuleerd deze actief om te zetten in een 

Persoonlijk Ontwikkelplan. Daarbij kunnen opleidingswensen, thema gerichte trainingen en 

doorgroei een rol spelen en invulling aan gegeven worden.     

 

Alle eerste medewerkers van Linge’s Zorglandgoed hebben een basistraining van 2 dagen 

gevolgd waarin elkaar leren kennen en vertrouwen, samenwerken, teambuilding en de visie van 

Linge’s Zorglandgoed centraal heeft gestaan. Er is een eerste kennismaking met de kernwaarden 

en het werken met  Kwaliteit@ en de 10 klantbeloften met de daarbij behorende houding en 

werkwijze. In het eerste half jaar is een start gemaakt om de 10 klantbeloften in het werk en op 

inhoud vorm te geven en in de werkprocessen in te voeren. In 2020 is het een actief thema in de 

werkoverleggen en wordt er een verdieping gemaakt op 4 thema’s: voeding, leefomgeving, 

veiligheid en mantelzorg. Tevens worden jaarlijks 2 of 3 competenties nader besproken hoe deze 

in het team gezien en beleefd worden en welke verbeterpunten er worden opgepakt.  

Voor voeding is eind 2019 verbinding gemaakt met een dietiste die de zorgmedewerkers in 2020 

meeneemt in verantwoorde en gezonde voeding met variaties in maaltijden, hapjes en 

voedingsdranken.  

Ook voor de andere thema’s zullen er acties uitgezet gaan worden om de medewerkers daarin bij 

te staan om zich verder te ontwikkelen.  

 

Voor de zorginhoudelijke deskundigheid worden in samenwerking met SZR (St. 

Zorgvoorziening Rivierenland) e-learning modules aangeboden en BIG scholingen.  

De coördinerend verpleegkundige binnen Linge’s Zorglandgoed verzorgen jaarlijks, in 

samenwerking met de zorgregisseurs en de verzorgenden, 10 tot 12 klinische lessen. 

 

Om de veiligheid te waarborgen worden jaarlijks BHV trainingen aangeboden waar alle 

medewerkers, inclusief het management, iedere 2 jaar aan deel nemen. De indeling is gemaakt  

op basis van de ervaring van medewerkers en wanneer de laatste BHV training gevolgd is.      

    

Als lerende organisatie vindt Linge’s Zorglandgoed het van belang een erkend leerbedrijf te zijn 

voor opleidingen in de zorg en zorgleerlingen. De erkenning van de SBB is afgegeven voor 

zorgniveau 1 t/m 4 en Groenopleidingen. Zowel BBL studenten als BOL studenten als ook 

maatschappelijke stages is mogelijk binnen de kleinschalige woonvorm van Linge’s 

Zorglandgoed.      

 

Voor het lerend Netwerk wordt gebruik gemaakt van Kwaliteit@, Kenniz en de samenwerking 

met SZR en anderen in de regio. Per onderwerp worden er lijnen uitgelegd om kennis op te halen 

en te delen. De eerste stap is eind 2019 gemaakt naar De Oude Pastorie in Huizen die inmiddels 

al 5 jaar met de 10 klantbeloften werken. Met de zorgregisseurs, coördinerend verpleegkundigen 

en zorgmanager is De Oude Pastorie bezocht en praktische kennis opgedaan met Kwaliteit@ en 

hoe ze in Huizen daarmee werken. Inmiddels zijn er vaste lijnen gemaakt en weten ze elkaar 

goed te vinden.    
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_____________________________________________________________________________ 

Leiderschap, governance en management 

De besturingsfilosofie van Linge’s Zorglandgoed kent een platte organisatiestructuur dat gericht 

is op een optimale levenskwaliteit en welzijn voor de zorgvragers met hoge kwaliteit van zorg.  

Zorgmedewerkers krijgen ruime mogelijkheden om hun verantwoordelijkheden te nemen die 

passend zijn bij hun deskundigheid. Zorginhoudelijk kunnen ze waar nodig extra expertise 

vragen bij o.m. betrokken paramedische diensten die verbonden zijn bij Linge’s Zorglandgoed.  

 

Er wordt in 3 vaste deelteams gewerkt waarin medewerkers gemotiveerd worden de eigen regie 

voor zowel de organisatie van het werk zoveel mogelijk in eigen hand te nemen, binnen de 

kaders die daarbij meegegeven worden. Daarbij willen we terug naar de basis van goede zorg, 

gericht op het welzijn van de zorgvragers en een optimale levenskwaliteit en zien welke regels 

en richtlijnen daarbij passend en ondersteunend zijn. Het is onze uitdaging om samen met de 

zorgvragers, familie, medewerkers en vrijwilligers daarin een goede balans te vinden.   

 

Het management draagt zorg voor goed beleid, een open en prettige werksfeer met een stabiel 

team die ze motiveert in de passie voor mooi zorgwerk en schept de voorwaarden voor het team 

om de doelstellingen te kunnen bereiken. Ze zijn betrokken en bekend bij de zorgvragers, de 

familie, medewerkers en vrijwilligers. Bij vragen of knelpunten wordt er snel gereageerd en met 

elkaar oplossingen gezocht en besluiten snel genomen. 

De lerende organisatie zal in het eerste jaar zich richten op de visie van Linge’s Zorglandgoed en 

deze in praktijk brengen met dagelijks terugblikken en verbeteringen gelijk ter hand nemen.    

 

De Governancecode van Linge’s Zorglandgoed weerspiegelt hoe de organisatie aankijkt tegen 

goed bestuur en toezicht. Er wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen die in de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en goede financiële risicobeheersing van toegenomen 

belang zijn voor hoe Linge’s Zorglandgoed het zorgwerk inricht en uitvoert.  

Wij vinden het daarbij van belang dat het toezicht naast het overleg met de bestuurder en het 

behandelen van de nodige stukken ook door eigen ervaring, meekijken en beleven ziet dat op de 

werkvloer alles werkt zoals in de stukken beschreven staat. Vanaf 2018 is de Raad van Toezicht 

met de bestuurder samen aan de slag gegaan om de Governancecode eigen te maken en vanaf de 

opening van Linge’s Zorglandgoed goed in praktijk te brengen.  

De code is ingedeeld in zeven leidende principes voor goed bestuur en toezicht. De principes 

vullen elkaar aan en moeten in samenhang bezien worden.  
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_____________________________________________________________________________ 

Client- (en personeels)waardering  

Voor Linge’s Zorglandgoed is de bewoner altijd het vertrekpunt waarbij de familie een 

onderdeel vormt. Ruime aandacht voor het wonen, de kwaliteit van leven en welzijn vinden we 

heel belangrijk. De zorgmedewerkers zijn daarin de eerste spil die dagelijks om de zorgvrager 

heen staan en heeft ruime mogelijkheden om ervaringen van zorgvragers, of familie, om te zetten 

naar concrete acties in het zorgplan. Voor opname worden hierin al de eerste stappen gezet om 

zorgvragers zo goed mogelijk te leren kennen, zoals wat ze fijn vinden, wat ze wel of niet graag 

lusten, welk dagritme ze hebben en waar ze blij of verdrietig van worden. Zo kan vanaf dat 

moment gewerkt worden aan een vertrouwensrelatie waarin ieders wensen en voorkeuren een 

plaats krijgt in de opname en alle dagen daarna. Na de opname zal naast de dagelijkse zorg, in 

het eerste half jaar minimaal 2 maal extra tijd genomen worden om met de zorgvrager en diens 

familie te spreken over hoe de eerste ervaringen zijn en wat goed gaat en wat er beter kan.  

De kwaliteitsmethodiek van Kwaliteit@  ondersteunt deze werkwijze en geeft tools om 

inzichtelijk te maken hoe de ervaringen van de zorgvrager zijn en daarop verbeteringen te maken 

als daar aanleiding voor is. 

  

In het eerste half jaar zijn de lijnen naar de familie kort geweest en zijn de eerste 

cliëntbesprekingen met de familie en MDO overleggen gestart. Vanaf de indeling in de drie 

teams zijn er contactpersonen aangewezen per zorgvrager. Begin 2020 is de eerste familie avond 

gepland waarin kennisdelen en ervaringen uitwisselen centraal zal staan.    

Naast deze persoonlijke contacten wordt begin 2020 officieel de start gemaakt met de 

cliëntenraad en worden belangrijke beleidsonderwerpen van de organisatie besproken en in het 

bijzonder alles rondom de zorgvragers.  

  

Goed werkgeverschap is een belangrijke basis in de visie van Linge’s Zorglandgoed. In het besef 

dat onze medewerkers de belangrijkste spil zijn om onze doelstellingen te realiseren, verdienen 

zij alle support, inspiratie en onze grootste waardering. Ruimte krijgen om weer met plezier in de 

zorg te kunnen werken door tijd te krijgen aandacht en zorg te geven aan de zorgvragers die aan 

ons zijn toevertrouwd. Met tevens aandacht en tijd voor de mantelzorgers, familie en vrienden 

van onze bewoners die het de levenskwaliteit en het welzijn nog meer vreugde kunnen geven. 

Bij goed werkgeverschap hoort ook de wederkerigheid van goed werknemerschap. 

Verantwoordelijkheid nemen in het werk waarbij elkaar ondersteunen en aanvullen belangrijke 

kernwaarden zijn, niet wegkijken of van het kastje naar de muur verwijzen, maar de handschoen 

oppakken als deze zich aandient en met elkaar zorg dragen dat de zorg en het welzijn van onze 

bewoners op rolletjes loopt.  

In een jaar wordt met regelmaat door de zorgmanager bilateraal met de medewerkers gesproken 

en waar nodig wordt actie genomen als er een verandering gevraagd wordt en voor de organisatie 

ook wenselijk is. Daarnaast wordt jaarlijks met de medewerkers een functioneringsgesprek 

gehouden waarin van beide kanten gekeken wordt hoe het werk loopt, wat beter kan en op welke 

wijze dit gerealiseerd kan worden.  

 


