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1. Profiel Linge’s Zorglandgoed
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 bewoners 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. Zo streven we dagelijks naar geluksmomenten bij onze bewoners.
Woonvorm en het aanbod
Ons kleinschalige woonvorm voorziet in een vernieuwend aanbod voor 35 zorgappartementen,
waarvan 2 tweepersoon-appartementen zijn. De zorgzwaartepakket is 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.
We hebben de mogelijkheid om zorgvragers die op onze wachtlijst en niet goed meer thuis
kunnen blijven, dag-beleving te bieden, met soms ook ruimte voor logeren, tot opname mogelijk
is. Zo vullen we een aantal MPT (Modulair Pakket Thuis) in, van zorgvragers die bij ons op de
wachtlijst staan, om het langer zelfstandig thuis wonen zo lang mogelijk te ondersteunen.
Kwaliteit
Iedere bewoner 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. We werken met de methodiek van Welzijn in de Zorg, met 10 klantbeloften.
In het leef-plezierplan wordt voor iedere bewoner zijn/haar persoonlijke doelen vastgelegd op
basis van de 10 klantbeloften. In samenwerking met de bewoner en/of diens naaste wordt deze
opgesteld, welke vanuit een belevingsgericht perspectief wordt aangevuld met actiepunten.
Vanuit het leef-plezierplan wordt dagelijkse de begeleiding en zorg geboden.
Door dagelijks te reflecteren en te evalueren worden doelen van het leef-plezierplan waar nodig
aangepast of verbeteringen voorgesteld, in samenspraak met de bewoner en diens naasten.
Aan elke bewoner zijn twee medewerkers gekoppeld, welke aanspreekpunt zijn voor zorg en
welzijn. Zij vormen de schakel tussen de bewoner en naasten/familie.
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@, Kenniz en
branche organisatie Spot, met het doel onze kwaliteit van welzijn en zorg optimaal te blijven
uitvoeren.
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Randvoorwaarden voor Welzijn in de zorg
Met lage overhead en managementkosten, en de bijdragen uit het kwaliteitsbudget van de
afgelopen 2,5 jaar is een ruime inzet van zorgpersoneel gerealiseerd. We zien dat medewerkers
met plezier en passie het werk voor én de bewoners oppakken en in het bijzonder de tijd en de
ruimte waarderen die ze daarvoor krijgen.
In de 2,5 jaar dat Linge’s Zorglandgoed geopend is, zijn er geen vacatures nodig geweest en
blijven open sollicitaties binnenkomen. Mantelzorgers, familie en vrijwilligers voelen zich
erkend en zeer welkom, ondanks de beperkingen die Covid-19 met zich mee hebben gebracht,
om bij te dragen in het vergroten van het welzijn van onze bewoners.
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.
Veel bewoners 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
inmiddels 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 bewoner 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 richting voor 2022
Wonen op het Zorglandgoed staat voor fijn wonen, welbevinden en leveren van kwaliteit van
zorg. De huiselijke sfeer, dagelijks ritme en de persoonlijke benadering helpen 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.
We stellen in ons werken de unieke mens centraal, zowel bij bewoners, familie, medewerkers en
vrijwilligers. Met onze kernwaarden, aandacht, samenwerken en kwaliteit geven we dit vorm en
raken we steeds meer verankerd in de verschillende geledingen waarmee we werken. Vanaf de
start van Linge’s Zorglandgoed en de ontwikkeling van Kwaliteit@ zetten we in op de
verandering van werken vanuit de bedoeling.
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 bewoners;
 uitgaan van persoonlijke interesses en mogelijkheden van bewoners 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 bewoners 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.
In het kwaliteitsplan 2022 hebben zijn de 10 klantbeloften gekoppeld aan onze verbeterpunten.
In hoofdstuk 4 zijn deze beschreven.
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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 2022.
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.
De organisatie kent een Raad van Toezicht die in 2022 uitbreid met 2 leden, 1 lid treedt begin
2022 af en de voorzitter eind 2022. De leden hebben toegang tot de werkvloer en kunnen in
contact komen met alle medewerkers, bewoners, familie en vrijwilligers en vice versa.
De bestuurder, P&O medewerker en management assistent vullen met elkaar 2,2 FTE in,
waarvan de management assistent medio 2021 is gestart voor 12 uur per week.
De facilitaire en ICT ondersteuning wordt via Skyberg BV geleverd en voert daarin alle
ondersteunende taken uit van eten en drinken, onderhoud van apparatuur en gebouw, ICT en
domotica. De taken die Skyberg BV zelf niet kan uitvoeren worden door derden geleverd.
Er zijn 3 afdelingen binnen Linge’s Zorglandgoed en 3 teams. Per afdeling zijn 12 vaste
zorgplaatsen met 1 afdeling 13 vaste zorgplaatsen als de beide twee persoonsappartementen met
twee personen zijn bezet.
De teams hebben ieder 13,4 FTE en borgt 393 uur netto aan zorguren op de werkvloer. Ieder
team heeft 2 zorgregisseurs die samen eerst verantwoordelijk zijn voor het goed organiseren van
het welzijn en zorg van de bewoners. De coördinerend verpleegkundige ondersteunen ze daarin.
De coördinerend verpleegkundige, P&O functionaris en de bestuurder vormen het
Zorgmanagement team (ZMT). Onderwerpen zijn het algemene beleid, kwaliteit, regelingen en
personeelsorganisatie. Het ZMT heeft iedere 6 weken overleg met de zorgregisseurs om het
beleid vanaf de werkvloer en het management te verbinden (zorgregisseur overleg).
De korte lijnen blijven daarnaast lopen en weten alle medewerkers bij vragen of onduidelijkheid
de weg naar het management te vinden. Zo nodig wordt in kort overleg in het ZMT direct actie
ingezet.
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Doelgroep, prestaties, zorgmedewerkers en behandelaren

Onze doelgroep
Onze doelgroep richt zich op zorgzwaartepakket (zzp) 5 en 7 met daarbij 4 en 6.
In de afgelopen jaren is er een verschuiving gekomen in de thuissituatie van meer indicaties op
zzp 5, dan op zzp 4. Een enkele zorgvrager heeft een zzp 6. De wachtlijst is vanaf de opening
gegroeid en er blijven vragen voor zorgplaatsen komen waarbij een alternatief van het
traditionele verpleeghuis bij ons gevonden wordt. Ter overbrugging tot verhuizing, bieden wij
dag-beleving aan zorgvragers die de dag doorbrengen op Linge’s Zorglandgoed, maar verder nog
thuis wonen met hulp van familie, naasten en thuiszorg.
Ons zorggebouw heeft ruimte voor één logeerkamer, welke afwisselend bezet wordt door twee
zorgvragers die, naast dag-beleving, ook nachtzorg ontvangen voor een aantal nachten per week.
Dit ontlast de mantelzorger en laat de zorgvrager vast wennen aan het wonen en leven op
Linge’s Zorglandgoed.
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 2e zorglocatie
beschikbaar komt.
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 2021 zijn er 35 bewoners in huis. Het team zorgmedewerkers is in dit jaar mooi
meegegroeid en zitten we eind 2021 op ruim 40 FTE, met een flexibele schil van ruim 6 FTE.
Binnen Wmo, Jeugd- en Participatiewet, verzekeringswet of PGB, bieden wij aanvullend aanbod:

10 plaatsen dag-beleving;

15 plaatsen dagbesteding VG 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 met elkaar 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.
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2.1

Personeelssamenstelling

De zorgmedewerkers, totaal 41.35 FTE per 31 december 2021 in vaste dienst, met daarop 7,8
FTE flexibele uren. Het kwaliteitsbudget van 2021 met een groei van 3,3 FTE is hier volledig
voor benut, met een extra inzet van 1,75 FTE. Dit laatste deel zal zover we nu zien niet blijvend
nodig zijn.
Het overige deel is gebruikt voor de kosten van Welzijn in de Zorg, specifieke scholingen,
frequente activiteiten als yoga, muziek en zang en eerste stappen met de geestelijke verzorging
en mantelzorg activiteiten.
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.
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.
Daarnaast zetten we in om jonge mensen kansen en ervaringen op te laten doen in het mooie
werk in de zorg. In 2021 zijn er weer een aantal MBO en HBO stagiaires en snuffelstages vanuit
het VMBO.
We geven vaste medewerkers de kans om door te leren en zijn er 6 medewerkers eind 2021 aan
het leren op niveau 3, waarvan 2 een pauze hebben ingelast en 1 leerling in februari 2022
overstapt naar de VG sector.
Op niveau 2 zijn 3 vaste medewerkers in 2021 gestart met de opleiding.
De GVP leerling heeft haar diploma in januari van dit jaar afgerond en start in februari 1 of 2
nieuwe leerlingen. Ons streven is op iedere afdeling 1 GVP verzorgende.
Van de zorgregisseurs gaat 1 medewerker de opleiding voor haar functie volgen. De medewerker
die de opleiding praktijkopleider zou starten is gestopt door persoonlijke omstandigheden.
De teamsamenstelling is op 1 januari 2022 als volgt verdeeld:
Functie

FTE
Vaste uren
Gastvrouw / huishoudelijk niveau 1
8,27
Helpende niveau 2
11,24
Verzorgende 3 / IG / MVIG
11,06
Verpleegkundige niveau 4
2,22
Verpleegkundige niveau 5
0,75
Verpleegkundige niveau 6
0,6
AB/Welzijnsmedewerker SPW niveau 3/4
2,56
Leerlingen niveau 2 t/m 4
4,65
Totaal
41,35

FTE
Extra uren
2
2
2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,8
7,8
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2.2

Scholingen gericht op kennisverbreding en praktijk

In 2021 zijn we gestart om alle medewerkers, ook degene zonder zorgdiploma, teambuilding te
bieden, meer kennis en vaardigheden mee te geven o.m. rond dementie in het algemeen,
Parkinson en dementie, activiteiten in de huiskamer, persoonlijke benadering en omgaan met
onbegrepen gedrag. Dit is zowel in de team overleggen door onze verpleegkundige, GVP-ers en
leerlingen uitgevoerd.
Ook zijn er specifieke scholing gegeven op diverse onderwerpen in samenwerking met o.a. onze
Geestelijk verzorger, ergo- en fysiotherapeut, de CreActeur en Cultuur Oost.
Deskundigheidsbevordering, BIG scholingen en Samenwerkingpartners
Deskundigheidsbevordering en BIG scholingen zijn ontwikkeld en is gekozen voor
samenwerking met Aventi uit Beesd. Zij ondersteunen onze verpleegkundigen bij het behalen en
behouden van hun bevoegd- en bekwaamheden, via het Toets-de-Toetser format die onze
verpleegkundigen hebben behaald, Zo houden onze verpleegkundigen de overige medewerkers
bevoegd en bekwaam.
In 2022 stevenen we af op ons drie jarig bestaan, wat inhoudt, dat de bevoegd en bekwaamheden
van de medewerkers die vanaf het begin werkzaam zijn bij Linge’s Zorglandgoed vernieuwd
moeten worden. We zullen deze medewerkers in groepjes voor de afloop data opnieuw toetsen,
zodat er dagelijks voldoende bevoegd en bekwame medewerkers op werkvloer zijn.
Daar waar we in 2021 werkten met aandachtvelders, gaan we dit in 2022 anders oppakken, om
de draagkracht en draaglast van de verschillende aandachtvelden te verdelen over een grotere
groep medewerkers. Dit gaan wij doen door middel van Samenspraak thema’s.
Iedere 6 tot 8 weken staat een thema centraal; Valpreventie, medicatieveiligheid en hygiëne zijn
voorbeelden van de thema’s. Door met aanwezige medewerkers te sparren over bepaalde
onderwerpen, quizen te doen of interactieve opdrachten uit te voeren, werken we aan
deskundigheidsbevordering zonder dat medewerkers daar op hun vrije dag voor terug hoeven te
komen, in een standaard overlegvorm vervallen en werken aan kruisbestuiving van kennis en
kwaliteit.
Sinds 2022 zijn we officieel aangesloten bij de branchevereniging Spot. Via hen kunnen we
E-learning gaan gebruiken om zo onze actuele vakkennis bij te houden. In het 1e kwartaal gaan
onze verpleegkundigen hiermee proefdraaien en volgt daarna het plan hoe en welke
medewerkers daarin mee genomen gaan worden.
Paramedische zorg
Onze bewoners kunnen in basis de eigen huisarts behouden, maar wordt door o.a. de afstand
vaak gekozen voor een overstap naar onze vaste huisarts. In de afgelopen 2,5 jaar hebben we een
goede samenwerking opgebouwd met onze huisarts opgebouwd met daarnaast de
Ouderenspecialist van Stichting Zorgcentra Rivierenland en onze vaste fysio- en ergotherapie uit
Buren, psycholoog uit Beesd, diëtiste en logopedist uit Geldermalsen. We krijgen voor deze
vorm van samenwerking mooie complimenten en delen dit ook in onze netwerken.
Allen zijn kleinschalige lokale aanbieders die zich gespecialiseerd hebben in ouderenzorg. Ons
doel is om in dit jaar deze groep uit te breiden met een preventie-psycholoog, die laagdrempelig
benaderd kan worden voor observaties, mantelzorggesprekken en voorlichting. Er is een
oriënterend gesprek geweest met een kandidaat.
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2.3
Verzuim, 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 aantal FTE is eind 2021 door extra aanname wel ruim
gestegen, maar zal begin 2022 weer terug gaan naar ongeveer 40 FTE met daarbij een flexibele
schil.
Het doel is het ziekteverzuim tussen de 1,5 tot 5 % te houden is in 2021 gehaald. Wel zijn er
door besmettingen bij medewerkers, of quarantaine wel meer medewerkers ziek geweest dan
anders het geval was geweest. We zijn blij dat we 2021 binnen Linge’s Zorglandgoed geen
besmettingen hebben gehad.
Gemiddeld over het jaar heen is het ziekteverzuim lager dan 5 % geweest en wordt in dit
kwartaal de laatste berekening gemaakt.
De doorstroom in 2021 is ook lager gebleven dan het gestelde doel van 15 % en ligt op 8,5 %.
Voor 2022 wordt hetzelfde percentage aangehouden als in 2021.
_________________________________________________________________________________________________________________

2.4
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.
Ook in 2021 zijn de vrijwilligers direct verbonden aan de afdeling en/of aan het Welzijnsteam.
Enkele vrijwilligers zijn in dit jaar ook meer en vaker verbonden aan zorgvragers om zo 1 op 1
geluksmomentjes te creëren. Dit blijkt tevens een prettige werkwijze en zetten we zo door. De
vrijwilligers delen mee met de waardering voor medewerkers en voelen zich daardoor gezien en
gehoord. Het aantal is ook dit jaar klein gebleven door Covid-19 en richten we ons erop dat het
aantal in 2022 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’.
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In 2022 richten we ons erop om nog meer bewuste samenwerkingspartners te worden met
familie/naasten. Hen een prominente rol geven in de zorg voor welzijn voor hun naaste, zal
zorgen voor nog meer aansluiting bij de persoonsgebonden wensen van bewoners.
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. We vragen vooraf al een korte
levensbeschrijving te maken zodat we iemand al een beetje leren kennen.
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, gezien en gehoord.
In 2022 bieden we verschillende thema- en voorlichtingsbijeenkomsten aan, om zo in te gaan op
verdiepende vragen en zorg voor onze mantelzorgers.
Familieparticipatie
Eind vorig jaar is onze ECD (Elektronisch Cliëntdossier) aangepast zodat familie mee kunnen
kijken in onze rapportages en leef-plezierplan en starten in februari de eerste familieleden.
Dit was het voornemen in 2021, maar ons ECD moest hier nog vorm aan geven voor het in
gebruik kon. Eind 2021 is dit gerealiseerd en is begin 2022 een proef gestart met een aantal
familie leden en krijgt dit in dit jaar verder vorm.
_________________________________________________________________________________________________________________

2.5
Cliënttevredenheid, werktevredenheid en Health Environment
In overleg met de Cliëntenraad is door de management assistent de zes vragen vanuit de
zorgkaart Nederland vertaald naar een intern tevredenheid onderzoek. Deze zal in de eerste helft
van 2022 aangeboden worden aan de familie en de resultaten naar de Cliëntenraad gaan.
De management assistent kan daarin ondersteunen. De resultaten zullen vertaald worden naar
aanpassingen in het huidige kwaliteitsplan of nieuwe speerpunten.
In overleg met Welzijn in de zorg, kwaliteit@ zal de medewerkerstevredenheid enquête in 2023
plaatsvinden.
Teambuilding en werktevredenheid
In het begin van 2021 is door de geestelijk verzorger een teambuilding geboden: Werken met
hart, hoofd en handen. In deze training is een korte enquête gehouden onder de medewerkers
over de tevredenheid in het werk en over de organisatie en zijn de verbeterpunten meegenomen
door het ZMT.
Health Environment
Vanaf de oorsprong is onze visie dat een fijne, groene omgeving het welzijn verhoogd,
gezondheid bevorderd en zorgkosten kan besparen.
We horen en zien dat onze bewoners en familie veel gebruik maken van de fijne, open en groene
omgeving door te wandelen, bij mooi weer heerlijk buiten op één van de terrassen of actief op de
duo-fiets. En ook in de winter wordt er buiten veel gewandeld.
In het afgelopen jaar is er een globale berekening gemaakt die we in het komend jaar 2022, nader
onderzoeken en zien welke besparingen dit oplevert. De uitkomst willen we delen met het
zorgkantoor en binnen onze netwerken.
In overleg met Decura, onze cliëntadministratie, gaan we in 2022 ook deze kosten nader
onderzoeken om welk bedrag deze besparing gaat.
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3

Leef- en werkplezier voor bewoners én medewerkers met Kwaliteit@

Kwaliteit@ is een concept dat zorgorganisaties handvatten biedt om de kwaliteitskaders zoals het
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg succesvol te vertalen naar de dagelijkse praktijk van een
kleinschalige zorgaanbieder middels 10 klantbeloften en bijbehorende werkmethodieken.
In deze aanpak is de kwaliteit een onlosmakelijk onderdeel binnen de bestaande dagelijkse taken,
het dagelijks leven in een kleinschalige woonvorm. Bewoners, medewerkers en alle betrokkenen
weten wat ze mogen verwachten, kunnen dit toetsen en zijn bepalend in het beantwoorden van
de vraag of er kwaliteit wordt geleverd. Dit is vormgegeven aan de hand van klantbeloften.
De deelnemende organisaties zijn lid van de coöperatieve Kwaliteit@ U.Z., zo ook
St. Linge’s Zorglandgoed Rumpt.
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
___________________________________________________________________________
Kwaliteit van binnenuit, in plaats van buitenaf! Door iedereen in de organisatie!
Deze worden zichtbaar gemaakt in de 10 klantbeloften.

1.
2.
3.
4.
5.

Wonen met Welzijn & Zorg
Hier voel ik mij thuis
Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis
Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden
Ik krijg passende zorg en ondersteuning
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
Elke klantbelofte is uitgewerkt in 3 items.
St. Linge’s Zorglandgoed heeft deze in het 1e jaar nader uitgewerkt.
In het leef-plezierplan van iedere bewoner worden de 10 klantbeloften persoonlijk op basis van
de wensen en behoeften uitgewerkt.
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4

Verbeterparagraaf, samen leren in de praktijk en verder ontwikkelen

Linge’s Zorglandgoed Rumpt is in februari 2,5 jaar geopend en zien we dat onze open en groen
omgeving de basis is voor het welzijn en welbevinden van de zorgvragers, de mantelzorgers én
de medewerkers. We vinden het van belang dat alle zorgprofessionals dagelijks de beste zorg en
welzijn aan kunnen bieden, in een veilige omgeving op basis van de kwaliteitseisen.
In het najaar is door de leden van het ZMT de actualisatie 2021 van het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg doorgenomen en is een aanzet gemaakt voor de plannen voor 2022.
Onze 10 klantbeloften van Kwaliteit@ zijn opgebouwd vanuit het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg en sluit daarmee goed aan bij de handvatten die geboden worden om verder te
verbeteren en medewerkers te laten groeien in het mooie vak van de zorg.
Ons kwaliteitsplan 2022 biedt ons de ruimte verder te groeien en de opbouw van onze
zorgorganisatie verder te ontwikkelen. Het samen doen vinden we daarin belangrijk en gaan dat
met onze medewerkers in dit jaar in Samenspraak bijeenkomsten op de werkvloer verbreden.
Deze vorm kan door de medewerkers opgepakt worden op de afdeling met de zorgvragers, de
mantelzorgers en de familie. Zo versterkten wij de samenwerking binnen Linge’s Zorglandgoed
en nemen daar de professionals om ons heen in mee.
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In deze paragraaf zullen we de indicatoren van het Kwaliteitskader langsgaan in combinatie met
onze 10 klantbeloften en verbeterpunten formuleren op basis van de resultaten van 2021.
Waar staan we nu? Waar willen we heen? En wat doen we om dat te bereiken? zijn steeds vragen
die centraal zullen staan.
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4.1

Persoonsgerichte zorg

We kennen onze bewoners vaak al een beetje voordat ze bij ons komen wonen door een korte
levensbeschrijving die de familie maakt. Ook bij het komen wonen op Linge’s Zorglandgoed
vragen we familie om het zorgappartement zo persoonlijk mogelijk in te richten en b.v. een foto
collage op te hangen of fotoboeken mee te geven.
Het blijft daarna van belang om aandacht en energie te geven om de nieuwe bewoner goed te
leren kennen en een vertrouwde en veilige omgeving te bieden. De familie speelt hierbij vaak
een belangrijke rol om gaten in te vullen die door de dementie verdwenen zijn.
In 2021 is een aanzet gemaakt om met enkele bewoners een levensboek te maken dat mooie
resultaten heeft opgeleverd. In 2022 willen we dit voor meer bewoners gaan realiseren.
Om dit vorm te geven hebben alle bewoners eind 2022 medewerkers gekregen die samen het
welzijn en zorg voor de bewoner invullen en het contact met de familie onderhouden. Eén richt
zich op zorg en de andere op het welzijn. Samen kunnen zij de levensboeken voor een aantal
bewoners gaan oppakken in samenwerking met de familie.
Verbeterpunt 2022:
Voor iedere bewoner is een plan gemaakt het levensboek in 2022 te starten en de helft daarvan
af te krijgen.
Evaluatie: De zorgregisseurs regiseren de planning en rapporteren per kwartaal de stand van
zaken in het zorgregisseurs overleg.

4.2

Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht

Ook in 2021 heeft Covid-19 veel bepaald in de omgang met elkaar en heeft dit effect gehad hoe
wij om willen gaan met de naasten van onze zorgvragers.
De stappen om familie mee te laten kijken in ons ECD Carefriend zijn eind 2021 gerealiseerd en
is er met een kleine groep mantelzorgers een oefenfase gestart. Het gebruik blijkt bij een aantal
mantelzorgers moeizaam te gaan en zullen wij deze in de komende periode persoonlijk gaan
begeleiden in het digitale gebruik van Carefriend. Dit zal door onze ICT medewerker ingevuld
worden. In februari wordt gestart om de volgende groep gebruikers toe te voegen, waarbij de
persoonlijke begeleiding voor het gebruik gelijk meegenomen wordt. Het doel is dat in het 2e
kwartaal van 2022 van iedere bewoner een mantelzorger toegang heeft en deze weet te
gebruiken.
Verbeterpunt 2022:
Persoonlijke begeleiding aan naasten in het gebruik van ons ECD, Carefriend
Evaluatie: onze ICT medewerker informeert ons maandelijks hoe de begeleiding én het gebruik
van Carefriend door mantelzorgers verloopt.
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4.2.1 Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht
Het aantal bewoners die nog een partner hebben is in 2021 toegenomen tot 10, waarvan de
gemiddelde leeftijd nog redelijk laag is. We zien dat ze steun hebben bij elkaar als ze elkaar
tegenkomen bij bezoeken en via familienet met elkaar mee leven.
In 2021 is de Geestelijk verzorger een vast gezicht geworden op Linge’s Zorglandgoed en wordt
door door medewerkers betrokken bij bewoners of familie waar tijd en aandacht nodig is rond
levensvragen of individuele dilemma’s. Haar werkwijze door op een fijne en vertrouwelijke
wijze te spreken wordt door allen goed gewaardeerd.
Ze is gestart om de echtgenoten eerst individueel te leren kennen en vertrouwen op te bouwen.
Door Covid-19 is een gezamenlijke bijeenkomst verzet naar het begin van het voorjaar van 2022.
Verbeterpunt 2022:
Er worden in het voorjaar 2 bijeenkomsten georganiseerd voor de mantelzorgers waarvan de
partner bij ons woont
Evaluatie: In overleg tussen het ZMT en de geestelijk verzorger wordt na de 2 bijeenkomsten en
evaluatie uit de groep bepaald welk aanbod hierna zal volgen.

4.3

Veiligheid, risicobewustzijn en reductie

Medicatie veiligheid
In de VIM rapportages worden deze in beeld gebracht en op teamniveau teruggekoppeld, met
enkele uitzonderingen waarbij op individueel niveau de medicatie veiligheid wordt opgepakt.
Decubitus preventie
Op 35 bewoners hebben wij in het afgelopen jaar twee keer te maken gehad met een decubitus
van categorie 2 of hoger. Bij één bewoner was dit nadat zij bedlegerig werd na het breken van
haar heup. Zij kreeg toen een antidecubitus matras, omdat een luchtwisselmatras werd afgeraden
door de ergotherapeut. Dit zou extra pijn veroorzaken door de verdeling van druk rondom de
heup. Echter had deze bewoonster al haar hele leven ondergewicht en nam haar intake dermate af
dat binnen enkele dagen decubitus ontstond. Op dat moment samen met de huisarts,
ergotherapeut, familie en aanwezige zorgmedewerkers besloten om mw. toch een
luchtwisselmatras aan te bieden i.c.m. wisselligging en versterkende voeding. Familie heeft toen
voor mw. haar lievelingstoetjes gekocht om zo, mw. haar voedingstoestand te verbeteren. Dit
samen met frequente wondbehandeling kon er voor zorgen dat de decubitus stabiliseerde. Bij de
andere bewoner is decubitus ontstaat door het krampachtig in elkaar drukken van de benen
gedurende de nacht. Deze bewoonster was bekend met diabetes, welke voorheen niet behandeld
hoefde te worden. Onder invloed van toen, pas gestarte medicatie zijn mw. haar suikers
ontregeld geraakt. Daarnaast weigerde mw. preventieve zorg zoals druk verlagend kussen tussen
de benen en wisselhoudingen, waardoor de decubitus is gaan door ontwikkelen. De
ergotherapeut en huisarts zijn vanaf het begin betrokken geweest, ook in de preventieve fase.

Wij hebben nauw contact met ergotherapie en met de productspecialist. Beide zijn laagdrempelig
te bereiken en kunnen ons spoedig ondersteunen. Dit samen met het grotendeels inzetten van
antidecubitusmatrassen zorgt ervoor dat het aantal decubitus relatief laag blijft.
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Vrijheidsbeperking
In 2021 is dit een blijvend terugkerend onderwerp geweest in de diverse overleggen, zodat alle
medewerkers er zich steeds meer bewust van zijn geworden dat we op veel gebieden alert
moeten zijn om te zien of we vrijheid beperkende maatregelen gebruiken in de uitvoering van
ons werk. We zien dat dit de vraagstelling al goed op gang gekomen is, maar het in gesprek
blijven met elkaar een belangrijk gegeven is om deze nieuwe wet goed in de praktijk te brengen.
De coördinerend verpleegkundigen halen hiervoor ook kennis op bij collega instellingen die
dezelfde worsteling doormaken.
Preventie acute opname
De coördinerend verpleegkundigen werken deels mee in de zorg en nemen de zorgmedewerkers
mee om het beroep op de behandelaren effectief en efficiënt te laten verlopen. Bij iedere
zorgvrager is al goed in beeld wat de wensen van de bewoners en/of de familie zijn bij acute
situaties, waarbij de huisarts steeds vaker het gesprek met familie aangaat over de laatste fase in
het ziekteproces bij dementie. We zien dat deze gesprekken de familie meer rust geeft en er een
stap verder gemaakt kan worden om acute opname te voorkomen.
Verbeterpunt 2022:
In 2022 zetten we de aanpak voort op deze 4 onderwerpen. We houden oog voor de preventieve
maatregelen en zoeken laagdrempelig hulp, advies en ondersteuning bij disciplines.
Evaluatie: De zorgregisseurs regiseren de planning en rapporteren per kwartaal de stand van
zaken in het zorgregisseurs overleg.

4.4

Leren en verbeteren

In het najaar zijn we met het ZMT op werkbezoek geweest bij zorgboerderij Grootenhout, mede
deelnemer in Kwaliteit@. Bij het werkbezoek maakte wij kennis met de wijze van
laagdrempelige overleggen, Samenspraak. Deze vorm sprak ons goed aan en hebben we eind
2021 uitgeprobeerd tijdens de Infectie en preventie week. In een week worden meerdere
momenten van 15 minuten tot 30 minuten gepland waarin medewerkers die aanwezig zijn
uitgenodigd worden om kort over een onderwerp mee te denken.
De resultaten en de ervaringen van de medewerkers waren goed en geeft ons de motivatie deze
vorm door te zetten in 2022.
Per 6 weken wordt een thema gekozen en worder er Samenspraak bijeenkomsten georganiseerd.
In het ZMT worden de onderwerpen gekozen. De coördinerend verpleegkundige plannen en
organiseren deze en de bestuurder en P&O functionaris sluiten wisselend aan.

We hebben in 2021 ons Lerend Netwerk verder uitgebreid met een groep verbonden deelnemers
in Welzijn in de zorg. De afspraak is in een groep van 6 tot 8 deelnemers bij elkaar in de keuken
te kijken en op thema’s onderwerpen te behandelen en zo kennis te delen en van elkaar te leren.
Iedere deelnemer is een keer gastheer/vrouw en geeft bij het bezoek een rondleiding en
toelichting op de visie en werkwijze van de organisatie. Daarna wordt een thema besproken dat
met of door andere is voorbereid.
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Verbeterpunt 2022:
Met samenspraak vullen we iedere 6 weken de thema’s in met actiepunten
Lerend Netwerk vormgeven met nieuwe groep van Welzijn in de zorg met minimaal 2
bijeenkomsten in 2022
Evaluatie: De coördinerend verpleegkundige regiseren de planning en rapporteren per kwartaal
de stand van zaken in het zorgregisseurs overleg. Het Lerend Netwerk wordt door de
coördinerend verpleegkundige en de bestuurder opgepakt en met de zorgregisseurs gedeeld.
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4.5

Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn

Door verloop is in 1 team ruimte gekomen voor verandering en is er een nieuwe stap gemaakt in
het werken met 2 aanspreekpunten per bewoner voor welzijn en zorg. Met 2 nieuwe, beginnende
zorgregisseurs is dit door de coördinerend verpleegkundige opgepakt en werpt nu haar vruchten
af. Deze werkwijze zal in alle teams doorgevoerd worden.
Het wisselend meewerken in elkaars team is door meerdere medewerkers met regelmaat gedaan,
maar door regelmatige uitval en quarantaine door Covid-19 heeft dit nog niet het gewenste effect
gekregen. Wel is door de uitval een grote aantal medewerkers regelmatig gewisseld dan gepland
en komt er onderling weer meer samenwerking en wordt het lerend effect van en met elkaar
vergroot.
De teambesprekingen zijn in de 2e helft van 2021 weer frequent gehouden volgens de vaste
agendalijn. Deskundigheidsbevordering is ook een regelmatig terugkerend onderwerp bij de
cliëntbesprekingen en wordt door een deskundige of door eigen medewerkers een thema
voorbereid en besproken in een team.
De MDO besprekingen worden via een format aangeleverd waarbij vooraf gebruik gemaakt
wordt van gedragsvisites en methodes het gedrag goed in beeld te brengen. De plaats van familie
is hierin niet voldoende verankend en niet iedere uitwerking is al geschikt voor een MDO
bespreking. In 2022 gaan we deze structuur nader uit werken waarmee we lichte MDO
bespreking intern kunnen houden en familie meer betrokken wordt en een meer prominente rol
krijgt. De uitwerking daarvan kan zo nodig verder gaan naar de disciplines waarbij familie bij de
uitkomsten wordt meegenomen. Het plan zal in het voorjaar met de Cliëntenraad besproken
worden en het advies verwerkt worden in een definitieve procedure voor de MDO besprekingen.
Ons doel is om in dit jaar de groep van behandelaren uit te breiden met een preventiepsycholoog, die laagdrempelig benaderd kan worden voor observaties, mantelzorggesprekken en
voorlichting. Er is een oriënterend gesprek geweest met een kandidaat.
Eind 2021 hebben we kennis gemaakt met het CCE team (Centrum voor Consultatie en
Expertise) waar we enkele bewoners met onbegrepen bedrag mee hebben besproken en advies
bij hebben gevraagd. Dit is goed bevallen en zullen we waar nodig daar ook bij vragen.
In het ZMT is eind 2021 gesproken over de inhoud van de functies en de functienamen die
gekozen zijn. De rol van zorgmanager is meer gericht op personeel, planning en opleiden en de
rol van coördinerend verpleegkundige is meer gericht op zorg, kwaliteit, individuele coaching
van medewerkers en het team. Begin 2022 zal de functienaam van zorgmanager veranderen naar
P&O functionaris om verwarring te voorkomen.
Het buitenteam is in 2021 gestart en heeft een aantal kleine stappen kunnen zetten. Om de
grotere taken op te pakken is gezocht naar ondersteuning voor het groenwerk. Deze is gevonden
in een jonge medewerker die facilitair werk combineert met ondersteuning in het groen. Met het
buitenteam, bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers worden dit jaar de groene activiteiten
verder opgepakt en zal het samen buiten zijn met leuke activiteiten gecombineerd worden.
Verbeterpunten 2022:
Iedere bewoner heeft 2 aanspreekpunten, voor welzijn en voor zorg
Aantal medewerkers die door de teams heen werken blijft in tact of breidt licht uit
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Uitwerking MDO bespreking maken en deze bespreken met de Cliëntenraad
Preventie-psycholoog is in 2022 toegevoegd aan ons team van behandelaren
CCE team inzetten bij vragen bij onbegrepen gedrag
De functienamen en rollen van de leden van het ZMT zijn duidelijk
Buiten en activiteiten in het groen zijn onderdeel van het dagelijks aanbod
Evaluatie: In het ZMT en zorgregisseurs overleg worden de verbeterpunten iedere kwartaal
besproken en zonodig op bijgestuurd.

4.6

Gebruik van hulpbronnen

Het verzamelen van gegevens richten we op hetgeen betekenis heeft voor de directe zorg,
administratieve ballast wordt voorkomen om zo geen verspilling van tijd te organiseren.
Om medewerkers nog meer bij kwaliteitsindicatoren te betrekken willen we in 2022 een twee tal
indicatoren zichtbaar maken in de organisatie en zien welk effect dit heeft op de inzet om met
elkaar te werken aan kwaliteit.
We zien dat de zorgvraag complexer wordt en gebruik van informatie bronnen een belangrijk
gegeven is om kwaliteit van zorg te bieden. De stap om lid te worden bij SPOT geeft hierin een
nieuwe toegang om kennis op te halen en te delen met elkaar. E-learning voor medewerkers
wordt mee gestart en op basis van ervaringen door de organisatie verder uitgebreid.
Om zicht te krijgen op de effecten van de Health Environment van Linge’s Zorglandgoed op het
welzijn en welbevinden van onze zorgvragers zal in 2022 onderzocht worden om dit nader en
onderbouwd in beeld te brengen. Samen met de coördinerend verpleegkundige en Decura wordt
in het 1e kwartaal een plan gemaakt hoe dit vorm gegeven kan worden. Gedacht wordt om o.m.
gebruik te maken van de hulp van studenten van Hoge Scholen of andere die op dat gebied
behulpzaam kunnen zijn.
Verbeterpunten 2022:
Twee kwaliteitsindicatoren zijn zichtbaar in beeld voor alle medewerkers
Kennis vergroten om kwaliteit te blijven bieden aan complexer worden de zorgvraag
Effecten Health Environment op welzijn en welbevinden zorgvragers in beeld brengen
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4.7

Voldoende vakbekwaam personeel en passend scholingsbeleid

Het aantal medewerkers is op alle momenten van de dag goed, met ruimte voor aanpassingen als
de zorg dat vraagt. De onderlinge samenwerking is daarin ook goed en wordt er hulp bij elkaar
gezocht als deze nodig is.
In 2021 heeft een VIG medewerker de opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie
(GVP) gevolgd en heeft een aantal punten voorgelegd om in te zetten op Linge’s Zorglandgoed
om o.a. de kennis rond dementie en onbegrepen gedrag te vergroten en de kwaliteit van welzijn
en zorg verder te vergroten. Er zijn nu 2 VIG medewerkers die deze opleiding hebben gevolgd.
Het doel is om in 2022 nog enkele medewerkers deze opleiding te laten doen zodat op iedere
afdeling een GVP medewerker is en zij in samenwerking met onze coörd. verpleegkundige
verbeteringen realiseren op iedere afdeling en bij alle medewerkers.
Touch for Care heeft in 2021 aan 3 groepen van 8 medewerkers een programma aangeboden
waarbij ze geleerd hebben om ontspanning te bieden via handmassages. In 2022 willen we dit
weer aanbieden, met daarbij ook een groep mantelzorgers in combinatie met zorgmedewerkers.
En een groep die verdere scholing krijgt met ontspanning van het hoofd, nek, schouders, rug en
benen en voeten. Deze groep is verspreid over de drie teams.
Voor de bewoners is in 2021 door het Welzijnsteam een frequent programma opgezet waarbij
het uit huis gaan, naar de Fazantenhof, met passende activiteiten, hoogte punten van de dag
geworden zijn voor een groot aantal bewoners.
Een klein aantal bewoners doet daar niet aan mee, soms vanuit eigen keuze of vanuit
beperkingen. Eind 2021 is onderzocht welke bewoners niet of nauwelijks meedoen in deze
programma’s en is voorgesteld om deze bewoners individueel op te gaan zoeken en wensen in
beeld te brengen. Vanuit deze inventarisatie zal een aanvulling op het aanbod gemaakt worden of
individueel gezocht worden om wensen in te vullen.
Daarbij kan de ondersteuning naar de huiskamers vergroot worden in een breder scala kleine en
persoonlijke activiteiten die daar opgepakt kunnen worden als de weg naar de Fazantenhof te
groot is of geen voorkeur heeft.
Verbeterpunten 2022:
Blijvend vermogen flexibiliteit in personeelsplanning en samenstelling
Meer medewerkers volgende GVP opleiding en werken samen met de coörd. VP aan
verbeteringen op gebied van welzijn en zorg
Touch for care voor zorgmedewerkers en mantelzorgers en een groep die verdere scholing
krijgt voor ontspannings momenten voor onze bewoners
Aanvullend aanbod voor bewoners die niet meegaan naar activiteiten in de Fazantenhof
Aanbod van kleine en persoonlijke activiteiten wordt vergroot in alle huiskamers
Evaluatie: In het ZMT en Welzijnsoverleg worden de verbeterpunten iedere kwartaal besproken
en zonodig op bijgestuurd.
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Leiderschap en Good Governance

Door de inkijk bij Grootenhout in Brabant is de ambitie ontstaan om de visie opnieuw onder het
daglicht te nemen en vanuit heldere eenvoud deze opnieuw in te kleuren.
We merkten bij het bezoek dat we werken vanuit de zelfde basis, waar gaat het bij de bewoner,
wat is voor de familie belangrijk en hoe blijven medewerkers vanuit passie met plezier het werk
in de zorg uitvoeren. En veel taken hetzelfde zijn en wel een andere benaming hebben.
Vooral de eenvoud daarin sprak ons aan en pakken we in 2022 op om de basis opnieuw door te
lopen vanuit de visie en benamingen waar nodig te veranderen.
In het overleg met de Raad van Toezicht is besproken om het risicomanagement binnen Linge’s
Zorglandgoed in beeld te brengen. In 2022 pakt de bestuurder dit op en wordt met de Raad van
Toezicht besproken.
Tevens komen er in 2022 twee nieuwe leden bij in de Raad van Toezicht om één lid te
vervangen die gaat stoppen en om alvast in te werken voor over een klein jaar als de voorzitter
van de Raad van Toezicht stopt. De werkwijze om de organisatie van binnen uit te kennen en
mee te lopen op de werkvloer wordt in de inwerkperiode meegenomen, naast alle documenten en
regelingen die de organisatie kent. Eind 2021 is er een start gemaakt en zal begin 2022 vervolg
krijgen.
De Raad van Toezicht heeft de bestuurder gevraagd uit te kijken naar een persoonlijk coach om
vanuit dialoog te reflecteren op het eigen werk en persoonlijke leerdoelen te formuleren.
De bestuurder pakt dit in 2022 op en geeft een terugkoppeling in de Raad van Toezicht.
Verbeterpunten 2022:
Doorlopen van de basis vanuit de visie en benamingen blijvend wijzigen
Risicomanagement is in beeld en besproken met de Raad van Toezicht
Nieuwe leden van de Raad van Toezicht kennen de organisatie van binnen en lopen mee op
de werkvloer
Bestuurder heeft een persoonlijk coach om vanuit dialoog te reflecteren op het eigen werk
Evaluatie:
In het ZMT wordt de basis doorlopen en wijzigingen voorgesteld die in de Raad van Toezicht
wordt besproken en vastgesteld.
Het risicomanagement, het inwerken van de nieuwe leden en persoonlijk coach van de
bestuurder wordt in het overleg met de Raad van Toezicht besproken.
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