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Met veel plezier bieden wij u ons kwaliteitsverslag 2021 van Linge’s Zorglandgoed aan.                     

In ons verslag informeren wij u over kort over Linge’s Zorglandgoed, de veranderingen we in 2021 

hebben kunnen invoeren vanuit het kwaliteitsbudget die o.a. voor nog meer ruimte hebben kunnen 

zorgen voor mooi zorgwerk op Linge’s Zorglandgoed en welke verbeterstappen onze medewerkers 

hebben kunnen maken om het welzijn en welbevinden van onze bewoners en onze gasten verder te 

verbeteren en te verhogen.   

We zijn 2021 met veel enthousiasme en energie gestart, nadat we uit een zwaardere periode van 

Covid-19 kwamen. In oktober 2020 was Covid-19 voor het eerst binnen Linge’s Zorglandgoed 

gekomen en is er een afdeling afgesloten omdat daar nagenoeg allemaal besmette bewoners waren. 

Het was wel een hele opluchting dat de mensen niet heel ernstig ziek waren en er geen bewoners zijn 

overleden. Naast bewoners waren er ook veel medewerkers van die afdeling besmet geraakt en zijn er 

drie medewerkers langdurig ziek gebleven, bijna 5 maanden.  

We waren in 2021 dan ook blij dat begin maart de eerste vaccinaties voor onze bewoners kwamen en 

door onze verpleegkundigen en verzorgenden gezet zijn en in het najaar de 2
e
 vaccinatie. Het is fijn 

om te kunnen zeggen dat onze bewoners in 2021 geen besmettingen hebben gehad met Covid-19. 

2021 is het tweede volle jaar geweest dat Linge’s Zorglandgoed open is en zijn er weer mooie stappen 

gezet om onze locatie nog meer een echt thuis te laten zijn voor onze bewoners.  

De zorgmedewerkers komen steeds meer in hun element in de vrije setting die we hebben en platte 

organisatie die we zijn en werken ze met liefde voor het welzijn van de zorgvragers met een goed oog 

voor de kwaliteit van zorg. De basis van welzijn en goede zorg staat als een huis, waarbij we blijven 

leren en verbeteringen blijven maken waar het nodig is.  

Linge’s Zorglandgoed sluit met haar visie met daarbij de uitgangspunten van Welzijn in de zorg met 

haar 10 klantbeloften en uitwerking in het Leefplezierplan van de bewoners naadloos aan op het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.   

In het kwaliteitsverslag 2021 blikken we terug op het afgelopen jaar en zoemen in op de 

kwaliteitspunten op basis van de 10 klantbeloften en de stappen die we in dit jaar hebben gezet ter 

verbetering en verhoging van onze kwaliteit in welzijn en zorg en het werken in de zorg op Linge’s 

Zorglandgoed.  

Onze vernieuwde Cliëntenraad en de Raad van Toezicht hebben we in het afgelopen half jaar 

mondeling meengenomen in onze veranderingen en verbeterstappen.                                                     

In het najaar zullen we ze beide meenemen in de 1
e
 terugkoppeling van de terugblik op het 1

e
 half jaar 

2022 en de opmaak naar ons nieuwe kwaliteitsplan 2023, die we in het najaar zullen gaan starten.   

 

Stichting Linge’s Zorglandgoed 

Namens het zorgmanagement team, 

Nicoline van Iperen - Bestuurder Linge’s Zorglandgoed                                                                     

Petra van Soelen      - Coördinerend verpleegkundige met specifieke aandacht  medewerkers en teams 

Angela Reijntjes      - Coördinerend verpleegkundige met specifieke aandacht kwaliteit  

 

1  Inleiding 
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Welzijn in de zorg 

De bestuurder van Linge’s Zorglandgoed is in de aanloop naar Welzijn in de zorg, Kwaliteit@ met 

haar 10 klantbeloften in de periode van 2015 tot 2019 betrokken geweest om met een aantal andere 

kleinschalige zorgaanbieders een nieuwe werkwijze te ontwikkelen waarin een pragmatisch instrument 

handvaten aan zorgmedewerkers zou bieden om Welzijn en Welbevinden in de zorg voor op te zetten 

met een basis van goede zorg die dit faciliteert. In deze periode is ook het nieuwe Kwaliteitskader 

verpleeghuiszorg ontwikkeld waarbij de uitgangspunten onze ontwikkeling ondersteunden.  

Welzijn in de zorg kent vijf bouwstenen: informeren, conformeren, signaleren, leren & verbeteren en 

waarderen en helpt ons een open en lerende organisatie te zijn die open staat voor feedback en daar 

verbeterstappen aan verbindt.  

De 10 klantbeloften met de vijf bouwstenen vormen voortdurend de basis van ons beleid en wordt 

steeds meer zichtbaar gekoppeld en vormen de basis van het dagelijks handelen in de praktijk bij ieder 

contact dat er is met bewoners, familie, collega’s onderling, functioneringsgesprekken en 

Leerplezierplannen.  

Meer informatie over Welzijn in de zorg, Kwaliteit@ en haar 10 klantbeloften vindt u op 

www.welzijnindezorg.nl 

Leefplezierplan 

Linge’s Zorglandgoed heeft het voorbeeld van het ambitieuze project “Leefplezier voor de zorg” na 

een klein jaar na de opening opgenomen in haar kwaliteitsbeleid en verwerkt in ons ECD van 

Carefriend waar we toen mee zijn gestart. Daarvoor werkten we het in word documenten uit maar 

werkte minder makkelijk.  

Het Leefplezierplan werkt in Carefriend met duidelijke lijnen voor zorgmedewerkers waar ze samen 

met de bewoner en/of diens naasten zoveel mogelijk Welzijn en Welbevinden in doelen kunnen zetten. 

De acties die er dan op volgen geven worden dan iedere dag samen met de bewoner invulling aan 

gegeven.  

 

 

  

3 Leef- en werkplezier voor bewoners én medewerkers met Welzijn in de zorg 

 

 

 

http://www.welzijnindezorg.nl/
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Er is door een ieder hard gewerkt aan de verbeterpunten, zoals we die in het kwaliteitsplan hebben 

genoemd. Soms achter de schermen of door externe partijen, maar veel vaker op de werkvloer door 

een aanpassing in werkwijze, een verduidelijking van het beleid of het toevoegen van werkafspraken.  

De punten worden aan de hand van ons kwaliteitsbeleid 2021 beschreven met de koppeling naar de 

desbetreffende klantbeloften en hoofdstuknummers. 

 

Ik en mijn naasten. (2.2, 2.3) 

Carefriend biedt ons de mogelijkheid om alle onderdelen zelf vorm te geven. Om met meelezen in het 

ECD mogelijk te maken is een uitbreiding nodig van Carefriend. Dit hebben we aangevraagd bij 

Decura in de eerste helft van 2021. Echter blijkt hier ook een 3
e
 partij nodig bij te zijn en is deze 

uitbreiding in 2021 nog niet voltooid. In de voorbereiding houden zorgmedewerkers oriënterende 

gesprekken met familieleden over welke informatie zij belangrijk vinden, of alle contactpersonen 

hetzelfde moeten kunnen zien en/of alles wel of niet zichtbaar is. Dit geeft handvaten voor de verdere 

keuzes die we moeten gaan maken. In het 2
e
 deel van 2022 zal het dan gaan werken. 

 

Zorgmedewerkers onderhouden in 2021 nauw contact met naasten door middel van de mobiele 

telefoons of laten hen meelezen in de rapportage wanneer zij op LZ zijn of worden ze mondeling 

bijgepraat. Ook worden de rapportages van familiegesprekken, Multidisciplair Overleg (MDO) en/of 

artsenvisites per mail doorgestuurd wanneer dit ondersteunend kan zijn in de terugkoppeling naar 

naasten toe.  

In 2021 worden er twee bijeenkomsten gehouden voor families. Eén daarvan zijn gezellige middagen 

met high-tea dat per team georganiseerd wordt en de andere is een informatie bijeenkomst voor 

mantelzorgers. De laatste geeft een lage opkomst, waarbij de informatie wel zeer gewaardeerd wordt. 

Er is gezocht naar de reden van de lage opkomst waarbij vooral de drempel om te komen hoog leek. 

Voor komend jaar wordt gevraagd waar behoefte en vragen liggen van familie en wordt er een nieuwe 

bijeenkomst gepland.  

Onze geestelijk verzorger vindt steeds meer bekendheid bij naasten, partners, medewerkers en 

bewoners. Zij komt tweewekelijks, waarbij zij komt voor zowel specifieke hulpvragen van bewoners 

of partners als voor onderwerpen die tijdens haar aanwezigheid op haar pad komen.                                           

In 2021 heeft zij met alle partners gesprekken gevoerd en zal zij in 2022, wanneer Covid-19 het meer 

toelaat, inspiratiesessies met een aantal van hen gaan houden.  

 

Ik en mijn wensen en behoeften. (4.2,4.3,7.2)  

De training “Touch for Care” is in 2021 drie keer georganiseerd waar per training zes deelnemers aan 

hebben deelgenomen en zijn er totaal achttien zorgmedewerkers in de wereld van dementie en 

aanraken. Zo hebben ze een extra middel om contact met onze bewoners te maken als het met taal niet 

meer makkelijke lukt. Middels zachte, fijne bewegingen kunnen ze zo voor ontspanningsmomenten 

zorgen voor onze bewoners en kunnen we het als extra onderdeel voor complementaire zorg 

aanbieden.  

Door middel van het “Train de trainer” concept kunnen overige collega’s ook kennismaken met deze 

manier van benaderen en aanraken met onze bewoners.  

4 Resultaten verbeterparagraaf 2021 
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Begin 2021 hebben we de Rubis aan kunnen kopen, daarmee kunnen we mensen die veel op bed 

liggen een echt bad ervaring bieden. Na een aantal keer gebruik van de Rubis werd deze al redelijk 

snel bekend bij onze zorgmedewerkers en wordt deze met regelmaat ingezet om kwetsbare bewoners 

van een Bad op Bed te voorzien. Dit zorgt voor warme zorg en ontspanning dat door de bewoner dan 

prettig ervaren wordt. Het gebruik wordt ook door middel van Train de trainer doorgegeven aan onze 

zorgmedewerkers waardoor er steeds meer zorgmedewerkers vaardigheid in het gebruik van de Rubis 

krijgen.   

Gedurende ons derde jaar worden de 10 klantbeloften steeds meer eigen voor zowel bewoners, 

medewerkers als naasten. Alle Leefplezier plannen hebben de tien klantbeloften als doel meegekregen 

en worden hierop de actiepunten bewonersgericht toegevoegd. Met deze gerichte acties per bewoner 

zijn we dagelijks bezig met de wensen en behoeften van iedere bewoner en weten de medewerkers hoe 

ze er het beste bij de bewoners kunnen aansluiten.  

Naast dat het Leefplezierplan ons kennis geeft van de wensen en behoeften, doet het levensboek dat 

ook. Om hier meer aandacht voor te creëren hebben we in het najaar van 2021 de training “Een koffer 

vol eigenheid” aangeboden die nagenoeg door alle medewerkers is gevolgd.                                     

Een acteur nam ons mee in het verhaal achter ‘onze bewoner’ en hoe we deze informatie kunnen 

gebruiken om iedere dag onze beste zorg te kunnen bieden. Alle bewoners hebben inmiddels een 

format Levensboek ontvangen en medewerkers, naasten en bewoners zijn gestart om hier samen 

invulling aan te geven.                                                                                                                           

Omdat het leven niet stopt bij verhuizen naar Linge’s Zorglandgoed, bedacht een collega om ook te 

zorgen voor lege vellen, die aangevuld kunnen worden door ons. Zo krijgt familie, wanneer zij hun 

naasten echt loslaten van ons het boek terug, waarin het leven compleet gemaakt is, inclusief de tijd 

dat iemand bij ons op Linge’s Zorglandgoed mocht zijn.  

 

Ik en medewerkers. (9.2,9.3,10.3)  

De voorbereidingsformulieren voor het MDO zijn gedurende het jaar nog een aantal keer aangepast en 

wordt er naar een MDO toe gekeken welke observaties en al gedaan kunnen worden. Deze worden dan 

vooraf bijgehouden en geeft een goed beeld en inzicht in verloop van het gedrag van de zorgvrager. 

Tijdens het MDO wordt niet alleen een situatie naar voren gebracht, maar wordt afgesloten met een 

concrete vraag waarvandaan er verder kan worden gedacht en gesproken met elkaar.  

De cliëntenraad heeft aangegeven dat het fijn is wanneer naasten meer betrokken worden bij het 

MDO. Ze worden nu vooraf aan een MDO betrokken in een voorbespreking met de eerste 

contactpersoon, zorgregisseur of de huisarts en is de volgende stap dat ze een uitnodiging om deel te 

nemen aan het MDO. Dit is nu een aantal keer gedaan en goed ervaren. Zo wordt ook hun standpunt 

en kijk naar de situatie duidelijker vormgegeven.  

De ergotherapeut is toegevoegd aan het overlegteam, omdat zij vanuit haar expertise ook nog 

belangrijke toevoegingen kan doen en niet medicamenteuze interventies kan mee bedenken.  

Inmiddels is Linge’s Zorglandgoed één Gespecialiseerd Verzorgende Psycho-geriatrie (GVP) rijker en 

gaan begin 2022 drie zorgmedewerkers ook de opleiding GVP volgen. Zo krijgen we op elke afdeling 

een GVP’er werkzaam, waarbij we zeker ook daarna nog een aantal medewerkers zullen opleiden in 

de GVP specialisatie.                                                                                                                               

De opleiding GVP geeft verzorgenden handvatten om systematisch uit te vinden wat maakt dat een 

bewoner zich prettiger voelt. Kleine ingrepen kunnen veel verschil maken. Dat gaat vaak om 

individuele veranderingen, in een zorghandeling of activiteiten. En onrustige bewoners kunnen baat 

hebben bij een hoekje met specifieke kleuren, muziek, iets dat afleidt zoals een kleurenlamp en ook 

een olie met rustgevende geuren. Onze eerste GVP-er heeft laten zien dat zij meer naar de individuele 

bewoner kijkt dan voorheen en dat sluit naadloos aan bij onze visie. 
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Linge’s Zorglandgoed  

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

dementie en/of somatische beperking. De zorg wordt door een gemixte groep professionals geleverd 

binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) zonder behandeling. De huisarts is de 1
e
 lijn voor de zorg 

waaraan we een team van behandelaren hebben kunnen verbinden die samen een sterk team vormen. 

De zorg wordt van uit een belevingsgerichte benadering geleverd met daaronder de positieve 

gezondheidsdefinitie van Machteld Hubers en de 10 klantbeloften als handvat gericht op de 

persoonlijke wensen en behoeften van onze zorgvragers die dagelijks richting geven aan zoveel 

mogelijk Welzijn en Welbevinden.    

We starten in 2021 met 35 zorgvragers en wisselt het in het jaar tussen de 34 en 35 vaste zorgvragers. 

En we hebben wekelijks een paar dagen een logé, deze loopt via zijn Persoonsgebonden Budget (PGB) 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Af en toe komt er een andere logé voor een paar 

dagen logeren. Dit gaat dan om zorgvragers die nog niet naar ons kunnen verhuizen, maar af en toe 

meer hulp nodig hebben of een overbrugging.   

Op iedere afdeling werkt een vast zorgteam van ca. 20 tot 25 medewerkers met elkaar samen voor 11 

tot 12 zorgvragers. Dit kenmerkt ons kleinschalig karakter en kennen alle medewerkers de bewoners 

goed én hun naasten persoonlijk. Zij zijn op de hoogte van de specifieke zorgvragen, wensen en de 

wijze waarop het leefplezier van de bewoner positief gestimuleerd kan worden en geven hier dagelijks 

invulling aan. 

Zonder folders of andere reclame blijft onze wachtlijst groeien. We horen en zien dat dit het meeste 

komt door familie en bezoekers van bewoners die mondeling reclame maken. Ook staan we goed 

bekend bij de wachtlijst begeleiders in onze omgeving waar we regelmatig bij meedenken. We houden 

inmiddels 2 lijsten bij, waarbij er een lijst is van zorgvragers is die bij het zorgkantoor op onze 

wachtlijst staan en zorgvragers die of nog geen indicatie hebben en wel een diagnose van dementie 

hebben en nog niet de indicatie. Dit laatste komt steeds vaker voor en maakt dat er vaker crisis 

situaties voorkomen die ook bij ons voorgelegd worden, waar we dan niet altijd een plaats bij ons voor 

kunnen aanbieden.         

We blijven voor zorgvragers op de wachtlijst die bijna niet meer thuis kunnen wonen zoeken naar 

passende oplossingen om de thuissituatie in stand te houden zolang plaatsing niet mogelijk is. Ook  in 

dit jaar bieden we aan meerdere zorgvragers passende oplossingen door ze meerdere dagen  

Dagbeleving aan te bieden en zijn er twee zorgvragers die ook een aantal weken zijn blijven logeren 

voordat ze bij ons kwamen wonen.  

 

Personeelssamenstelling groeit verder in 2021 met het kwaliteitsbudget 

De zorgmedewerkers, totaal 39,9 FTE per 31 december 2021 in vaste dienst, met daarop bijna 6 FTE 

flexibele uren. Dit is incl. het kwaliteitsbudget van 2021. 

We zijn in 2021 gegroeid van 36,3 FTE naar 39,9 FTE. Dit is ruim 85 % van het kwaliteitsbudget van 

2021. Met de inzet van onze vaste medewerkers, de flexuren en oproepkrachten is inzet van personeel 

in 2021 gemiddeld 43 FTE.  

  

5 Linge’s Zorglandgoed en haar doelgroep, prestaties en medewerkers  
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Linge’s Zorglandgoed kent in haar geschiedenis geen periode van tekort aan personeel of vacatures. 

Naast ons personeel hebben we een klein en bescheiden groepje ZZP-ers die ons met enige regelmaat 

helpen als er binnen ons vaste personeelsbestand geen invulling te vinden is. De ruimte in het 

personeelsbestand wordt bijna altijd ruimer ingevuld als wij een open sollicitatie krijgen die een mooie 

aanvulling in ons team biedt, waarmee we dan voorsorteren op een afscheid van een collega dat 

jaarlijks ook voorkomt. We zijn trots dat we in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt en in het 

bijzonder in het vinden van zorgpersoneel dit mogen zeggen. 

Vertrek personeel 2021 

Vijf medewerkers stoppen in 2021 het werk omdat ze niet voldoende bij onze setting en het werk 

passen op Linge’s Zorglandgoed passen, waarvan twee buiten de zorg werk zijn begonnen. Twee 

medewerkers groeien door en maken de overstap naar een andere zorgorganisatie. Dit aantal blijft 

ruim onder de 15 % verloop die we jaarlijks in onze verwachting aangeven.  

Nieuw personeel 2021 

In de eerste vijf maanden 2021 starten acht nieuwe zorgmedewerkers en na de zomer starten er nog 

drie nieuwe zorgcollega’s die in vaste dienst komen. In september start ook een management assistent 

voor 12 uur per week die het zorgmanagement gaat ondersteunen, conform ons kwaliteitsplan 2021.  

Er starten in dit jaar ook zes oproepkrachten, twee zorgmedewerkers die stage hebben gelopen bij 

Linge’s Zorglandgoed, één gastvrouw en drie jonge oproepkrachten van het VMBO die de keuze voor 

zorg willen gaan maken. Zij helpen mee met het huishoudelijk werk en de was en bieden 

ondersteuning op de huiskamers. We vinden het fijn om jonge mensen te interesseren en ervaring op te 

laten doen in het mooie zorgwerk binnen de ouderen zorg en bieden ze een mooi perspectief voor een 

mooie en lange carrière in de zorg.   

Vervolgopleidingen en doorstroom binnen Linge’s Zorglandgoed 

In 2021 ronden twee medewerkers de opleiding Helpende plus met goed gevolg af en starten twee 

nieuwe medewerkers vanuit de functie Gastvrouw/Woonbegeleider deze opleiding. Later in het jaar 

stroomt er een BOL leerling door naar deze BBL opleiding en zijn er drie BBL leerlingen op niveau 2. 

Het door laten stromen van personeel is een mooi deel van ons personeel- en opleidingsbeleid en zien 

we veel mooie resultaten van dat bijdraagt aan het verminderen van het tekort aan zorgmedewerkers.  

Van de nieuwe medewerkers beginnen er twee met de BBL opleiding niveau 3. Beide hebben een 

vooropleiding in de zorg en kunnen instromen in het 2
e
 leerjaar. 

We blijven ons in 2021 openstellen voor zorgleerlingen en bieden leerplaatsen voor mooi zorgwerk.  

In het voorjaar komen vier MBO stagiaires VIG en één SPW stagiaire. In het najaar start één MBO 

stagiaire VIG, één MBO stagiaire niveau 4 VP en twee snuffelstages van het VMBO Zorg en Welzijn.  

 

Ziekteverzuim 2021 

In 2021 houden we gelukkig nieuwe corona buiten onze deuren, maar zijn er wel regelmatig collega’s 

die besmet zijn of waarvan naasten besmet zijn en dan in isolement moeten. Ook wordt een 

medewerkers langdurig ziek waarvan pas na één jaar een mogelijke diagnose kan worden gesteld. Ook 

zijn er in het begin van het jaar drie collega’s langer ziek door de besmetting van Corona en zijn de 1
e
 

drie maanden nog ziek. Het ziekteverzuim is in 2021 dan ook hoger met  5,7 %. Er zijn ook twee 

zwangerschapsverloven dat 0,2 % toevoegt aan het verzuim.  
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Vrijwilligers en mantelzorgers / familie 

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

het welzijn en de zorg vanuit de visie goed kunnen organiseren en uitvoeren voor onze zorgvragers en 

hun naasten. 

Familienet is een online, beveiligt platform voor de familie naasten waarin ze dagelijks beelden 

kunnen zien van hun naasten en de activiteiten die plaatsvinden. 

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een extra aanvulling voor 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 het maken van dierenverblijven.  

In 2021 blijven de vrijwilligers direct verbonden aan de afdeling en/of aan het Welzijnsteam en is er 

een uitbreiding naar een groenteam dat de buitenomgeving steeds mooier en beter maakt. Zo maken ze 

met elkaar een mooie berging voor de containers en de fietsen en geeft dit de toegang tot Linge’s 

Zorglandgoed een mooier aanzicht.   

De vrijwilligers delen mee met de waardering voor medewerkers en voelen zich daardoor gezien en 

gehoord. Het aantal vrijwilligers groeit licht in 2021 en zijn er twintig mensen in en rond het 

zorggebouw betrokken met leuke en extra klusjes en voegen meer welzijn toe bij de bewoners. 

 

 

Familienet verbindt familie met zorg 
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Uitwerking thema’s kwaliteitsplan.  

 

Thema’s vanuit het kwaliteitskader 2021 

De coördinerend verpleegkundigen hebben de indicatoren basisveiligheid uit 2021 als uitgangspunt 

genomen voor de uitwerking in 2021 en hebben drie extra indicatoren gekozen uit de overige lijst.   

Per onderwerp beschrijven we deze: 

Advance Care Planning (ACP) 

Vanaf het begin van onze opening zijn we het gesprek met familie aangegaan over het welzijn, de zorg 

en eerste keuze voor wel of geen reanimatie. Het belangrijkste is de bewoner goed leren kennen, wie 

hij/zij is, waar ze vandaan komen, wat ze gedaan hebben , wie er om hen heen staan en waar ze blijf of 

verdrietig van worden. In 2021 wordt steeds meer gewerkt aan een levensboek waarin alle belangrijke 

momenten en voorkeuren van iemands leven in opgenomen zijn. 

In samenwerking met de huisarts is het gesprek met familie verder uitgebreid met keuzes over wel of 

geen ziekenhuisverwijzing of opname en vragen rond het levenseinde en worden de afspraken die 

gemaakt worden in het medische dossier van de zorgvrager door de huisarts vastgelegd. De keuzes 

zijn zo ook zichtbaar voor de Huisartsenpost (HAP) als er medische vragen zijn in de avond, weekend 

of nacht.  

Niet alle families geven gelijk antwoorden, maar worden wel gevraagd om erover na te denken.        

De huisarts pakt het gesprek dan later weerk op en neemt in zijn gesprek met familie mee of er 

behandelbeperkingen wenselijk zijn en adviseert de familie hierin.  

De huisarts pakt het gesprek ook weer op als de lichamelijke en/of psychische situatie van een 

bewoner verder achteruit gaat en het levenseinde meer in zicht komt en begeleid de familie in het 

maken van de keuzes die gemaakt moeten worden.  

Medicatieveiligheid en bespreken van medicatiefouten in het team 

In 2021 hebben we het protocol medicatieveiligheid en toedienen van medicatie voortgezet en toetsen 

we de medewerkers in de praktijk en n.a.v. VIM meldingen. Er zijn enkele medewerkers die vaker een 

medicatiefout hebben gemaakt, deze medewerkers hebben de coördinerend verpleegkundige samen 

met de zorgregisseur van de afdeling persoonlijk gesproken en zo nodig afspraken gemaakt ter 

verbetering. Daarna wordt de medewerker begeleidt met het doel om fouten te voorkomen. Steeds 

vaker melden medewerkers het direct als er een medicatiefout is gemaakt en zien we dat we steeds 

meer in de praktijk een open en lerende organisatie zijn. 

Dit geeft goede resultaten en zien we in de medicatiefouten.  

De VIM meldingen worden op individueel, team en organisatie niveau ingedeeld en daarop de acties 

uitgezet. In de team overleggen wordt er per kwartaal een terugkoppeling gegeven van de VIM 

meldingen, of als er eerder aanleiding is een keer vaker.  

Een voorbeeld van een teambespreking van een medicatiefout die vaker was voorgekomen is de 

medicatie die in het weekend wordt voorgeschreven en dan niet wordt bijgeschreven in de digitale 

medicatieregistratie. Deze fout is vervolgens in alle drie de teams besproken en zijn de afspraken over 

het invoeren van medicatie in de digitale app herhaald en weer actueel gemaakt. Medewerkers die het 

moeilijk vinden worden in deze stappen begeleid.  

In 2022 staat in het najaar voor alle medewerkers die medicatie toedienen een E-learning op de 

planning met een toets in de praktijk. Deze toetsen voeren we 2 jaarlijks uit.  

6 Uitwerking van de thema’s van het Kwaliteitskader 2021 
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Aandacht voor eten en drinken 

Linge’s Zorglandgoed heeft beleid waarin eten en drinken een belangrijk onderdeel in de dag vormt en 

aansluit bij de individuele wensen en de behoeften van onze bewoners. 

Er wordt op iedere afdeling vers gekookt, waarbij het team samen met de bewoners de keuze maakt 

voor het menu. De menu’s worden per week gemaakt waarbij verse ingrediënten en kwaliteit van 

voedsel een belangrijke rol spelen. Een deel van de versproducten komt in de zomer vanuit onze eigen 

moestuin en de rest van het voedsel wordt lokaal ingekocht. 

Er wordt samen gewerkt met een diëtiste en logopediste die meekijkt en adviseert bij eet en slik 

problemen. Er wordt minder gestuurd op het gewicht van de bewoners, wel bij ondergewicht wordt er 

verrijkte voeding aangeboden door b.v. slagroom in de koffie te doen en slagroomvla aan te bieden. 

Er is actief ingezet om het beleid van het wegen niet meer met weegronden voor iedereen te doen en 

alleen als er een doel is gesteld in het Leefplezierplan en er een actiepunt is afgesproken.     

Decubituspreventie 

We blijven alert op de huid van onze kwetsbare bewoners en zetten bij bewoners die meer op bed 

liggen actief een luchtwissel matrassen in. Bij risico van decubitus wordt er extra op goede voeding 

gelet zoals meer eiwitten en wordt er ook zoveel mogelijk beweging geboden en mobiliteit bevorderd. 

Dit beleid werkt goed en helpt mee om risico op decubitus laat houden.   

De coördinerend verpleegkundige worden regelmatig bij een bewoner gevraagd of nemen zelf contact 

op met de eerste contactverzorgende om de risico’s van decubitus te bespreken en afwegingen te 

maken van eventuele inzet van preventieve maatregelen om decubitus te voorkomen.   

In 2021 is er een enkele keer risico op decubitus gezien, maar zijn er geen kleine wondjes of andere 

drukplekken geconstateerd.  

Continentie 

Van onze bewoners is ongeveer de een derde volledig incontinent van urine en daar een derde ook 

volledig incontinent van def. Van de andere bewoners is een derde nog redelijk in staat aan te geven 

wanneer het toilet nodig is en een derde is afhankelijk van stimulans van onze zorgmedewerkers 

omdat de toiletgang anders vergeten wordt.  

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij wensen en behoeften van onze bewoners bij 

incontinentie. Dit vraagt ons in bijzondere situaties af te wijken van onze oude norm in de zorg en in 

een voorbeeld van 2021 een bewoner zonder incontinentie materiaal in bed en rolstoel laten verblijven 

terwijl deze wel volledig incontinent was. Dit voorkwam wel veel irritatie van de bewoner en het 

plukken van het incontinentie materiaal.  

Per bewoner wordt er gekeken wat er nodig is en worden er afspraken gemaakt welke ondersteuning 

geboden moet worden en bij incontinentie materiaal wordt gezocht naar wat het beste aansluit en bij 

de behoefte van de bewoner.   
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Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

Begin 2020 hebben we een uitwerking gegeven van de Wet Zorg en Dwang binnen Linge’s 

Zorglandgoed en wat dat voor ons betekent voor het zorgwerk van onze medewerkers. Dit is in ons 

beleid Visie op vrijheid en zorg en dwang beschreven.  

Het draaiboek Onbegrepen gedrag is steeds meer ingezet in 2021 en een vast onderdeel geworden bij 

onbegrepen gedrag. De coördinerende verpleegkundigen blijven aandacht geven aan het evalueren van 

de inzet van middelen en maatregelen en houden het in beeld dat het goed wordt geagendeerd in 

Carefriend.  

In 2021 zijn we de gedragsvisites 1 x per maand en zo nodig vaker gaan inzetten. Hierdoor zijn de 

observatie formulieren makkelijker en  meer in gebruik genomen bij onbegrepen gedrag en biedt het 

inzicht en handvatten voor de zorgmedewerkers om situaties in beeld te brengen.  

We merken dat bed- en voetsensoren bij familie nog steeds een gevoel van veiligheid blijft wekken, 

hetgeen niet het geval is. Onze coördinerend verpleegkundigen blijven dit met medewerkers 

bespreekbaar maken, zodat ze dit ook bij familie goed kunnen verwoorden.  

Er zijn in 2021 enkele situaties geweest waarin onbegrepen gedrag vertaald werd naar agressie en 

geweld. We hebben daarop een training ‘Omgaan met agressie en geweld’ aangeboden in twee 

groepen van 10 zorgmedewerkers waarin ze handvatten kregen hoe om te gaan met onbegrepen gedrag 

en hoe bij uitingen van agressie en geweld gereageerd kan worden. Deze training zal in het najaar van 

2022 een vervolg krijgen en hebben we de vraag neergelegd om een aantal coaches op te leiden die de 

vaardigheden van de medewerkers actueel kunnen houden door regelmatig oefeningen te organiseren.  

In 2021 is onze eerste GVP opgeleid en we zien dat zij de bewoners nog beter in beeld kan brengen 

met achtergronden van wie ze zijn en waren. Hiermee zien we een grote meerwaarde in het begrijpen 

en omgaan met onbegrepen gedrag. We zien dat nieuwe bewoners die bij het verhuizen naar Linge’s 

Zorglandgoed vaak al verder in de dementie zijn dan zorgvragers die in het verleden naar het 

verpleeghuis verhuisden. Dit is één van de redenen dat we meer medewerkers de GVP opleiding laten 

volgen.   

De vraag naar psycho-farmaca is verminderd in overleg met de huisarts en Ouderenspecialist en ook 

de vraag naar het omhoog zetten van de bedhekken is afgenomen.                                                        

Er wordt steeds meer ingezet op de bewoner echt goed te leren kennen en daarop in te spelen. Daarna 

wordt gekeken naar de omgeving en de benaderingswijze, wat wel werkt en wat niet goed werkt.        

In de teambespreking is standaard opgenomen dat het onbegrepen gedrag van bewoners besproken 

wordt. Met elkaar wordt gezocht naar alternatieven om bewoners te begeleiden en worden goede 

ervaringen gedeeld. Wat goed werkt en wordt voor de omgang met de bewoner opgenomen in het 

Leerplezierplan.    

Via Cultuur Oost Gelderland hadden we in 2020 de aanbieding voor een training voor de 

gastvrouwen/heren met het thema kleine kunstzinnige/culturele/creatieve activiteiten doen met mensen 

met gevorderde dementie. Door Covid-19 vindt deze in het voorjaar 2021 plaats.                                  

De training blijkt het heel mooi aan te sluiten bij onze visie en wat we al doen en zo verder kunnen 

verbeteren. De deelnemers leren spelenderwijs activiteiten doen die makkelijk uitgevoerd kunnen 

worden en vanuit thema’s te werken die passen bij de oudere generatie. In de verschillende groepen 

zijn ook verschillende activiteiten die aansluiten en is het mooi te zien dat ze daar beter op leren 

inspelen. Er wordt vanuit mogelijkheden gewerkt en activiteiten aangeboden zonder dat de deelnemers 

het gevoel hebben dat ze falen. Dit kunnen ook hele huiselijke activiteiten zijn zoals de aardappelen 

schillen of bonen haren of de nagels in bakjes met water schoonmaken en handmassages die daarna 

gegeven worden. Zingen blijft in bijna iedere groep ook altijd in goede aarde te vallen. Zo prikkelen 

we op verschillende wijze de zintuigen en stimuleren we ook de mobiliteit.  
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Linge’s Zorglandgoed is in 2021 voor het 2
e
 volle jaar geopend en heeft in die periode kennis 

opgedaan van de verschillende methode van bewonerswaarderingen en medewerkerstevredenheid.  

Met de kleine bezetting van het zorgmanagement ligt deze taak bij de bestuurder en is er in het najaar 

van 2021 een management assistent voor 12 uur per week gestart. Zij is samen met de bestuurder zich 

gaan verdiepen in de verschillende methode. 

 

Bewonerswaarderingen 

Voor de bewonerswaarderingen is de management assistent gestart om een digitale vragenlijst te 

maken op basis van de zorgkaart NL. Deze zal vervolgens met de Cliëntenraad besproken worden en 

bij akkoord zal deze namens de Clientenraad in het najaar van 2022 naar de vertegenwoordigers van 

de bewoners verstuurd worden. De uitkomst zal in een excel overzicht weergegeven worden en kan 

dan meegenomen worden in het kwaliteitsplan 2023.  

In 2024 is het voornemen om de bewonerswaardering van Welzijn in de Zorg te gebruiken die daar 

ontwikkeld is.  

 

Medewerkerstevredenheid 

Voor de medewerkers tevredenheid hebben we tot nu toe de ervaring dat er geen vacatures zijn en we 

meer open sollicitaties krijgen dan wij aan kunnen nemen. Het verloop is onder de doelstelling van   

15 % per jaar. Beide signalen geven ons het signaal dat het werken op Linge’s Zorglandgoed 

gewaardeerd wordt, waarbij we nu gelukkig tijd en ruimte hebben om in 2022 het eerste onderzoek te 

maken en rond te laten gaan. De management assistent maakt voor het eerste onderzoek een zelfde 

korte vragenlijst als bij het bewonersonderzoek die we met onze personeelsvertegenwoordiging willen 

bespreken en dan naar verwachting in het najaar 2022 uitgezet kan worden. Verbeterpunten kunnen 

dan meegenomen worden in het Kwaliteitsplan 2023 of tot aanvulling van het personeelsbeleid leiden. 

In 2024 is het voornemen om de medewerkerstevredenheid van Welzijn in de Zorg te gebruiken.    

We zien en horen ook dat de meeste medewerkers de korte lijnen gebruiken als ze ergens tegen aan 

lopen en we dan vanuit het zorgmanagement team snel kunnen reageren om verandering te realiseren. 

Ook vangen we signalen van de werkvloer op en gaan dan in gesprek en zoeken dan ook samen naar 

een oplossing. We zien dat ieder team op zijn tijd ook zijn of haar momenten heeft waar meer tijd en 

aandacht dan bij nodig is. Door de komst van Covid-19 waren ook de teamuitjes uitgesteld geweest, 

maar hebben we in 2021 deze wel gestimuleerd om deze wel uit te gaan voeren. Dit heeft bij 2 teams 

tot leuke uitstapjes gezorgd en is het 3
e
 team daar in begin 2022 mee gestart. We zien dat de teamspirit 

op een prettige manier gevoed wordt en heeft nu ieder team de smaak te pakken. 

 

 

 

 

 

 

7 Bewonerswaardering en medewerkers tevredenheid  
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Leren en werken aan kwaliteit doen we vaak met elkaar, in kleine en in grotere groepen en de 

feedback en terugkoppeling die we krijgen van onze medewerkers, familie, betrokkenen en bezoekers. 

Ze bieden ons inzicht in wie we zijn en hoe we dingen doen, dit maakt dat we dagelijks in beweging 

blijven en niet zonder meer hetzelfde blijven doen als we gisteren deden. Dit willen we met elkaar ook 

zijn, een organisatie die lerend is en lerend zal blijven, omdat stilstaan achteruitgang betekent. Het is 

fijn te zien dat medewerkers dit ook steeds meer durven en laten zien. Dat als je open bent wat niet 

goed is gegaan anderen je de helpende hand kunnen bieden en je vooruitbrengen.   

 

Behandelaren zijn helpen ons vooruit in kwaliteit 

Linge’s Zorglandgoed werkt vanuit de Wlz zonder behandeling. Dit betekent dat de huisarts de eerste 

lijn is voor onze bewoners. Daarnaast staan alle behandelaren zoals Ouderenspecialist, Psycholoog, 

Fysiotherapeut, Ergotherapeut, Logopedist en Dietist. Ze vormen een sterk en goed team van 

verschillende disciplines die onze zorgmedewerkers helpen om de beste kwaliteit te bieden in Welzijn 

en Zorg en dat op de beste manier te doen. Ze geven regelmatig tips en tops waarmee de 

zorgmedewerkers hun voordeel mee doen voor onze bewoners.  

Deze specialisten werken met elkaar ook positief en prettig samen waarin ze elkaar ook stimuleren en 

tips geven wat en hoe het Welzijn en Zorg beter kan of hoe één van hen dat makkelijker kan doen.   

 

Welzijn in de zorg, coöperatie kwaliteit@ en branchevereniging Spot 

Linge’s Zorglandgoed heeft mee gewerkt aan de ontwikkeling die leidde tot de coöperatie Welzijn in 

de zorg met de 10 klantbeloften als leidraad om het welzijn van onze bewoners voorop te stellen met 

daaronder een sterke en goede zorg. Deze werkwijze sluit dan ook naadloos aan op onze visie en biedt 

de medewerkers dagelijks handvatten om de algehele kwaliteit te verhogen.                                         

Meer informatie is te vinden op: https://www.welzijnindezorg.nl/ 

De coöperatie is voor haar leden een kennisnetwerk waar kennis gevonden kan worden in de steeds 

groeiende bibliotheek en kennis gedeeld wordt middels de netwerk bijeenkomsten. Onderling vindt 

ook collegiale toetsing plaats waarbij beide leren van de bezoeken die nodig zijn om een audit af te 

nemen.  

Vanaf 2021 is het Netwerk verder verkleind en zijn er kleinere verbanden gelegd van kleinschalige 

woonzorg organisaties die met elkaar bijeenkomsten organiseren. De eerste is in het voorjaar van 2022 

gepland en is Linge’s Zorglandgoed gastontvanger voor de bijeenkomst. 

Welzijn in de zorg is omarmd door de brancheorganisatie voor kleinschalige zorgorganisaties SPOT 

(Samenwerking Professionals Organisaties Thuis- en Woonzorg) en erkend als kwaliteitsmethodiek. 

Meer informatie is te vinden op: https://www.verenigingspot.nl/  

Eind 2021 nemen we ook de stap om lid te worden van Spot en worden we daar ook deelnemer van en 

kunnen we gebruik maken van de kennis die zij hebben en aansluiten bij de bijeenkomsten die zij 

organiseren.  

 

 

8 Leren en werken aan kwaliteit  

https://www.welzijnindezorg.nl/
https://www.verenigingspot.nl/
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Kenniz en diverse mailing rond welzijn en zorg 

Kenniz biedt een breed platform om kennis te delen en te verbinden speciaal voor de kleinschalige 

woonzorg organisaties. Ze bieden deskundigheid en expertise zowel beginnende als vergevorderde 

organisaties informatie. Ook via mailing deelt Kenniz haar informatie en kennis met haar leden.  

Linge’s Zorglandgoed volgt nog een aantal interessante mailing rond welzijn en zorg, onder meer van 

Nursing, Vilans, Zorgvisie en Gezondheid- en Milieu van Provincie Gelderland Zuid. De interessante 

onderwerpen worden eruit gehaald en gedeeld in het zorgmanagement team en daarna bij relevante 

stukken ook met de zorgteams.  

 

Kennis delen binnen Linge’s Zorglandgoed 

We blijven zien dat de komst van nieuwe collega’s en ook stagiaires nieuwe ideeën en inzichten 

kunnen meebrengen. Dit komt dan eerst in het eigen team naar voren en door onderlinge verbinding 

van de teams komt het zo ook verder binnen de andere twee teams. Ook zijn er een aantal collega’s die 

met regelmaat in een ander team werken of breed door de organisatie heen. Dit geeft ook fijne 

feedback naar elkaar en worden goede voorbeelden makkelijker overgenomen.  
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Activiteiten binnen en buiten 

Zo is in 2021 de Fazantenhof, ons bijgebouw steeds meer in gebruik gekomen voor activiteiten voor 

onze bewoners en gasten die voor dagbeleving bij ons komen. Deze laatste groep is laag in aantal, 

tussen de vier en zes zorgvragers en sluiten verspreid over het huis aan in de huiskamers.                  

De activiteiten in de Fazantenhof bestaan uit muziek, bewegen, schilderen, lichte yoga, dingen en 

voorwerpen maken en gesprekken met elkaar en gezelligheid. Een redelijk deel van de bewoners zijn 

geziene gasten en komen ook met leuke verhalen terug van het geen ze meegemaakt hebben.  

De yoga is een favoriet uitstapje met vaak meer dan twaalf bewoners. Onze vaste yoga docente zingt 

dan  prachtig en speelt gitaar en zo neemt ze onze bewoners mee in ontspanning met lichte 

bewegingen. We zien de bewoners er volop van genieten en is deze bijzondere en mooie ervaring 

iedere veertien dagen meer dan waard.  

Ook de moestuin, de groene omgeving en de dieren zijn een fijne afleiding voor veel bewoners.   

Zeker als ook de schapen om het gebouw komen grazen en de lammetjes in de wei vrolijk 

ronddartelen. In 2021 zijn er ook twee hangbuikzwijnen bij gekomen en is ons dierenpark nog 

interessanter en gezelliger geworden om langs te wandelen of even bij te gaan zitten.                         

De konijnen hebben met een tunnel toegang tot een eigen weide gekregen waar ze een groot deel van 

de dag doorbrengen.                                                                                                                                 

Met in de zomer volop groenten van eigen bodem en heerlijk klein fruit uit de tuin en van het 

landgoed. Eén bewoner is er heel vaak te vinden en enkele andere bewoners komen graag kijken of 

wat mee plukken of van het land halen. Daarnaast is er ondersteuning van enkele vrijwilligers die 

helpen om de moestuin volop te laten draaien.                                                                                       

De bewoners plukken tijdens wandelingen ook graag bloemen die dan in de huiskamer op een vaas 

worden gezet die voor gezelligheid zorgen en een extra praatje bij de koffie.   

 

De 10 klantbeloften werken  

De 10 klantbeloften verankeren steeds meer en geven een sterk houvast aan onze medewerkers om de 

bewoner volledig centraal te stellen en worden alle bijzonderheden en voorkeuren van de bewoner 

goed in beeld gebracht. Daarop worden de doelen geschreven en actiepunten aan gekoppeld.        

Iedere bewoner is daarmee volledig in beeld en kunnen we het welzijn en persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning goed vormgeven en geeft het houvast voor het vastleggen in het dossier.                         

Op deze wijze en onze visie worden de vier thema’s uit het kwaliteitskader; Compassie, Uniek zijn, 

Autonomie en Samen beslissen, goed zichtbaar in het dagelijkse leven van onze bewoners.  

 

Digitaal werken 

In 2021 wordt de digitalisering in Carefriend verder verfijnd en heeft iedere bewoner een vaste 

invulling die vooraf gemaakt wordt waar alles netjes in geordend opgeslagen kan worden. Ook komen 

er steeds meer beleidsdocumenten van Linge’s Zorglandgoed in de staan en worden de dossier van de 

medewerkers langzaamaan gevuld.   

  

9 Tot slot een paar mooie en leuke stappen over 2021 en wat blijft staan  
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De werking voor de medicatie met de Boomerapp werkt heel goed en wordt stap voor stap verder 

uitgebouwd in samenwerking met Boomerweb en onze apotheker. Het is fijn dat er ook bij de 

Boomerapp ruimte is voor vernieuwing en ontwikkeling. Onderling is er ook veel samenwerking bij 

o.a.de controles aanvragen voor een 2
e
 check en overleggen ze ook als iets onduidelijk is of waar 

verbeteringen gemaakt kunnen worden.   

De ICT hulp blijft zeer nuttig omdat het werken met digitale systemen wel goed lukt in de zorg  maar 

de randvoorwaarden vaak moeilijker zijn. Zo worden er o.m. dagelijks nieuwe wachtwoorden 

verzorgd, of mobiele werktelefoon reset of weer goed gezet.   

 

Covid-19 heeft naast meer werk ook voordelen gebracht  

In 2021 komt er geen Covid-19 binnen Linge’s Zorglandgoed, wel moeten we met regelmaat rekening 

houden met risico’s en kunnen bijeenkomsten niet of niet altijd doorgaan zoals we ze hadden bedacht. 

Ook zijn er in dit jaar met regelmaat medewerkers die zelf besmet zijn of in aanraking zijn geweest 

met een besmet persoon waardoor ze niet mogen werken. Dit geeft een redelijke druk op de 

werkplanning waarbij wij blij zijn dat we geen tekort aan personeel hebben.   

Door de ervaring in oktober 2020 met Covid-19 heeft dit ons het inzicht wel gegeven dat meer rust in 

de huiskamers onze bewoners ook goed doet. Zo is de weg naar het eigen appartement met bezoek 

meer ingezet en gewoonte geworden bij een aantal bezoekers, en andere bezoekers waar de bewoner 

niet makkelijk in het appartement blijft juist wel in de huiskamer aansluit. We zien dat families nog 

steeds graag komen en ze de warme ontvangst en gastvrijheid blijven ervaren. 

We blijven in 2021 veel naar buiten gaan en activiteiten zoveel mogelijk door te gaan. In september 

organiseren we zelfs met Burendag onze eerste markt die met prachtig weer gehouden wordt en de 

hele dag door bezoekers trekt. Zowel bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers 

ervaren deze zonnige dag allemaal als een hele geslaagde dag waarbij de opbrengst van ruim € 1.300,- 

ons de ruimte in het voorjaar 2022 heeft gegeven om mooie nieuwe terrasstoelen voor de huiskamers 

te kopen.   

 

Wat is blijven staan   

Ons doel blijft in de komende tijd een bijeenkomst te organiseren voor onze medewerkers waar 

Machteld Hubers een lezing geeft over haar vernieuwende definitie over positieve gezondheid die een 

brede kijk op gezondheid geeft en uitgewerkt is in zes dementies. Dit sluit aan bij hoe wij onze 

bewoners met dementie zien en veel verder gaat dan de ziekte op zich. We geven vaak de tip mee dat 

onze bewoners niet dementerend zijn of dementeren, maar dat ze de ziekte dementie hebben. Ze zijn 

het niet zelf of volledig, er staat een mens, een persoon, die al veel ervaringen heeft meegemaakt en 

wensen en uitdagingen heeft waar wij vervolg aan kunnen geven of ze ook kunnen helpen ze te 

vinden.  
 

Met de training van Cultuur Oost zijn we met de docenten gaan kijken naar een training per 

team, waarbij we eind vorig jaar met nog een aanbieder in contact kwamen. Met haar voelden 

we gelijk een sterke klik en zij heeft een aanbieding gedaan voor een teamcoachingstraject per 

team dat over 2022 uitgerold zal gaan worden. Daarbij neemt zij ook het zorgmanagement als 

team mee en coach ons in de rol die wij hebben naar de drie teams. Een mooie uitdaging waar 

we in het voorjaar van 2022 mee gestart zijn.  
 


