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Inleiding 
Voor u ligt het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg van Wittenbergzorg. Dit kwaliteitsplan is gebaseerd 

op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dit kwaliteitskader is de kwaliteitsstandaard voor de 

verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg. Een van de 

voorschriften uit dit kwaliteitskader is het uitbrengen van een kwaliteitsplan. Dit kwaliteitsplan is 

bedoeld voor alle betrokkenen, zoals (toekomstige) bewoners en hun naasten, medewerkers, 

zorgkantoren, de inspectie en overige stakeholders en geïnteresseerden.  

Het kwaliteitsplan geeft weer op welke manier wij zorg, begeleiding en ondersteuning bieden aan 

onze bewoners/cliënten. Daarnaast beschrijven we in het plan welke ontwikkelingen en 

verbeteringen in 2023 ingezet worden om de kwaliteit van zorg te verbeteren of te behouden.  

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan 2023 zijn gebruik gemaakt van de volgende documenten: 

• Inspectierapport, augustus 2022 

• Meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027, december 2022 

• Eindevaluatie Waardigheid & Trots op locatie, december 2022 

1. Profiel Wittenbergzorg 

1.1 Zorgvisie en kernwaarden 

Zorg voor elkaar 

Bij Wittenbergzorg mag ieder mens – medewerker en cliënt – zijn zoals hij is. Cliënten hebben een 

eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Een cliënt kan zelf vragen om zorg/welzijn en 

dienstverlening. De vraag kan worden verwoord door zijn vertegenwoordiger of gesignaleerd worden 

door anderen. Wij leveren de zorg en dienstverlening op de door de cliënt gewenste plaats. We doen 

dit vanuit het motto: Zorg voor elkaar. Warmte en waardigheid, dat vinden we belangrijk. Hierbij 

gaan wij ervanuit dat de familie en/of mantelzorger zoveel mogelijk participeert. Daarnaast vervullen 

vrijwilligers een belangrijke rol in onze organisatie.  

Uitgaan van mogelijkheden 

Wij richten ons op de persoonlijke beleving van de individuele cliënt, houden optimaal rekening met 

zijn beperkingen en gaan uit van zijn mogelijkheden. Daarom stimuleren wij het dat de cliënt zo veel 

mogelijk verantwoordelijkheid neemt en behoudt. 

Veilige omgeving 

Onze deskundige medewerkers dragen bij aan een prettige sfeer in huis. Het is immers het huis van 

de cliënten. Hun inbreng is belangrijk. Wittenbergzorg biedt cliënten een respectvolle bejegening en 

veilige en kwalitatief goede zorg. Risico’s voor cliënten en de organisatie brengen we in kaart, met als 

doel om risico’s te beheersen. 

Identiteit 

Wittenbergzorg heeft een protestants-christelijke identiteit. Vanuit die grondslag is alles geënt op: 

God lief hebben boven alles. De naaste liefhebben als onszelf. 
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Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij zorg bieden aan iedereen, ongeacht zijn 

of haar achtergrond of levensovertuiging. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in ons 

identiteitsstatuut. 

Wittenbergzorg werkt vanuit de volgende kernwaarden: 

• Welzijn van de ander op het oog hebben 

• Evenwicht tussen het individuele en gemeenschappelijke 

• Liefdevolle en deskundige zorg 

• Gelijkwaardigheid van zorgvrager en zorgverlener 

• Ieder mens is waardevol 

• Praktisch dienen 

Wittenbergzorg biedt verpleeghuiszorg in een kleine, huiselijke woonomgeving. Per afdeling wonen 

er acht tot tien mensen. Elke afdeling of huiskamer heeft een eigen naam, karakter en zorgbehoefte. 

Wittenberg biedt zorg aan mensen met somatische en psychogeriatrische klachten.  

De kleinschalige woonomgeving lijkt op een gezin, waar mensen zichzelf kunnen zijn en zich thuis 

voelen. Zorgmedewerkers dragen bij aan het creëren van een huiselijke en veilige sfeer. Zij kennen 

de bewoners goed en hebben aandacht voor de (individuele) behoeften van de bewoner.  

Ieder mens is uniek en waardevol met zijn of haar eigen unieke levensverhaal. Daarom vinden we 

aandacht voor u als persoon bij Wittenbergzorg erg belangrijk. De zorg die we u geven is een middel 

om bij te dragen aan het welbevinden, welzijn van onze bewoners.  

1.2 Doelgroepen, aantal cliënten per doelgroep en leeftijdsverdeling 

Wittenbergzorg heeft de beschikking over een woonzorggebouw in Haaften. De intramurale zorg 

wordt geboden op één locatie. Er zijn 60 intramurale zorgplaatsen waar zorg wordt geboden aan 

zowel somatische als psychogeriatrische cliënten. Het betreft 26 plaatsen op de afdeling somatiek en 

33 plaatsen op de afdeling psychogeriatrie. Daarnaast beschikken we over 6 plaatsen voor 

kortdurend verblijf en bieden we dagbesteding aan. De zorg wordt geboden in een kleine, huiselijke 

woonomgeving. Per afdeling wonen er acht tot tien mensen. Elke afdeling of huiskamer heeft een 

eigen naam, karakter en zorgbehoefte.  

https://www.wittenbergzorg.nl/wp-content/uploads/2022/07/220523-Identiteitsstatuut-definitief.pdf
https://www.wittenbergzorg.nl/wp-content/uploads/2022/07/220523-Identiteitsstatuut-definitief.pdf
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Het aantal cliënten en de gemiddelde leeftijd per doelgroep is hieronder weergegeven: 

 

 

Afbeelding 1: Aantal cliënten per doelgroep en de gemiddelde leeftijd  

1.3 ZZP-verdeling 

De verdeling over doelgroepen uitgedrukt naar ZZP was eind 2022 als volgt: 

 

Afbeelding 2: Zorgprofielen naar ZZP – 2022 
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2. Profiel personeelssamenstelling 

2.1 Zorgverleners naar functie in FTE 

Binnen Wittenbergzorg is een gevarieerde groep betrokken medewerkers en vrijwilligers actief. De 

verdeling naar FTE ziet er in 2022 tot en met september als volgt uit. Het totaal komt uit op 52,83 

FTE. 

 

Naast de medewerkers die in dienst zijn van Wittenbergzorg werken we samen met de 

behandeldiensten. De meeste behandeldiensten nemen wij af van Stichting Zorgcentra Rivierenland 

(SZR) te Tiel. In de nacht en de weekenden werken we samen met MedtZorg. De medicatie komt uit 

het Ziekenhuis Rivierenland Tiel (ZRT). Daarnaast wordt er in geringe mate een beroep gedaan op 

uitzend- en detacheringsbureaus voor de inhuur van verzorgenden en verpleegkundigen.  

Bij Wittenbergzorg is een groep van 110 vrijwilligers actief die met veel liefde en aandacht diensten 

verrichten voor het welzijn van onze bewoners.  

3. Situatie, plannen en voornemens per hoofdstuk van het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

3.1 Algemeen 

De afgelopen twee jaar heeft Wittenbergzorg het traject gevolgd van Waardigheid en Trots op 

locatie. Aan de hand van een plan van aanpak zijn we aan de slag gegaan met diverse thema’s van 

het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Eind 2022 is dit plan afgerond. De eindevaluatie laat een grote 

ontwikkeling zien op de thema’s persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn en leren en ontwikkelen. 

Vanuit het traject krijgen een aantal punten een vervolg in 2023. Deze thema’s worden in dit 

kwaliteitsplan nader uitgewerkt. 



Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Wittenbergzorg 2023  7 van 12 

 

Wittenbergzorg heeft eind 2022 een meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027 opgesteld. Met elkaar 

hebben diverse geledingen en collega’s nagedacht over onze visie op Wittenbergzorg voor de 

toekomende jaren. De uitwerking van het meerjarenbeleidsplan wordt in dit kwaliteitsplan 

meegenomen. 

Hieronder worden de plannen en voornemens per pijler van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

verder uitgewerkt.  

3.2 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Persoonsgerichte zorg is een onderdeel dat centraal stond binnen Wittenbergzorg in de 

achterliggende periode. Wittenbergzorg heeft gewerkt aan het opstellen van unieke levensverhalen 

van onze intramurale bewoners. Op deze manier kennen de zorgverleners de bewoners en spelen zo 

veel als mogelijk in op de wensen en behoeften van de individuele bewoner. De eigen regie van de 

cliënt speelt hierin de hoofdrol. Zodat bewoners ondanks hun afhankelijkheid van de zorg, toch 

zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden en inrichten. Op deze manier dragen we bij aan het 

verhogen van de kwaliteit van leven op alle leefgebieden. Dit kunnen we alleen samen realiseren dus 

in de driehoek bewoner, familie/naaste, zorgverlener. In de trends en ontwikkelingen binnen de 

zorgsector zien we dat de zorgvraag verandert van onze ouderen. De ouderen moeten/blijven langer 

thuis wonen en de zorgvraag wordt complexer. Uitdaging voor de intramurale cliënt is om, naast het 

bieden van een goede woonomgeving met de persoonsgerichte zorg, ook blijvend de goede 

medische/professionele zorg te bieden die aansluit bij deze veranderende zorgvraag. Daarbij zal 

technologie een belangrijke rol gaan spelen omdat we, warme zorg, dus het 1-op-1 contact met de 

cliënt, ruimte willen bieden. 

 

Door de veranderende zorgvraag willen we ons komende jaren ook gaan richten op de Passiviteit van 

het Dagelijks Leven (PDL-zorg), naast de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL-zorg). Met de 

PDL-zorg willen we nog beter aansluiten bij wat de cliënten/bewoners nog wel kunnen. Uitgangspunt 

hierbij blijft het kennen van het unieke levensverhaal van de cliënt.  

 

Bij de psychogeriatrische zorg werken we toe naar een ‘open’ locatie voor onze bewoners. Hier 

willen we gebruikmaken van de technologische ontwikkelingen die leefcirkels mogelijk maken. Doel 

is dat iedere cliënt in principe vrij is om te gaan en te staan waar dat kan. Deuren zijn alleen gesloten 

voor die cliënten waarbij het risico voor de cliënt zelf of voor de omgeving groter dan wenselijk is. 

 

Eind 2022 is Wittenbergzorg overgegaan op een nieuw elektronisch cliëntendossier SDB. Het nieuwe 

cliëntendossier levert een bijdrage in het efficiënt omgaan met het zorgplan en de verantwoording 

van de zorg voor onze cliënten. Met een gebruiksvriendelijke app beperken we de tijd die opgaat in 

administratieve taken. We schrappen ook waar dat mogelijk is onnodige administratieve taken. Dit 

nieuwe cliëntendossier zal ook door bewoners en familie toegankelijk zijn om te zien en over te 

communiceren. Verdere implementatie van het ECD vindt plaats in 2023. 

 

Op het gebied van persoonsgerichte zorg en ondersteuning stellen wij concreet de volgende acties: 

• Open locatie realiseren voor al onze bewoners (Q1) 

• Verdere implementatie van het nieuwe ECD i.c.m. methodisch werken (Q1)  

• Passiviteit van het Dagelijks Leven (PDL-zorg) i.c.m. positioneren aandachtsvelder PDL (Q4) 



Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Wittenbergzorg 2023  8 van 12 

 

3.3 Wonen en welzijn 

Naast persoonsgerichte zorg is er een ontwikkeling zichtbaar binnen Wittenbergzorg op het gebied 

van wonen & welzijn. Door iedereen, voor iedereen en de hele dag door! Als verlengde van 

persoonsgerichte zorg is er aandacht voor wonen & welzijn van de bewoner. De zorg is niet het doel 

van ons werk, maar een middel om bij te dragen aan het welbevinden van onze bewoners. 

Wittenbergzorg geeft zo persoonsgerichte aandacht aan onze bewoners, zodat onze bewoners een 

prettige dag mogen beleven. De werkgroepleden van Wonen & Welzijn hebben ervoor gezorgd dat 

er van iedere bewoner een doel op welzijn is. Hierbij is gebruik gemaakt van het Unieke 

Levensverhaal. Zij zijn de aanjagers en ambassadeurs op dit thema, maar zijn hier niet alleen 

verantwoordelijk voor. Medewerkers facilitair worden betrokken op welke wijze zij tijdens hun 

dagelijkse werkzaamheden invulling kunnen geven aan welzijnsactiviteiten. Vrijwilligers zijn middels 

nieuwsbrieven betrokken bij bovenstaande, zodat zij ook beter kunnen aansluiten op de individuele 

welzijnsbehoefte van cliënten. De coördinator vrijwilligers speelt hierbij een centrale rol. Eind 2022 is 

het keurmerk Goed Geregeld uitgereikt aan onze organisatie. Vanuit dat keurmerk laat 

Wittenbergzorg zien dat het goed geregeld is voor onze vrijwilligers. Actiepunten vanuit de 

rapportage worden dit jaar opgepakt. 

In de werkgroep Wonen & Welzijn is het idee ontstaan om een wensboom te plaatsen voor 

bewoners. Dit plan is verder uitgewerkt en wordt in 2023 uitgevoerd.  

 

Om aan te kunnen blijven sluiten bij persoonsgerichte zorg, is familieparticipatie een belangrijk 

onderdeel. Actief betrekken van de familie voorafgaand aan de verhuizing naar de Wittenberg, is een 

belangrijk aandachtspunt zodat de begeleiding die in de eigen omgeving gewend is, ook voortgezet 

kan worden. Door het gesprek en de betrokkenheid met elkaar in de driehoek, vergroten we de 

betrokkenheid van de familie. Onze visie op familieparticipatie wordt komend jaar uitgewerkt aan de 

hand van een projectplan. Samen met de grote groep vrijwilligers willen we het welzijn en 

welbevinden van onze cliënten voortzetten of bevorderen.  

 

Op het gebied van wonen en welzijn stellen wij concreet de volgende acties: 

• Familieparticipatie vormgeven, opstellen projectplan, samenwerken in de driehoek, 

betrekken van medewerkers Zorgadviespunt (ZAP) en mantelzorgers (Q1- Q4) 

• Uitvoeren verbeterplannen n.a.v. interne audit Wonen & Welzijn (Q1) 

• Uitvoeren verbeterpunten vrijwilligers n.a.v. rapportage keurmerk Goed Geregeld (Q2) 

• Plaatsen wensboom en wensen vervullen (Q1 – Q4) 

3.4 Veiligheid 

Onze cliënten moeten te allen tijde van een goede basisveiligheid uit kunnen gaan. Daar staan wij 

voor als Wittenbergzorg. Wij zorgen ervoor dat ons pand voldoet aan alle geldende eisen rondom 

bijvoorbeeld brandveiligheid. Maar ook voedselveiligheid en hygiëne moeten op niveau zijn. Er wordt 

periodiek gemonitord of wij nog voldoen aan de geldende eisen middels in- of externe audits en 

inspectiebezoeken.  

Eind 2022 heeft de Arbeidsinspectie een cultuurbezoek afgelegd aan de Wittenberg. De rapportage 

en presentatie volgen nog, de verbeterpunten worden dit jaar verder uitgewerkt.  

In 2022 is er veel aandacht geweest voor de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanuit 

een stuurgroep is gewerkt met een plan van aanpak om de openstaande punten van de 
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implementatie te bespreken en op te pakken. Het beleid rondom Wzd is op orde gebracht, afspraken 

zijn vastgelegd in het ECD, trainingen hebben plaatsgevonden en worden iedere twee jaar herhaald. 

Bewustwording is zichtbaar en zorgmedewerkers handelen adequaat als er sprake is van onvrijwillige 

zorg. De Wzd-functionaris is goed gepositioneerd en laagdrempelig bereikbaar. Regelmatig vinden er 

gesprekken plaats om te toetsen of er sprake is van onvrijwillige zorg.  

 

Op het gebied van veiligheid stellen wij concreet de volgende acties: 

• Uitvoeren verbeterpunten n.a.v. cultuurbezoek van Arbeidsinspectie (Q1 – Q4) 

• Procedure MIC en MIM herzien i.c.m. implementatie nieuw ECD, bespreking MIC-meldingen 

in teamoverleggen, analyse naar basisoorzaken en de opvolging (Q1) 

• (Her-)positioneren van aandachtsvelder infectiepreventie, medicatie, onvrijwillige zorg (Q1) 

• Uitgewerkte plan van aanpak van de RI&E (2019) voltooien en een nieuwe RI&E uit laten 

voeren (Q4) 

• Prismabeleid herschrijven, medewerkers opleiden voor het uitvoeren van een prisma-analyse 

3.5 Leren en ontwikkelen 

Bekwaamheid is een van de vereisten om de goede zorg te verlenen. Wij zorgen voor bevoegd- en 

bekwaam personeel. Onze medewerkers krijgen alle ruimte om zich binnen de organisatie te 

ontwikkelen, te scholen of te specialiseren. Waar nodig schakelen we tijdig disciplines en specifieke 

expertise in van binnen of buiten de organisatie. Met ons kwaliteitssysteem spiegelen wij onszelf 

regelmatig of wij de goede kwaliteit leveren en waar we nog kunnen verbeteren. Daarvoor zetten we 

jaarlijks een aantal metingen uit. Daarnaast hebben we een intern auditbeleid waarin de thema’s van 

het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar voren komen. De PDCA-cyclus is de basis onder dit proces.  

Vanuit de eindevaluatie van Waardigheid & Trots op locatie is te lezen dat het reflectief vermogen 

toegenomen is t.o.v. eind 2020. Op de meeste onderdelen is een beweging gemaakt van onbewust 

onbekwaam naar bewust onbekwaam. Dit betekent dat de medewerker bewust wordt dat hij iets 

mist en moet bijleren. Hij weet alleen nog niet precies wat en hoe. Ontwikkelingen zijn zichtbaar 

m.b.t. veiligheid, eigenaarschap en lerend vermogen. Medewerkers zijn meer betrokken. Het werken 

met werkgroepen gevuld met wisselende ambassadeurs uit elk team werkt om het wat en hoe van 

verbeteringen gezamenlijk te bepalen en te ontwikkelen. De borging vindt plaats in de teams onder 

begeleiding van de teamcoaches en kwaliteitsverpleegkundigen. Als vervolg op deze stappen richten 

we ons op het verder uitwerken van de procedure rondom interne audits, het auditteam wordt 

uitgebreid met twee medewerkers en vindt er scholing plaats. Daarnaast wordt het plan 

aandachtsvelders binnen de Wittenberg verder uitgerold op de verschillende thema’s.  

Op het gebied van leren en ontwikkelen stellen wij concreet de volgende acties: 

• Procedure interne audits uitwerken/uitvoeren en scholing auditteam (Q1 – Q4)  

• (Her)positioneren van de aandachtsvelders mondzorg, digitale vaardigheden, palliatieve 

zorg, PDL. (Q2 – Q4) 

3.6 Leiderschap, governance en management 

Binnen Wittenbergzorg is sprake van een Raad van Toezicht (RvT)-model. Wittenbergzorg werkt 

vanuit de Governance Code zorg. De RvT bestaat uit vijf leden, ieder lid heeft zijn eigen portefeuille. 

Gezamenlijk zien zij toe op goed bestuur van de RvB. De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit één 

bestuurder. De RvB stuurt het managementteam aan bestaande uit vier teamcoaches.  
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In het afgelopen jaar is de organisatiestructuur binnen Wittenbergzorg gewijzigd. Naast de 

bestuurder zijn er in totaal vier teamcoaches: teamcoach Zorg aan Huis, teamcoach somatiek, 

teamcoach pg en welzijn en teamcoach facilitaire dienstverlening. Samen maken zij deel uit van het 

managementteam (MT). Aan de teamcoaches somatiek en aan de teamcoach pg & welzijn zijn twee 

kwaliteitsverpleegkundigen gekoppeld die beide een doelgroep vertegenwoordigen. Door de 

wijziging in de structuur worden de kwaliteitsverpleegkundigen opnieuw gepositioneerd, dit wordt 

verder uitgewerkt in 2023.  

Samenwerking met diverse zorgorganisaties is tot stand gekomen in de Zorgalliantie Rivierenland. Op 

deze manier wordt de kwetsbaarheid van de kleine organisatie verkleind. De volgende vier 

organisaties maken deel uit van de Zorgalliantie: ’t Slot te Gameren, Huis ter Leede te Leerdam, ’t 

Anker te Kesteren en Wittenbergzorg. Op diverse thema’s wordt er samen gewerkt, denk daarbij aan 

inkoop, financiën, P&O. Deze samenwerking wordt het komende jaar voortgezet.  

Op het gebied van leiderschap, governance en management stellen wij concreet de volgende acties: 

• Samenwerking Zorgalliantie Rivierenland voortzetten op de thema’s: financiën, zorginkoop, 

P&O, ICT 

• Formatie op orde brengen en werken per doelgroep waarbij verbinding met elkaar vergoot 

wordt 

• Structuur in werkoverleggen aanbrengen waarbij aanwezigheid personeel groot is  

3.7 Personeelssamenstelling 

Bekwaamheid is een van de vereisten om de goede zorg te verlenen. Wij zorgen voor bevoegd- en 

bekwaam personeel. Onze medewerkers krijgen alle ruimte om zich binnen de organisatie te 

ontwikkelen, te scholen of te specialiseren. Waar nodig schakelen we tijdig disciplines en specifieke 

expertise in van binnen of buiten de organisatie. Met ons kwaliteitssysteem spiegelen wij onszelf 

regelmatig of wij de goede kwaliteit leveren en waar we nog kunnen verbeteren. Daarvoor zetten we 

jaarlijks een aantal metingen uit. Daarnaast hebben we een intern auditbeleid waarin de thema’s van 

het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar voren komen. De PDCA-cyclus is de basis onder dit proces.  

Op het gebied van personeelssamenstelling stellen wij concreet de volgende acties: 

• Bevoegd- en bekwaamheden op orde hebben en houden (Q1 – Q4)  

• Positie kwaliteitsverpleegkundige verder ontwikkelen (Q1 – Q2) 

• Brainstorm functiedifferentiatie m.b.t. uitbreiden functie woonbegeleider i.c.m. 
huishouding/bedden/voeding(Q4) 

3.8 Gebruik van hulpbronnen  

Veel ontwikkelingen, factoren en innovaties hebben invloed op het functioneren van de organisatie. 

Deze worden samengevat onder de noemer ‘Hulpbronnen, omgeving en context’. Wittenbergzorg 

maakt gebruik van pand met 64 intramurale plaatsen. We beschikken over een binnentuin. De vier 

afdelingen beschikken over een huiskamer. De centrale keuken voorziet de cliënten van 

Wittenbergzorg van maaltijden naar voorkeur.  

 

Op het gebied van technologische hulpbronnen maken wij gebruik van diverse ICT-oplossingen. 

Inmiddels wordt gebruikt gemaakt van een nieuw ECD, eind 2022 zijn wij overgegaan naar het ECD 

van SDB, maar er wordt ook gebruik gemaakt van domotica. De telefooncentrale is vrij recent 

vervangen en er heeft migratie naar de cloud plaatsgevonden.  



Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Wittenbergzorg 2023  11 van 12 

 

Inzet op het gebied van duurzaamheid wordt de komende jaren steeds belangrijker. De opwarming 

van de aarde en de ontwikkelingen van de klimaatcrisis gaan sneller dan gedacht. Actie en versnelling 

is noodzakelijk om de doelen van het Klimaatakkoord te kunnen halen. De zorgsector is 

verantwoordelijk voor 7% van de totale voetafdruk (CO2-uitstoot) van Nederland en heeft dus een 

grote impact op het klimaat. Alle zorgorganisaties moeten hun bijdrage leveren aan de opgave om 

onze samenleving duurzaam te maken. Het verlagen van het energieverbruik (gas en elektra), het 

terugbrengen van het aantal autokilometers, scheiden van afval en het verbruik van grondstoffen zijn 

logische voorbeelden waar al aan gewerkt wordt. De. Daarbij speelt inkoop en afspraken hierover 

met leveranciers een belangrijke rol.  

 

Op het gebied van hulpbronnen stellen wij concreet de volgende acties: 

• Openstaande actiepunten met en door de verhuurder realiseren 

• In 2023 krijgt de woonvisie-in-ontwikkeling een gezicht 

• Alle facilitaire inspectie-uitkomsten worden omgezet in uitvoerbare acties 

• Mogelijkheden onderzoeken om te investeren in verduurzaming van onze zorgorganisatie 

3.9 Gebruik van informatie 

Om de ervaringen van cliënten van Wittenbergzorg te meten wordt er jaarlijks in afstemming met de 

cliëntenraad een cliënttevredenheidsonderzoek uitgezet. Daarnaast maken we ook gebruik evaluatie 

vragenlijsten bij de ELV-kamers. In Q4 wordt het medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet. 

Voor het uitzetten van deze onderzoeken maken we gebruik van MijnZorgPeiler, een pakket om 

digitaal cliëntervaringen maar ook medewerkerstevredenheid of andere enquetes mee te houden. 

Eind 2022 is de eindscan van Waardigheid & Trots op locatie ingevuld door een groot gedeelte van de 

medewerkers. Deze uitkomsten zijn meegenomen in het opstellen van het meerjarenbeleidsplan en 

dit kwaliteitsplan.  

 

Bij al deze onderdelen zijn de volgende zaken van belang: 

• Het samen leren en verbeteren op basis van verzamelde informatie; 

• Het afleggen van verantwoording intern en extern op basis van verzamelde informatie. 

 

Op het gebied van gebruik van informatie stellen wij concreet de volgende acties: 

• Uitzetten cliënttevredenheidsonderzoek (Q2) 

• Uitzetten medewerkerstevredenheidsonderzoek (Q4) 

• Intern auditplan 2023 uitvoeren (Q1 -Q4) 

3.10 Waarderingen kwaliteitsplan door Raad van Bestuur & Cliëntenraad 

Het kwaliteitsplan is besproken in de cliëntenraad en ook door hen als goed beoordeeld. Het 

kwaliteitsplan kent een nieuwe opbouw die past bij de nieuwe fase waarin Wittenbergzorg nu 

terecht is gekomen. De zorg is op orde, dat heeft de IGJ geconstateerd in de zomer van 2022. Het 

ECD is vervangen en met de komst van de aandachtsvelders en diverse projecten als vervolg op 

Waardigheid en Trots op locatie is er een vaste werkmethode om de ontwikkelingen goed door te 

maken en te borgen binnen de organisatie. Dat daarin de kwaliteitsverpleegkundigen samen met de 

teamcoaches een belangrijke rol spelen mag duidelijk zijn. Die rol is ook benoemd in dit 

kwaliteitsplan 2023 om dit verder uit te werken.  
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Het kwaliteitsplan is op 14 februari 2023 in de commissie kwaliteit & veiligheid besproken. Daarnaast 

is het kwaliteitsplan voorgelegd aan de cliëntenraad. Beide hebben geen inhoudelijke opmerkingen 

en gaan akkoord met de inhoud van dit kwaliteitsplan. 


