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Inleiding  
 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de kwaliteitsstandaard voor goede verpleeghuiszorg en 
vormt de basis voor toezicht en verantwoording. In het kwaliteitsplan 2018 geeft Cardia aan hoe het 
kwaliteitskader in de organisatie geïmplementeerd wordt en hoe Cardia constant bouwt aan de 
kwaliteit van zorg.  
De verantwoording, het kwaliteitsjaarverslag, geeft Cardia vorm door een integrale benadering in het 
jaarverslag. Immers, de zorg voor kwetsbare ouderen en chronische zieken is het hart van onze 
organisatie. Uit het jaarverslag 2017 en het kwaliteitsplan 2018 blijkt dat Cardia op veel punten al 
voldoet aan het kwaliteitskader. Met het kwaliteitsplan voor en vanaf 2019 bouwt Cardia verder aan 
kwalitatieve goede verpleeghuiszorg. Zo neemt Cardia ieder jaar weer een stap in merkbaar betere 
zorg. 
 
Aanpak en betrokkenheid van cliënten, medewerkers en professionals 
Het kwaliteitsplan 2019 is gebaseerd op en afgeleid van de ambitienotitie voor de periode 2019-
2020. Het middenkader heeft hiervoor veel input geleverd op hun wensen voor doorontwikkelingen. 
Het motto voor de komende beleidsperiode is: Cardia merkbaar beter. Merkbaar beter voor 
cliënten, medewerkers en als organisatie door duurzaam te ontwikkelen, te groeien en te ontzorgen.  
 
Op basis van de thema’s van de ambitienotitie en beleidsdoelen 2019 hebben medewerkers in 
interactieve sessies in de locaties ideeën aangereikt voor uitwerking in het locatiejaarplan.  
Daarnaast is met de centrale kwaliteitscommissie besproken welke thema’s belangrijk zijn voor het 
kwaliteitsplan 2019.  
In een bijeenkomst in september 2018 zijn de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Raad 
van Toezicht, het managementteam en de geestelijke verzorging met elkaar in gesprek gegaan over 
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de ambities van Cardia. 
Met de centrale en regionale cliëntenraden is besproken welke thema’s zij graag terugzien in de 
locatie jaarplannen en het kwaliteitsplan.  
Al deze input hebben de kaders van de locaties verwerkt in het concept locatiejaarplan. Het 
locatiejaarplan is vervolgens de basis voor het opstellen van het kwaliteitsplan. 
 
Ambitienotitie-kwaliteitsplan-locatiejaarplan 
De uitwerking van de ambities van Cardia, de doelen van het kwaliteitsplan en de lokale thema’s 
worden beschreven in het locatiejaarplan. Dit is daarmee hèt werkdocument voor de locatie.  
Vanwege de leesbaarheid voor onze externe partners, beschrijft het kwaliteitsplan de thema’s die 
directe relatie hebben met het kwaliteitskader verpleeghuiszorg op het gebied van doorontwikkeling 
en op strategisch/tactisch niveau. 
In de locatiejaarplannen zijn deze thema’s beschreven op tactisch-operationeel niveau en aangevuld 
met bijvoorbeeld lokale evenementen/bijeenkomsten en reguliere kwaliteitsborging.  
Er vindt een check plaats of de ambitienotitie, kwaliteitsplan, locatiejaarplannen en thuiszorgjaarplan 
met elkaar in lijn zijn. Het kwaliteitsplan sluit aan bij de bestaande jaarcyclus. Bij Cardia wordt 
volgens de PDCA-cyclus gewerkt. Met het kwaliteitsplan hebben alle gremia ingestemd. 
 
Lerend netwerk 
Cardia heeft het leren en ontwikkelen hoog in het vaandel staan.  Dit 
blijkt ook uit de diverse kwaliteitsnetwerken waarin veel verschillende 
collega’s van Cardia deelnemen. 
Cardia is lid van de Stichting Planetree; een internationaal netwerk dat helpt mensgerichte zorg in 
alle lagen van de organisatie te realiseren en echt merkbaar te maken.  
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 Planetree kenniskringen 
Cardia neemt deel aan kenniskringen met collega-Planetree organisaties uit Nederland en 
België waarin goede praktijken tussen organisaties gedeeld worden. De kenniskringen zijn: 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg, opleiding & ontwikkeling, communicatie, Human Resource, 
kwaliteit en Planetree coördinatoren.  

 Planetree tour 
Medewerkers van Cardia nemen deel aan de Planetree tour en krijgen zo een kijkje in de 
keuken van andere zorgorganisaties met hoge kwaliteitsstandaarden.  

 Planetree congres 
Medewerkers van Cardia nemen deel aan het Planetree congres, met inspirerende 
voorbeelden voor mensgerichte zorg. 

 
Cardia neemt ook actief deel aan regionale kwaliteitsnetwerken.  

 Den Haag Transmuraal  
Deze Stichting draagt bij aan kennisontwikkeling en transmurale coördinatie en 
ketensamenwerking.  

 Community of Practice met sturing vanuit Access Health International. 
In dit netwerk nemen 4 zorgorganisaties uit de regio Haaglanden deel (te weten WelThuis, 
Saffier, Rudolf Steiner en Cardia). Dit netwerk maakt uitwisseling van medewerkers tussen 
zorgorganisaties mogelijk, zonder lange reistijden.  
Tevens is in deze community het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag uitgebreid besproken op 
inhoud, implementatie en impact. Acces Health International ondersteunt dit door 
reflectieve en inspirerende werkmethoden. 

 
De rode lijn in het kwaliteitsplan 2019: Cardia Merkbaar beter 
Cardia werkt vanuit ‘Hart voor zorg’, waarbij continu gewerkt wordt aan ‘passende zorg, in passende 
vorm, passend bij de bewoners’. De rode lijn en visie voor het kwaliteitsplan 2019 bestaat uit de 
ambitieuze thema’s voor de gehele organisatie van Cardia: 

 Prettige woonomgeving  
De fysieke omgeving is belangrijk voor gezondheid en welbevinden. Cardia staat voor een 
uitdagende vastgoedopgave waarbij we een eigentijdse woonomgeving met menswaardige 
technologie voor bewegingsvrijheid met behoud van veiligheid willen neerzetten. 

 Uitstekende behandeling en zorg 
Cardia neemt graag de regie in handen op de behandeling van onze kwetsbare bewoners. 
Hiertoe zetten we in op de inrichting van een eigen behandeldienst.  

 Wonen in een huiselijke omgeving 
Cardia wil dat iemand die op één van de locaties woont zich zoveel mogelijk thuis voelt en 
dat iemand zoveel mogelijk zijn/haar eigen gewoontes kan voortzetten. We willen de 
omgeving zodanig inrichten, dat het én eigentijds is én past bij de verschillende doelgroepen 
die er zijn binnen de locaties. Met kleinschalig wonen merken bewoners dat de gemeenschap 
van naasten, vrijwilligers en medewerkers om hen heen hen ondersteunt in het dagelijks 
leven. De komende tijd zet Cardia in op het delen van de goede praktijk van Duinrust, op het 
werken met een klein integraal team van facilitair, welzijn en zorg rond de bewoner. Hierin is 
persoonlijke aandacht voor de bewoner het uitgangspunt. 
De omgeving is prettig om te wonen, en biedt positieve afleiding. Cardia zet daarom nog 
verder in op een breed welzijnsaanbod en belevingsgerichte omgeving met aandacht voor 
het contact met natuur.  
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 Voorkomen wordt belangrijker 
Om de gezondheid en welbevinden van bewoners zo lang mogelijk te behouden, zet Cardia in 
op het meer pro-actief oppakken van zaken op gebied van zorg en welzijn. Hiervoor is een 
goede samenwerking tussen disciplines essentieel.  

 Zingeving 
Ook in een tijdperk van ontkerkelijking, zien wij dat kwetsbaarheid door ouderdom en ziekte 
vaak samen gaat met vragen over zingeving en opnieuw evalueren van wat echt belangrijk is. 
Dat draagt bij aan de kwaliteit van leven. Daarom zetten wij ons extra in op dit waardevolle 
gesprek en bieden troostrijke vieringen voor bewoners. 

 Zorg voor de zorgverlener 
Het is juist in de relatie tussen de medewerkers en de bewoner dat een medewerker er met 
liefdevolle aandacht kan zijn voor de bewoner en de bewoner zich gekend voelt. Cardia wil er 
dan ook zijn voor de medewerker, zodat zij er kan zijn voor de bewoner. De zorg voor de 
zorgverlener is dan ook een cruciaal thema. 

 
Deze ambitieuze agenda is alleen mogelijk met de inzet van de extra middelen voor de 
verpleeghuiszorg. We vertrouwen erop, dat met deze ambitieuze agenda we eind 2019 kunnen 
zeggen dat de zorg, welzijn en wonen voor onze bewoners bij Cardia Merkbaar Beter is! 
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1. Profiel Stichting Cardia 
 

1.1 Zorgvisie en kernwaarden 

Cardia is een kleinschalige christelijke ouderenzorgorganisatie. Wij verlenen zorg en ondersteuning 
vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij de levenswijze en 
het levensverhaal van onze bewoners. Dit is mogelijk door een bloeiende relatie tussen de bewoner 
en de medewerker.  
 
Ons ‘Hart voor zorg’ met liefde, warmte en geborgenheid, uit zich in liefde voor ons werk en hart 
voor elkaar. 
 
Onze mensgerichte zorg is gebaseerd op het Planetree-zorgconcept. Dat richt zich op: 
 Betere zorg waarbij bewoners en hun naasten centraal staan. Zij voelen zich gehoord en hebben 

eigen regie en keuzevrijheid; 
 Een plezierige omgeving die bijdraagt aan het welbevinden van onze bewoners; 
 Een (financieel) gezonde organisatie met tevreden bewoners en medewerkers. 

 
Onze klantwaarden zijn geloofwaardig en deskundig.  
 
Geloofwaardig - aandacht, luisteren, compassie, betrouwbaar, trouw - 
Wij zijn geloofwaardig, oftewel betrouwbaar en trouw in onze werkwijze en afspraken. Vanuit de 
visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt, verlenen wij zorg die past bij het levensverhaal 
van de cliënt. Er is aandacht voor ieder persoonlijk en een ieder voelt zich persoonlijk gekend.  
U kunt zichzelf zijn. 
 
Deskundig - professioneel, vakkundig, goede zorg, kwaliteit, bekwaam - 
Wij verlenen professionele zorg en diensten met een goede kwaliteit. Onze locaties bieden een 
veilige en gastvrije leefomgeving. Dit is mogelijk omdat we vakkundig en bekwaam zijn.  
U kunt zich daarom veilig bij ons voelen. 
 
Het is onze ambitie, om mensgerichte zorg te bieden, vanuit onze christelijke waarden. Medewerkers 
met direct bewoner contact worden zo goed mogelijk gefaciliteerd vanuit een inspirerende en goed 
georganiseerde organisatie. Zodat zij samen met naasten en vrijwilligers de bewoner zo goed 
mogelijk kunnen helpen hun eigen leven te leiden. Cardia weet deskundige en bezielde medewerkers 
aan zich te binden.  
 
De organisatie is uitnodigend, gastvrij, sprankelend en gezond. Naast waardering door bewoners en 
medewerkers zijn kwaliteit, veiligheid en gezonde bedrijfsvoering cruciaal.  
Cardia is Merkbaar Beter voor bewoners en medewerkers en als organisatie door duurzaam te 
ontwikkelen, te groeien en te ontzorgen.  
 
Onze ambities zijn opgebouwd langs de drie Planetree vragen:  

1. Is de bewoner goed geholpen? … en waar blijkt dat uit? 
2. Doen we als medewerkers wat de moeite waard is? … en waar blijkt dat uit? 
3. Zijn we als organisatie beter geworden? … en waar blijkt dat uit? 

 

http://www.cardia.nl/over-cardia/visie-en-missie/planetree.html
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1.2 Locaties en doelgroepen 

Cardia biedt zorg aan bewoners met somatische en psychogeriatrische (PG) aandoeningen. Cardia 
heeft vijf locaties, waar mensen met en zonder een WLZ-indicatie wonen. 

 Tabitha in de Haagse wijk Loosduinen – ongeveer 104 bewoners (waarvan 95 bewoners met een 
ZZP/VPT) 

 Landscheiding in de Haagse wijk Mariahoeve – ongeveer 109 bewoners (waarvan 97 bewoners 
met een ZZP/VPT) 

 Onderwatershof in de gemeente Rijswijk – ongeveer 89 bewoners (waarvan 86 bewoners met 
een ZZP/VPT) 

 De Thuishaven in de regio Scheveningen – ongeveer 57 bewoners (waarvan 2 bewoners met een 
VPT) 

 Duinrust in de Haagse wijk Belgisch Park – ongeveer 62 bewoners (waarvan 58 bewoners met 
een ZZP/VPT) 

Alle locaties van Cardia bevinden zich in woonwijken en zijn stedelijk van aard. 
 
Bewoners per doelgroep 
Cardia biedt verpleeghuiszorg aan de volgende doelgroepen: 

 Cliënten met somatische aandoeningen; 

 Cliënten met psychogeriatrische aandoeningen; 

 Palliatieve zorg cliënten. 

Daarnaast biedt Cardia onderstaande producten en diensten: 

 Verzorgingshuiszorg; 

 Huren met zorg; 

 Wonen samen met partners; 

 Kortdurend verblijf; 

 Personenalarmering; 

 Extramurale producten en diensten (thuiszorg, casemanagement, begeleiding, ontmoeting, 
huishoudelijke hulp). 

  

http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/tabitha/
http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/landscheiding/
http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/onderwatershof/
http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/de-thuishaven/
http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/duinrust/
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ZZP-verdeling (1 oktober 2018) 

  1e grondslag doelgroep 

produktgroep ZZP partner PG SOM 

partner VB niet geïndic.partner 1     

VPT VPT VV 2 excl.BH incl.DB     0 

  VPT VV 3 excl.BH incl.DB    0 

  VPT VV 4 excl.BH incl.DB   2 12 

  VPT VV 5 excl.BH incl.DB   1  3 

  VPT VV 6 excl.BH incl.DB    1 

ZZP ZZP VV 1 excl.BH incl.DB     2 

  ZZP VV 2 excl.BH incl.DB    5 

  ZZP VV 3 excl.BH incl.DB    8 

  ZZP VV 4 excl.BH incl.DB   14 49 

  ZZP VV 5 excl.BH incl.DB   8  0 

  ZZP VV 6 excl.BH incl.DB    4 

ZZP BH ZZP VV 3 incl.BH incl.DB      

  ZZP VV 4 incl.BH incl.DB   3 17 

  ZZP VV 5 incl.BH incl.DB   138   

  ZZP VV 6 incl.BH incl.DB    53 

  ZZP VV 7 incl.BH incl.DB   3 1 

 ZZP VV 8 incl. BH incl. DB   2 

Eindtotaal   1 169 157 

 

 

Leeftijdsverdeling bewoners (1 oktober 2018) 

 1e grondslag doelgroep   

leeftijdscategorie partner PG SOM Totaal 

<65   0 2 2 

65-69   1 3 4 

70-74   5 13 18 

75-79   22 13 35 

80-84   46 19 65 

85-89  46 31 77 

90-94  1 39 44 84 

95-99   9 26 35 

100+   1 6 7 

Eindtotaal 1 169 157 327 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 
 

Zorgpersoneel (gemiddelde juli 2018): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Para)medisch en psychosociaal personeel 

Cardia heeft in 2018 een samenwerkingsverband met Respect Zorggroep, Gericall en Novicare voor 
de levering van (para)medisch en psychosociaal personeel. Deze mensen worden gedetacheerd 
binnen Cardia. 

Sterktes en zwaktes  

De personeelssamenstelling van Cardia is vergelijkbaar met het voorgaande jaar, met positieve 
trends in daling van verzuim, vast personeel en doorstroom van zorgpersoneel.  

Cardia heeft jarenlang geïnvesteerd op het behoud van zorgpersoneel, waardoor een deel van de 
personeelscomponent bekostigd is geweest vanuit de huisvestingscomponent. Hierdoor is het aantal 
zorgverleners nog niet substantieel gestegen in 2018 t.o.v. 2017. De krappe arbeidsmarkt speelt 
hierbij ook een rol.  

In de huidige personeelssamenstelling blijft de krapte op de arbeidsmarkt voor hoger gekwalificeerd 
zorgpersoneel voelbaar. Tekorten worden nu opgelost met uitzendkrachten en zzp-ers. Het nadeel is 
dat zij geen vaste gezichten bieden voor de bewoner en niet aangehaakt zijn op het 
organisatiebeleid. Een belangrijke maatregel gaat uit naar de werving en selectie, de ongewenste 
uitstroom van personeel en het ziekteverzuim. Het binden en boeien van medewerkers en het 
opleiden van een nieuwe generatie zorgmedewerkers zijn cruciaal.  

Sommigen van onze gebouwen dateren nog uit de tijd van verzorgingshuizen. Hierdoor is het niet 
mogelijk om gelijktijdig in het hele gebouw vrijheid en toezicht te garanderen. Inzet van een goed  
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domotica-systeem maakt meer bewegingsvrijheid voor de bewoner mogelijk met behoud van 
veiligheid. 

In de personeelssamenstelling naar niveaus blijkt dat er veel behoefte is aan lagere niveaus om de 
dagelijkse zorg, veiligheid (toezicht) en het leven te kunnen vormgeven. Cardia kan dit borgen. Om de 
begeleiding van deze zorgmedewerkers en de kwaliteit van zorg te verhogen is behoefte aan het 
beter organiseren van de verpleegkundige laag. Het is daarbij wenselijk om op elke locatie ten minste 
1 verpleegkundig specialist beschikbaar te hebben. Cardia investeert hierop en zijn er twee 
verpleegkundig specialisten werkzaam en één in opleiding.   

De behandeldienst wordt ingehuurd van externe partijen. Hierop leeft de wens om meer continuïteit 
aan te brengen in de bemensing van de behandelaren en te gaan werken vanuit een gezamenlijke 
visie op behandeling en zorg. In 2019 heeft Cardia tot doel om de behandeldienst opnieuw in te 
richten. 

De extra middelen Kwaliteitsbudget 

De extra middelen hebben tot doel bewoners te laten merken dat er genoeg zorgverleners zijn die 
tijd en aandacht voor hen hebben. 

Dit plan beschrijft de manier waarop Cardia hieraan invulling wil geven.  

De extra middelen Waardigheid & Trots  

De extra middelen Waardigheid & Trots zijn gericht op de deskundigheid van personeel en een 
zinvolle daginvulling voor bewoners. Cardia stimuleert een zinvolle daginvulling door te investeren op  
de inzet van welzijnsmedewerkers, beweegagogen en ontspannings- en zingevingsactiviteiten.  

Cardia investeert op deskundigheid van personeel door klinische lessen, e-learning, training on the 
job, intervisie door verpleegkundig specialisten en een psycholoog.  

Cardia kiest voor een integrale benaderingswijze van het plan voor inzet op de extra middelen 
Waardigheid & Trots middels het kwaliteitsplan. 

De extra middelen ten behoeve van regionale knelpunten 

In de regio Haaglanden werken de zorgaanbieders samen op het thema van de arbeidsmarkt. Hiertoe 
is een plan van aanpak opgesteld.  

Overige 

Hiernaast zijn er nog diverse andere subsidies/extra middelen die worden ingezet, met name op 
deskundigheidsbevordering en opleidingstrajecten. 
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3. Kwaliteitsplan 
 
Cardia heeft als ambitie voor mensgerichte zorg en behandeling voor bewoners in haar locaties.  
Bewoners, zoals meneer Dekker, bevestigen dat de medewerkers en diensten van Cardia merkbaar beter aansluiten bij de behoefte en ondersteuning van 
bewoners.  
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3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Compassie, uniek zijn en autonomie 

 
Beoogd resultaat Kwaliteitskader 

 Cliënten ervaren nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip van de medewerkers;  
 De cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen identiteit die tot zijn recht komt; 
 Voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. 

Visie Cardia 

Compassie, uniek zijn en autonomie sluiten aan bij de Cardia-ambitie om geloofwaardig te zijn. Voor Cardia horen hier aandacht, luisteren, betrouwbaarheid en trouw bij. 
De ambitie is om zorg te leveren die past bij het levensverhaal van de cliënt. Er is aandacht voor ieder persoonlijk en een ieder voelt zich persoonlijk gekend. 

Merkbaar Beter 

Bewoners en naasten waarderen Cardia om haar warme zorg. De persoonsgerichte zorg wordt herkend door bewoners en naasten.  
 

 

 

      
Dit doen we al  Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

Medewerkers zijn geschoold in 

mensgerichte zorg op basis van het 

Planetree concept en hebben kennis van 

belevingsgerichte dementiezorg op basis 

van de e-learning U Woont Nu Hier.  

De doorontwikkeling van kleinschalig 
wonen met actieve betrokkenheid van 
mantelzorgers en vrijwilligers. De 
huiskamers zijn huiselijk ingericht, er is 
veel aandacht voor beleving. 
 

Alle  Per locatie wordt een actieplan 
gemaakt op:  
 Huiselijkheid en 

belevingsgerichte omgeving 
 Zinvolle en gevarieerde 

daginvulling  
 Betrekken van familie en 

vrijwililgers 

De huiskamers zijn 
huiselijk ingericht en er is 
veel aandacht voor 
beleving. 

Op alle locaties heeft het programma 

‘Samen Verschil Maken’ van Planetree een 
basis gelegd voor mensgerichte zorg en 
het eigenaarschap van medewerkers.  

Landscheiding en Onderwatershof gaan 
op voor het Planetree certificaat, waarbij 
beoogd wordt dit certificaat in 2020 te 
behalen. 
Dit geeft richting en versnelling voor 
verdere inbedding van mensgerichte zorg 
en erkenning voor een cliëntgerichte 
cultuur. 

Landscheiding 

Onderwatershof 

 Opzetten van een regiegroep 

en plan van aanpak. 
 Actief betrekken van cliënten, 

naasten en medewerkers en 
vrijwilligers bij de 
voorbereidingen voor 
aanvraag.  

 Onderzoek door Planetree 
 Aanpak van evt. hiaten 

Er is verdieping op 

mensgerichte zorg en 
eigenaarschap en 
betrokkenheid van 
medewerkers.  
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Zorgdoelen 

 
Beoogd resultaat Kwaliteitskader 

 Iedere cliënt heeft afspraken over en inspraak in de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning. 
 Vanaf 1-7-2017 beschikt iedere cliënt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan/medisch plan (incl. medicatie, dieet, primaire hulpvraag, eerste contactpersoon 

en afspraken over handelen bij calamiteiten). 
 Vanaf 1-7-2017 beschikt iedere cliënt uiterlijk 6 weken na opname over een volledig en definitief zorgleefplan. 
 Vanaf 1-7-2017 is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan belegd bij een zorgmedewerker van tenminste niveau 3. Bij voorkeur een EVV-er 

of verpleegkundige. 

Visie Cardia 

Cardia ziet het zorgdossier als een communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners, de cliënt, de familie en andere betrokkenen bij de zorgverlening. Het is 

daarom belangrijk dat de afspraken goed en duidelijk worden genoteerd. Hierbij voldoen we aan de eisen vanuit het Kwaliteitskader en streven we naar een optimale 

aansluiting tussen het zorgleefplan en het behandelplan en goede communicatie tussen zorgmedewerkers en behandelaren. 

 

 

Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

Cardia heeft samenwerkingspartners op de 
behandeldienst, maar continuïteit is niet altijd 
geborgd. Daarnaast is er behoefte om vanuit 
een gezamenlijke visie te werken. 

Een (eigen) 
behandeldienst wordt 
opgezet en ingericht. 

Alle  Plan voor inrichting eigen 
behandeldienst wordt 
geïmplementeerd en 
geëvalueerd.  

Inzet vanuit de behandeldienst vindt plaats 
vanuit een integrale visie en pro-actieve 
aanpak op behandeling, zorg en welzijn.  
Bewoners ervaren bekende gezichten.  

De expertise van gedragstherapeuten is goed 
beschikbaar voor medewerkers. De 
omgangsoverleggen kunnen echter optimaler 
ingezet worden.  

Omgangsoverleggen 
worden effectiever en pro-
actiever ingezet. 

Alle  Structurelere inbedding van 
de omgangsoverleggen in de 
zorgteams. 

De expertise van gedragstherapeuten wordt 
pro-actief ingezet ter voorkomen van 
gedragsproblematiek. Zodoende wordt de 
inzet van psychofarmaca verlaagt waar 
mogelijk.  
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3.2 Wonen en welzijn 

 
Beoogd resultaat Kwaliteitskader 

Zingeving 
 De zorgverleners besteden aandacht en tijd aan specifieke levensvragen zoals gevoelens van eenzaamheid, verlies van functies, rouw, depressie, ouderdom en 

invulling laatste levensfase.  
 Geestelijke verzorging is bereikbaar voor cliënten, hun naasten en medewerkers, passend bij hun levensbeschouwing. 

Zinvolle dagbesteding 
 Er is dagelijks een gedifferentieerd activiteitenaanbod (groepsgewijs en individueel) gedurende de dag. 
 Er is aandacht voor bewegen. 
 Vrijwilliger of professional is aanwezig om de activiteit te begeleiden. 
 Er wordt bij de tijdsbesteding rekening gehouden met de grote verschillen in cliënten en hun behoefte aan ondersteuning en zorg. 

Schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding 
 De zorgverlener geeft de cliënt naar eigen wens en behoefte en in overleg met de naasten de dagelijkse persoonlijke verzorging van lichaam en kleding (o.a. bed, 

douche, toiletgang, haardracht, make-up, scheren, bril, gehoorapparaat, kledingkeuze). 
Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 

 Zorgverleners geven naasten en andere betrokkenen uit het sociale netwerk van de cliënt  de ruimte om in de zorg en ondersteuning te participeren. 
 Vrijwilligers zijn aanwezig op de afdeling en werken samen met de zorgverleners.  
 Vrijwilligers hebben scholing gekregen voor de groep waarmee ze werken.   
 Het beleid rondom participatie familie en inzet vrijwilligers is beschreven en bekend bij de zorgverleners. 
 De taken en verantwoordlijkheden van familie en vrijwilligers zijn helder voor alle betrokken partijen.   

Wooncomfort 
 De privé, verkeers en gedeelde (recreatie) ruimten zijn schoon en veilig 

 
 

Visie Cardia 

Cardia wil zich inzetten om bewoners zich van betekenis te laten voelen door zo veel mogelijk na te gaan wat voor een bewoner als zingeving ervaren wordt en daar concreet 
op in te spelen. Cardia vindt een zinvolle tijdsbesteding van grote waarde voor de kwaliteit van leven van de bewoner. 
Het mantelzorgbeleid van Cardia maakt de verwachting duidelijk dat mantelzorgers deelnemen aan het samenspel met zorgmedewerkers en de bewoner. Voor het leveren 
van goede zorg is de input van mantelzorgers noodzakelijk. 
Cardia staat voor een schone en veilige woonomgeving en voldoet hierin aan wettelijke vereisten. Daarnaast wil Cardia de facilitaire medewerkers een grotere rol geven in 
het kleinschalig wonen, waardoor de betrokkenheid bij de bewoners vergroot wordt. De visie op zorg van Cardia biedt handvatten voor de samenwerking tussen 
zorgmedewerkers, facilitaire medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers op het gebied van wooncomfort 
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Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

In Duinrust is er gestart met integrale 
teams van facilitair, welzijn en zorg. Deze 
samenstelling van teams op 
huiskamerniveau draagt bij dat alle 
medewerkers rond de bewoner de 
bewoner beter kennen en beter kunnen 

aansluiten bij wat nodig is bij prettig 
wonen en welzijn.  

Integrale teams worden 
ingeregeld rond alle 
huiskamers.  

Landscheiding 
Onderwatershof 
 
Tabitha 

Per locatie wordt een actieplan van 
aanpak gemaakt op:  
 Inregelen van kleine integrale teams  
 samenwerkingsafspraken hoe het 

hele team bewoners kent en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 

draagt voor persoonsgerichte 
aandacht, veiligheid en welzijn van 
bewoners. 

Alle medewerkers kennen de 
bewoner beter, en dragen 
gezamenlijk 
verantwoordelijkheid om 
persoonsgerichte zorg te 
bieden. 

Er is ruimte en aandacht voor zingeving, 
zowel voor cliënten als voor het 
continueren van gezamenlijke vieringen.  

Cliënten worden ondersteund 
bij zingevingsvragen en 
ervaren troost en hoop uit 
gezamenlijke vieringen.  

alle Vanuit het kwaliteitsbudget wordt een 
extra geestelijk verzorger aangesteld. 

Er is meer ruimte en 
aandacht voor zingeving. 

Met het mantelzorgbeleid en 
vrijwilligersbeleid wordt actief gewerkt. 
Er vindt kennisbevordering plaats, zodat 
zij beter begrip hebben voor mensen met 
dementie.  
 

Kennisoverdracht van de zorg 
naar familie wordt versterkt, 
zodat de naasten reëler 
verwachtingen hebben van 
iemands mogelijkheden 
passende bij het ziektebeeld 
van dementie. 

alle Evv-ers worden getraind in 
competenties om pro-actief uitleg te 
geven aan naasten rond zorg, welzijn 
en wonen voor mensen met dementie.  

Familie begrijpt beter welk 
gedrag van hun naaste past 
bij het ziekte beeld en weet 
beter wat dan past bij de 
bewoner.  

Op dit moment heeft elke locatie een 
woonzorgconsulente ter ondersteuning 
van vragen van (toekomstige) bewoners 
en naasten. Deze is echter niet altijd 
binnen korte tijd beschikbaar.  

Met een nieuwe helpdesk en 
klantenbureau is de 
bereikbaarheid van Cardia 
tijdens kantooruren voor 
cliënten, familie, sollicitanten, 
medewerkers en verwijzers 
naar grote tevredenheid. 
 

alle Het inrichtingsplan voor het 
klantenbureau wordt uitgevoerd en 
geëvalueerd.  

Vragen van cliënten en 
familie worden sneller 
beantwoord.  

Er is een activiteiten aanbod beschikbaar 
voor bewoners, waarbij bewoners op 
enkele locaties al genieten van beweging 
en muziek. Cardia wil dit aanbod graag 
breder en ook in avond of zaterdag 
beschikbaar stellen.  

Een divers welzijnsaanbod 
zodat er voor elke bewoner een 
activiteit is wat activeert en 
voldoening geeft. In het avond 
en in het weekend zijn meer 
activiteiten.  

alle Het aanstellen van meer 
welzijnsmedewerkers/ agogen op onder 
meer beweging en muziek.  

Bewoners genieten van een 
divers welzijnsaanbod.  
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3.3 Veiligheid 
Beoogd resultaat Kwaliteitskader 

Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventie acute ziekenhuisopnamen) 
zijn  belangrijke onderdelen van het leren en verbeteren in zorgorganisaties, onder andere door indicatoren op basis van deze vier thema’s op te nemen in het 
kwaliteitsverslag. 

Visie Cardia 

Op gebied van veiligheid stelt Cardia zich ten doel om te voldoen aan de vereisten uit het Kwaliteitskader door zowel regionaal als organisatiebreed inzicht te hebben in de 
indicatoren van basisveiligheid. Door het hebben van inzicht kan de organisatie gericht leren en verbeteren. 
- Medicatiebeleid 
- BOPZ beleid 

 

 
Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

De basisveiligheidsthema’s staan bij 

Cardia hoog in het vaandel, met 

inbedding van expertise in de teams, 

middels aandachtsfunctionarissen  

Structurele verbinding van de 
aandachtsfunctionarissen met de 
centrale kwaliteitscommissie , 
waardoor aandachtsfunctionarissen 
steeds meer pro-actief kunnen werken. 

Cardia 
breed 

Nieuwe organisatie van de centrale 
kwaliteitscommissie en locaties 
kwaliteitscommissies. 

Structurele inbedding van expertise 
gebieden in de teams en verdieping 
en harmonisatie op 
veiligheidsthema’s. Dit blijkt uit 
reguliere overleggen.  

Het proces van medicatieveiligheid is 

goed ingeregeld en goed digitaal 

ondersteund. Er is echter betere 

samenwerking mogelijk tussen arts 

en apotheek. 

Verbeterde samenwerking met de 
apotheek.  

Alle Samenwerkingsafspraken met de 
apotheek zijn gemaakt en worden 
ieder kwartaal geëvalueerd. 

 
Medicatie reviews worden 
structureel gehouden.  

Naar aanleiding van betere 
samenwerking, is het 
medicatiebeleid passender bij de 

bewoner. Dit blijkt uit periodiek 
gehouden medicatie reviews.  

Er is goede samenwerking met de 

firma Qcare op decubitus 

behandeling. Verdieping op 

decubituspreventie is wenselijk.  

Preventie van decubitus krijgt verder 
vorm.  

Alle Deskundigheidsbevordering van 
medewerkers op signalering van 
verhoogd risico op preventie. 
Er zijn nadere 
samenwerkingsafspraken rond 
decubituspreventie. 

Er wordt bij alle bewoners met een 
verhoogd risico proactief gewerkt 
aan decubituspreventie. Op alle 
bewoners met een verhoogd risico 
zijn maatregelen geformuleerd in 
het zorgplan. 

Cardia heeft een actueel beleid op de 

wet BOPZ. Met de nieuwe wet Zorg 

en Dwang en nieuwe technologie, is 

actualisering nodig. 

De visie en beleid op Zorg en Dwang is 
passend bij de nieuwe wetgeving en 
maakt optimaal gebruik van de 
technologische mogelijkheden van 
nieuwe domoticasystemen.  

Cardia 
breed 

 Visie en beleid zorg en dwang is 
beschikbaar. 

 De domotica systemen kennen 
een ontwikkelagenda om de 
vrijheid van bewoners zo 
optimaal mogelijk te laten zijn.  

Bewoners hebben zo veel 
mogelijkheid bewegingsvrijheid 
waarbij hun veiligheid geborgd is. 
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3.4 Leren en werken aan kwaliteit 

 
Beoogd resultaat Kwaliteitskader 

 Kwaliteitsmanagementsysteem 
 Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 
 Jaarlijks kwaliteitsverslag 
 Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
 Deel uitmaken van een lerend netwerk 

Visie Cardia 

Kwaliteit betekent binnen Cardia continue verbeteren en borgen op basis van de plan – do – check – act cyclus. Door middel van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt 
informatie verzameld op basis waarvan verbeterplannen worden geschreven. Deze verbeterplannen vormen de input voor de PDCA cyclus. 
Cardia wil werken met heldere professionele managementinformatie op gebied van financiën, personeel en kwaliteit. Het kwaliteitsmanagementsysteem moet gekoppeld 
kunnen worden aan de overige managementinformatie om trends en oorzaak-gevolg relaties inzichtelijk te maken. 
Cardia heeft het HKZ-certificaat behaald, maakt deel uit van het lerend netwerk (zie inleiding) en kent een strategisch opleidingsplan en een cultuur van leren en verbeteren.  

 
Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

Op dit moment huurt Cardia de 
behandeldienst in. Wanneer Cardia een 
eigen behandeldienst heeft ingericht, is 
een kwaliteitsvisitatie door de eigen 
beroepsgroep wenselijk.  

Er is zicht op de wijze van 
inrichting van een 
kwaliteitsvisitatie van de 
behandeldienst.  

Cardia 
breed 

 Aan de hand van de visie en 
inrichting van de behandeldienst 
wordt een beleid/ plan opgezet op 
de kwaliteitsvisitaties van de 
behandeldienst. 

Een methodiek voor 
kwaliteitsvisitaties voor de 
behandeldienst is beschikbaar en 
kan in 2020 worden 
geïmplementeerd. 

Cardia heeft in 2017 en 2018 actief 
gewerkt aan een cultuur van 
eigenaarschap en lerende organisatie 
met het programma Samen Verschil 
Maken. De resultaten behoeven borging 
in de organisatie.  

Goede praktijken worden 
actief gedeeld tussen 
locaties en met andere 
organisaties. 
Het middenkader is 
stimulerend voor een 
lerende organisatie en 
eigenaarschap bij de 
medewerker. 

Cardia 
breed 

 Actieve verbinding leggen tussen 
organisatie onderdelen, middels 
het faciliteren van het meelopen 
tussen locaties.  

 MD programma 

 Tenminste 4 medewerkers 
per locatie hebben 
meegelopen met een 
collega van een andere 
locaties.  

 Medewerkers voelen 
eigenaarschap voor de 
zorg en welbevinden voor 
de bewoner. 
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3.5 Leiderschap, governance en management 

 
Beoogd resultaat Kwaliteitskader 

 Borgen van professionele inbreng en het aansturen van de organisatie door opname van professional in de Raad van Bestuur (RvB). Zolang dit niet gerealiseerd is, 
dient er structureel overleg te zijn tussen RvB en vertegenwoordigers van de beroepsgroepen. 

 RvB loopt op gezette tijden mee binnen het primaire proces op de werkvloer. 
 Werken volgens de Zorgbrede Governance Code. 
 Leiderschapsstijl en gedrag van RvB is ondersteunend aan dit Kwaliteitskader. RvB is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en ziet hier actief en 

aantoonbaar op toe. 
 RvB stimuleert in het licht van kwaliteitsverbetering van verpleeghuiszorg de oprichting van een VAR dan wel PAR in de organisatie of door andere vormen 

waaronder digitale platforms. 

Visie Cardia 

Cardia werkt van harte volgens de Zorgbrede Governance Code. Met de medezeggenschap en medewerkers is het dialoogmodel het uitgangspunt. Het bestuur en managers 
lopen tenminste 1x per jaar mee met de werkvloer.   

 
Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

De leiderschapsstijl en het 
gedrag van het gehele 
management is reeds 
ondersteunend aan een 
mensgerichte cultuur.  

Verdieping op het ontwikkelen van 
eigenaarschap van alle medewerkers door 
middel van een coachende stijl van leidinggeven. 
De medewerker ervaart tijd en aandacht en 
neemt regie. Management is actief en 
aantoonbaar ondersteunend aan medewerkers. 
 

Cardia 
breed 

- MD programma voor teamleiders. De medewerker ervaart 
tijd en aandacht en 
neemt regie. 

In 2018 hebben de 
voorbereiding op een 
professionele adviesraad 
plaatsgevonden, waarbij 
betrokken partijen hebben 
ingestemd.  

De PAR is goed ingericht en biedt meerwaarde 
op haar opdracht. 

Cardia 
breed 

- PAR samenstellen en installeren. 
- Training PAR 
- Ondersteuning vanuit de organisatie 

bieden op ontwikkeling van de PAR 
als medezeggenschapsorgaan. 

- De PAR organiseert een inspiratiedag 
voor de eigen beroepsgroep. 

Actieve inbreng van de 
PAR op het 
kwaliteitsbeleid en 
positionering van de 
beroepsgroep. 
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3.6 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 

 
Beoogd resultaat 

 Tijdens dag en avond is er permanent iemand aanwezig in de huiskamer/gemeenschappelijke ruimte. 
 Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners 

beschikbaar om deze taken te verrichten. 
 In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te 

besteden aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten. 
 Zorgverleners die in direct contact zijn met de cliënten kennen hun naam, zijn op de hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen. 
 Er is in iedere locatie 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse. 
 Er is in iedere locatie 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct en is binnen 30 minuten ter plaatse. 
 Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit. 
 Er is voor iedere medewerker voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing. 
 Vanaf 1-1-18 is er voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee te lopen bij een collega organisatie uit het lerend netwerk. 
 Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV-er of contactverzorgende deel te nemen aan MDO’s. 
 Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de basis van verpleeghuiszorg. 
 Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt. 
 Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie- en loopbaanontwikkeling aan de orde komen. 

Visie Cardia 

Cardia ervaart binnen de verschillende regio’s verschillen in intensieve zorgmomenten. Voor Cardia is het van belang dat elke regio zelf de mogelijkheid heeft om per 
afdeling te bepalen wat passend is bij intensieve zorgmomenten. Aan de basis hiervan staat kwalitatief goed personeel dat vanuit de professionele houding snapt wat 
bewoners nodig hebben en wat zij wel en niet kunnen doen op elk moment van de dag.  
Ter ondersteuning hiervan is een capaciteitsmodel ontwikkeld, waarbij elke regio goed zicht heeft op de mogelijkheden en onmogelijkheden.  
Doordat Cardia haar bewoners een zinvolle dagbesteding wil bieden is ervoor gekozen om in de huiskamers te koken. Dit is voor de medewerkers een piekmoment dat los 
staat van de in het Kwaliteitskader genoemde intensieve zorgmomenten. 
Ook zijn intensieve zorgmomenten sterk afhankelijk van het gedrag van de bewoners.  
Cardia realiseert zich dat de relatie tussen bewoner en medewerker gebaat is bij een bezielde en ontzorgde medewerker. Hiertoe zet Cardia haar beleidsambities in op de 
medewerker, zie infographic. 
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Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

Cardia is een lerende organisatie met  een 
cultuur dat mensen inspireert 
 

 Er is meer aandacht voor 
ontwikkeling en inspiratie, 
zodat medewerkers zich 
lichamelijk en geestelijk 
gezonder voelen.  

 

Cardia 
breed 

 Beleid en plan van aanpak op 
vitaliteit  

 Scholingsplan is gebaseerd op 
de eigen ontwikkelwensen van 
medewerkers. 

De vitaliteit van 
medewerkers stijgt 
waardoor ze meer in 
balans zijn en de 
complexe zorg beter 
aankunnen. 

Cardia is een lerende organisatie met  een 
cultuur dat mensen inspireert 
 

Cardia ontwikkelt een cultuur 
waarin  medewerkers,  cliënten en 
familie met verschillende 
(sub)culturen, taal of leefstijl goed 
kunnen samenwerken. 

Cardia 
breed 

Uitrol en structurele inbedding van 
kwaliteitsregister V&VN 

Alle zorgmedewerkers van 
niveau3 en hoger houden 
hun deskundigheid bij in 
het kwaliteitsregister van 
V&VN 

Medewerkers werken graag bij Cardia 

  

Concurrerende 
arbeidsvoorwaarden in de markt. 
 

Cardia 
breed 

 Onderzoek naar de primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden 
van medewerkers  

 Plan op verbeteren van 
arbeidsvoorwaarden wordt 
uitgerold. 

 In medewerkerspanel wordt dit 
geëvalueerd. 

Instroom verhoogt op 
functies met een krappe 
arbeidsmarkt 

Medewerkers werken graag bij Cardia Een heldere en aantrekkelijke 
positionering van het vak van 
verzorgende en verpleegkundigen.  
 

Cardia 
breed 

 Een strategische 
personeelsbeleid wordt verder 
uitgewerkt op een 
aantrekkelijke positionering 
gezien de arbeidsmarkt het 
vertrekpunt. 

Verzorgenden en 
verpleegkundigen zijn 
tevreden met de 
vakinhoud. 

 De vitaliteit van medewerkers 
wordt gestimuleerd, hierdoor blijft 
het ziekteverzuim maximaal 5,5%. 
 

Alle 
locaties 

 Uitrol van vitaliteitsbeleid 
 Intensivering met deskundigen 

op duurzame inzetbaarheid  en 
samenwerking met arbo-arts. 

Ziekteverzuim blijft 
maximaal 5,5%. 

Nieuwe medewerkers werken  graag bij 
Cardia  
 

Vacatures staan niet langer dan 2 
maanden open, hiervoor wordt een 
actieplan opgesteld.   
 

Cardia 
breed 

Actieplan op arbeidsmarktcommunicatie 
wordt uitgerold. 

Vacatures staan niet 
langer dan 2 maanden 
open.  

 Cardia realiseert een prettige 
leeromgeving met goede 
begeleiding, zodat de instroom van 
leerlingen stijgt van 45 leerlingen 
naar minimaal 60 in september 
2019.  

Alle 
locaties 

Vergroten van de capaciteit van het 
begeleiden van leerlingen door uitrol van 
het leerlingen plan.  

Het aantal leerlingen stijgt 
naar minimaal 60.  
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Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

 

 Er start een programma voor zij-
instromers, waarbij minimaal 50% 
doorstroomt als leerling. 

Cardia 
breed 

Op basis van de ervaringen van de 
eerste groep zij-instromers wordt het 
programma voor zij-instromers 
aangescherpt.  

Van de zij-instromers, 
stroomt minimaal de helft 
door als leerling.  

Medewerkers worden ontzorgd door techniek 
en handige werkprocessen 
 

 Het is voor de medewerker 
duidelijk waar hij zijn 
technische probleem snel kan 
laten oplossen.  

 Er worden minimaal 3 
verbeteringen gerealiseerd om 
de administratieve last van de 
medewerker te verminderen.  

 Er worden minimaal 3 
innovaties gerealiseerd 
waardoor de medewerker mee 
tijd aan de cliënt kan besteden.  

 De medewerker werkt in een 
prettige ruimte en heeft de 
juiste middelen om zijn werk te 
kunnen doen.  

 

Alle 
locaties 

 Een helpdesk voor medewerkers 
voor technische problemen en 
digitale apparatuur komt 
beschikbaar. 

 
 In samenspraak met de 

medewerkers wordt een plan 
opgesteld op het verminderen van 
de administratieve last.  

 

De medewerker heeft 
meer aandacht voor de 
bewoners, doordat het 
minder tijd kwijt is aan 
technische problemen.  

Cardia heeft een aansprekende missie en 

visie. Cardia heeft een aansprekende missie 
en visie. We investeren in het levend houden 
van de medewerkerswaarden deskundig, 
bezieling en plezier. Hierdoor werken we aan 
een sterke organisatie-identiteit. 
 

Medewerkers kennen de missie en 
visie en werken vanuit de 
medewerkerswaarden.  

Cardia 
breed 

 De weken van de 
medewerkerswaarden worden 
weer uitgerold. 

 De missie en visie van de 
organisatie zijn in korte en 
begrijpelijke taal beschikbaar 
en worden door het 
management actief 
uitgedragen. 

De ongewenste uitstroom 
daalt. 

Cardia heeft betekenis voor haar omgeving. Cardia werkt met een 
duurzaamheidsagenda, we werken 
aan leefbaarheid, ook op de lange 
termijn. 

Cardia 
breed 

Een duurzaamheidsagenda wordt 
opgesteld voor de komende jaren. Waar 
mogelijk wordt subsidie geld ingezet 
voor langjarige investeringen. 

Cardia weet op welke 
wijze zij als organisatie 
kan bijdragen aan een  
leefbare wereld.  
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3.7 Gebruik van hulpbronnen 

 
Beoogd resultaat 

 De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair proces worden vanaf 2017 beschreven in het kwaliteitsplan en gaan mee in de 
cyclus van het kwaliteitsverslag, bespreking met interne en externe stakeholders en update van het kwaliteitsplan. 

 Effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorgresultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen. 

Visie Cardia 

Cardia bouwt aan een evenwichtig samenspel in de driehoek cliënt, informele zorg en zorgverleners en gebruikt hierbij hulpbronnen als: vakmanschap, 
deskundigheidsbevordering, zeggenschap, interne structuur van informatie, reflectie en feedback. Deze onderwerpen zijn al in voorgaande hoofdstukken beschreven. 
Andere hulpmiddelen die Cardia inzet dienen zoveel mogelijk het doel van een evenwichtig samenspel tussen cliënt, informele zorg en zorgverleners. Dit doen we door 
constant na te gaan wat bewoners nodig hebben en op welke wijze de gebouwen en hulpmiddelen hier ondersteunend in kunnen zijn. 

 
Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

In de afgelopen jaren is er gewerkt aan 
het eigentijds maken van de locatie 
Landscheiding en is De Thuishaven  
verbouwd en nieuw ingericht. De 
bewoners van Duinrust zullen in 2019 
verhuizen naar De Thuishaven. 
Tabitha is het volgende gebouw dat 
verbouw nodig heeft om passend te zijn 
voor hedendaagse dementiezorg. 
In Onderwatershof is behoefte aan 
meer woningen voor beschermd wonen 
voor mensen met dementie.   

De huisvesting is eigentijds en 
uitnodigend. De gebouwen zijn 
energie-zuinig. 
 

De Thuishaven 
 
 
 
 
Tabitha 
 
 
 
 
 
Onderwaterhof 
 
 
 
 
Zoetermeer 

 De Thuishaven is herbouwd en 
opnieuw ingericht met moderne 
domotica. De bewoners van 
Duinrust worden goed begeleid 
bij deze verhuizing. 

 Gebouwdeel Tabitha wordt 
gesloopt om ruimte te maken 
voor nieuwbouw voor 64 
plaatsen PG zorg. De plannen 
voor de andere gebouwdelen 
worden concreet.   

 In Onderwatershof vindt een 
interne verbouwing plaats t.b.v. 
een nieuwe afdeling voor 
kleinschalige verpleeghuiszorg.  

 De nieuwbouwlocatie in 
Zoetermeer wordt ontwikkeld 
tot een uniek en innovatief 
verpleeghuis in samenwerking 
met de netwerkpartners. 
 

Een eigentijdse woonomgeving  
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Wat doen we al Doelen 2019 Locaties Acties Resultaat 

In Landscheiding is een hedendaags 
domotica systeem geïmplementeerd. In 
De Thuishaven wordt een nieuw 
systeem ingezet.  

Technologie wordt ingezet om 
het leven, werken en wonen 
beter te ondersteunen 
(domotica). 

 

De Thuishaven 
 
 

- Een nieuw domoticasysteem 
wordt geïmplementeerd in De 
Thuishaven. 

- Het systeem wordt optimaal 
ingericht om bewoners zoveel 
mogelijk bewegingsvrijheid te 
geven.  

Bewoners hebben meer 
bewegingsvrijheid met behoud 
van vrijheid. 

In de stedelijke omgeving van de 
locaties van Cardia is een tuin 
belangrijk om bewoners 
bewegingsvrijheid en contact met het 
buitenleven/ natuur te gunnen. Het 
toezicht in de tuin voor bewoners met 
dwaalneigingen is niet altijd 
verantwoord.  

De tuin van Landscheiding en 
De Thuishaven is een veilige 
plek voor alle bewoners om 
regelmatig buiten te komen.  

Landscheiding 
 
De Thuishaven 

De tuin wordt heringericht op 
beleving en beweging. 

Bewoners van Landscheiding en 
De Thuishaven kunnen 
makkelijker genieten van de 
natuur.  

Medewerkers komen met ideeen hoe zij 
de zorg en het welzijn van bewoners 
kunnen bevorderen. Zij hebben alleen 

niet altijd zicht op de mogelijkheden.  

Cardia verbetert de effectiviteit. 

 De teams werken met 
heldere dashboards op het 
gebied van 
kwaliteit/verzuim/ 
financiën. 

 

Cardia breed Een dashboard en onderliggend 
systeem voor stuurinformatie wordt 
ontwikkeld. 

Teams voelen zich goed 
geïnformeerd over cruciale 
informatie over hun eigen werk en 

kunnen zo nog meer 
eigenaarschap nemen op hun 
bijdrage aan de zorg en welzijn 
van bewoners.  
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3.8 Gebruik van informatie 
 

Beoogd resultaat 

 Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar informatie over cliëntervaringen te verzamelen en te gebruiken middels erkende 
instrumenten. 

 Elke verpleeghuisorganisatie dienst in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2016 minimaal één keer per jaar informatie over de 
Net Promotor Score aan te leveren. 

Visie Cardia 

Cardia gebruikt actief de clientervaringen in het verder verbeteren van de zorg en als inbreng voor de beleidscyclus. Dit gebeurt zowel op kwantitatieve wijze (zoals een 
NPS meting of Zorgkaart Nederland) als middels kwalitatieve methoden om verdieping te krijgen op thema’s. (bv. focusgroepen , cliëntenpanels, 
mantelzorgavonden (2x per jaar per regio). De resultaten worden altijd besproken met de cliëntenraden.  

 

 

 
Wat doen we al Doelen 2018 Locaties Acties Resultaat 

 Kwantitatieve meting en NPS 
 Interviews Zorgkaart Nederland. 
 Focusgroepen (niet recent). 
 Cliëntenpanels 
 Mantelzorgscan. 

Een integrale analyse van de 
informatiebronnen rond 
cliëntervaringen. 
  

Cardia breed  Inzetten van afzonderlijke  
metingen. 

 Integrale analyse maken 
van alle informatiebronnen 

Inzicht in cliëntervaringen en 
de verbanden tussen 
verschillende aspecten. 

Cardia vraagt cliënten en bewoners actief 

om hun ervaringen te delen op Zorgkaart 
Nederland. 

Vergroten aantal beschreven 

ervaringen op Zorgkaart Nederland. 

Alle locaties - Mantelzorgers actief 

benaderen. 
- Mogelijke inzet extern 

bureau 

Minimaal 5-10 per jaar per 

locatie.  

Mantelzorgavonden. Mantelzorgavonden blijven benutten 
om cliëntervaringen in kaart te 
brengen. 

Alle locaties Inplannen mantelzorgavonden. Twee mantelzorgavonden per 
jaar per regio. 

Regionale cliëntenraden worden 
bevraagd. 

De regionale clientenraden houden of 
krijgen een goede bezetting 

Landscheiding De lokale clientenraad van 
Landscheiding verwerft nieuwe 
leden. 
 

Een actieve cliëntenraad per 
regio. 

Cardia heeft al veel informatie rond de 
ervaring van de client. Onafhankelijke 
verdiepende gesprekken worden nog niet 
met regelmaat gehouden.  

In het kader van de certificering van 
Planetree voor de locaties 
Onderwatershof en Landscheiding 
worden focusgroepen gehouden 

Onderwatershof 
Landscheiding 

 Actief betrekken van de 
stem van de client bij 
beleidsvorming en evaluatie 

 Inplannen van focusgroep 
gesprekken 

Er is inzicht in welke aspecten 
wezenlijk bijdragen aan goede 
ervaring van de client. 
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4 Samen leren en verbeteren 
 

4.1 Verbeterplan per locatie 
Elke Cardia-regio maakt jaarlijks een jaarplan met daarin de verbeterplannen voor het komende jaar. 
In dit Kwaliteitsplan worden alle organisatie-brede doelen op het gebied van kwaliteit benoemd. 
Deze paragraaf geeft een korte samenvatting van de specifieke kwaliteitsthema’s per locatie. 

In alle locaties spelen de volgende ontwikkelingen een rol: 

 Het effect van de dubbele vergrijzing:   

De zorgkosten stijgen en er is minder aanbod van arbeid. Het gevolg is een steeds krappere 

arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Dit vraagt om passend gebruik van zorg (doelmatigheid).  

Oplossingen worden gezocht in substitutie van zorg (generalistisch waar het kan en 

specialistisch waar het moet), stimuleren van zelfzorg en informele zorg, nieuwe vormen van 

bekostiging en technologische oplossingen.  

 De stem van de cliënt: 

De cliënt wordt steeds mondiger en vraagt om het verzachten van het lijden dat gepaard 

gaat met ziekte en kwetsbaarheid. Organisaties dienen aandacht te hebben voor regie en 

inspraak van de cliënt, het actief betrekken, begrijpelijke informatie en samen beslissen.  

 Kwaliteit en toenemende complexiteit van zorg: 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat uit van persoonsgerichte zorg en scherpt de 

kwaliteitseisen aan. Eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt spelen een belangrijke rol. 

Zorgorganisaties kunnen extra middelen ontvangen voor meer personeel en aandacht voor 

de bewoner.  

 De medewerker onder druk: 

Van medewerkers in de zorg wordt gevraagd dat ze zich blijven ontwikkelen om in te kunnen 

spelen op deze veranderingen. Daarnaast worden medewerkers belast omdat ze langer 

moeten blijven doorwerken door de steeds hogere pensioenleeftijd. Ook wordt er van hen 

verwacht dat ze hun leven lang blijven leren en ze hebben te maken met een toenemende 

diversiteit in de samenleving (taal, leefstijl, geloof, cultuur) . Dit vraagt om 

aanpassingsvermogen en veranderbereidheid bij de medewerkers en goede ondersteuning 

van de organisatie hierop. 

 Duurzaamheid een maatschappelijke opgave voor behoud van een leefbare wereld: 

Het beperken van (energie) verspilling, aanwenden van groene vormen van energie, 

ecologisch-duurzaam bouwen (green building design) zijn voorbeelden die bijdragen aan niet 

alleen een leefbare wereld maar ook betaalbare zorg.  

Naast bovenstaande externe ontwikkelingen ziet Cardia voor de komende periode de volgende 

belangrijkste interne ontwikkelingen: 

 Aandacht voor voldoende gezonde gemotiveerde en deskundige medewerkers 

De krapte op de arbeidsmarkt van zorgmedewerkers groeit, met name in de thuiszorg. 

Hierdoor wordt de groei in de wijkverpleging beperkt. Een belangrijk punt van aandacht 

hierbij is de ongewenste uitstroom van personeel en het ziekteverzuim. Het binden en 
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boeien van medewerkers en het opleiden van een nieuwe generatie zorgmedewerkers zijn 

cruciaal. 

 Aandacht voor een mensgerichte, wendbare en ondernemende cultuur.  

Binnen Cardia is steeds meer aandacht voor eigenaarschap en regie van medewerkers. Het 

vraagt coachend, faciliterend en ondersteund leiderschap. Met het programma Waardigheid 

& Trots en de Planetree focusgroepen werkt Cardia aan deze cultuur.  

 Aandacht voor kwaliteit van zorg  

Cardia kent een krachtige stijl van bevlogenheid, ondernemerschap en resultaatgerichtheid. 

Deze sterke eigenschappen wenst Cardia te combineren met meer aandacht voor het 

uitdragen van de visie, een integrale, multidisciplinaire en systematische aanpak van de zorg. 

Deze combinatie komt de kwaliteit van zorg te goede. 

 Aandacht voor slim organiseren en het ontzorgen van medewerkers 

Cardia gaat medewerkers beter ondersteunen door de komende periode de processen en 

systemen voor medewerkers te verbeteren. Ook wordt geïnvesteerd in een toegankelijk 

portaal voor cliënten en medewerkers. Om de kwetsbaarheid van de solofuncties in de 

organisatie te verminderen wordt achtervang georganiseerd. 

Locatie Landscheiding 

De locatie Landscheiding heeft de organisatie en kwaliteit van haar basiszorg en behandeling op 
orde. Met het programma Samen Verschil Maken van Planetree zijn grote stappen gezet naar meer 
persoonsgerichte zorg en kleinschalig wonen. De tevredenheid van naasten van bewoners is hoog (de 
waardering op Zorgkaart Nederland was gemiddeld 8.1 voor 2018 (peildatum 5 oktober 2018).  

Een te verwachten risico in de behandeling in 2019 is de overdracht naar een nieuwe 
behandeldienst. Daarnaast speelt de bezetting van de regionale cliëntenraad een rol. En het 
inregelen van kleine integrale teams met welzijn-facilitair-zorg. 

De locatie Landscheiding heeft een aantrekkelijke voortuin, maar deze is echter niet geschikt voor 
bewoners met dwaalgedrag. Hiertoe wil de locatie een veilige en belevingsgerichte extra tuin 
inrichten zodat alle bewoners kunnen genieten van het buitenleven, de natuur en meer 
bewegingsvrijheid hebben.  

Voor 2019 en 2020 speelt als belangrijk thema de ambitie om op te gaan voor Planetree certificering.  

Locatie Tabitha 

De locatie Tabitha heeft de organisatie en kwaliteit van haar persoonsgerichte zorg en behandeling 
op orde. De tevredenheid van naasten van bewoners is goed (de waardering op Zorgkaart Nederland 
was gemiddeld 7.5 voor 2018 (peildatum 5 oktober 2018).  

De huidige locatie Tabitha is ingericht als bejaardenhuis en is niet faciliterend aan verpleeghuiszorg 
en kleinschalig wonen. Voor de locatie Tabitha staat nieuwbouw gepland in 2019. Dit zal grote 
impact hebben op bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Dit vereist zorgvuldige 
aandacht in het proces om optimaal wonen in deze omstandigheden mogelijk te maken. Gezien de 
focus hierop,  zal doorontwikkeling op thema’s in andere locaties plaatsvinden.  

Het verder anticiperen op de organisatie van kleinschalig wonen in voorbereiding op de verhuizing is 
een belangrijk thema voor Tabitha. De best practice van Duinrust, met integrale teams van facilitair, 
welzijn en zorg, heeft geleerd dat deze vorm op huiskamerniveau eraan bijdraagt dat alle 
medewerkers rond de bewoner deze bewoner beter kennen en beter kunnen aansluiten bij wat 
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nodig is bij prettig wonen en welzijn. Ook in Tabitha zal het inregelen van kleine integrale teams een 
thema zijn. 

Daarnaast is een belangrijk thema het feit dat verpleegkundigen een heldere en aantrekkelijke 
positionering krijgen, zodat vanuit de vakinhoud de kwaliteitsmonitoring nog meer een natuurlijk 
onderdeel is van de dagelijkse zorgverlening bij kleinschalig wonen.  

  

Locatie Onderwatershof 

De locatie Onderwatershof heeft de organisatie en kwaliteit van haar persoonsgerichte zorg en 
behandeling op orde. De tevredenheid van naasten van bewoners is goed (de waardering op 
Zorgkaart Nederland was gemiddeld 8.1 voor 2018 (peildatum 5 oktober 2018).  

In Rijswijk is er veel behoefte aan meer pg-zorg. Om te kunnen voldoen aan deze behoefte wordt de 
PG-afdeling verder uitgebreid. Hierbij speelt een rol om verder op te schalen met meer integrale 
teams. 

De cliëntenraad geeft aan dat het thema eten en drinken meer aandacht behoeft.  

Met de stevige basis in Onderwatershof is deze locatie klaar voor een doorontwikkeling en 
verdieping op persoonsgerichte zorg. Voor 2019 en 2020 speelt als belangrijk thema de ambitie om 
op te gaan voor Planetree certificering.  

Locatie Duinrust 

De zorg en behandeling in de locatie Duinrust vindt plaats in een verouderd gebouw, ingericht als 
verzorgingshuis. De tevredenheid van naasten van bewoners is laag (de waardering op Zorgkaart 
Nederland was gemiddeld 5.6 voor 2018, gebaseerd op 5 waarderingen (peildatum 5 oktober 2018).   

Begin 2019 zal de verhuizing plaatsvinden naar De Thuishaven. Deze locatie is opnieuw ingericht met 
moderne techniek en de mogelijkheid tot het waarborgen van veiligheid bij gevorderde pg. Deze 
verhuizing heeft grote impact op bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Om dit 
zorgvuldig te doen, heeft de verhuizing de volledige focus.  

Het leven in De Thuishaven zal prettiger zijn dan in de locatie Duinrust door het aanleggen van twee 
beschermde belevingstuinen en een aangename en herkenbare inrichting van huiskamers en gangen. 
Voor bewoners uit Scheveningen zijn er herkenbare thema’s, zoals het Kurhaus en het strand en 
nisjes met herkenbare zaken van vroeger.  

Na de verhuizing kan het kleinschalig wonen met persoonsgerichte zorg verder worden 
vormgegeven. Zo zal er zoveel mogelijk samen met de bewoners vers gekookt worden op de 
huiskamers. De goede praktijken van andere locaties vormen hierbij de inspiratiebron.   

Van het domotica-systeem met leefcirkels zullen de technische mogelijkheden doorontwikkeld 
worden, zodat deze echt van meerwaarde zijn voor het dagelijkse leven van bewoners en het 
werkproces van medewerkers ondersteunen. Dit zal een best practice vormen voor andere locaties.  

De locatie Duinrust is opgegeven als geïnteresseerde voor de scan kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
van Waardigheid en Trots voor 2019.  
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Uitbreiding van locaties 
 
Cardia wil graag bijdragen aan de groeiende vraag naar verpleeghuiszorg in de regio Haaglanden. 
Hiervoor staat onder meer de bouw van de locatie in Zoetermeer gepland.  Naar verwachting wordt 
deze locatie geopend vanaf het vierde kwartaal van 2020. 
 
 

4.2 Evaluatie en borging 

 

Samen leren en verbeteren binnen Cardia 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

Binnen Cardia wordt gewerkt volgens de PDCA-cyclus. De Raad van Bestuur beoordeelt periodiek het 
kwaliteitsmanagementsysteem om ervoor te zorgen dat dit steeds geschikt en doeltreffend is. Deze 
kwartaalrapportage heeft waar mogelijk een integraal karakter op strategisch niveau  (operationeel 
en tactisch niveau worden besproken in de individuele werkoverleggen) en bevat ten minste 
informatie over: beleid (kaderbrief en jaarplannen), financiële beheersmaatregelen, commissies, 
personeelszaken, kwaliteitsprocessen (waaronder zorgnormen, MIC/MIM, interne en externe audits, 
tevredenheidsonderzoeken) en grote en langdurige veranderprojecten. De input wordt besproken in 
het bestuurlijk overleg, waar nodig voorzien van een preventieve of corrigerende maatregel en een 
bestuurlijke beoordeling. Vervolgens wordt deze behandeld in het managementoverleg. De 
bestuurlijke beoordeling (met de preventieve of corrigerende maatregelen) vormt weer input voor 
de volgende kwartaalrapportage. 

Naar aanleiding van de kwartaalrapportages bespreken de managers deze informatie met hun kader 
en wordt de voortgang besproken aan de hand van het jaarplan. Deze informatie wordt door de 
teamleiders in de teams besproken. Daarnaast worden in elk teamoverleg in de zorg de MIC 
meldingen en eventuele incidenten en calamiteiten besproken. Input vanuit de teams wordt door de 
teamleiders voorgelegd aan de manager of bijvoorbeeld de stafafdelingen. 

Strategisch opleiden 

De medewerkers van Cardia spelen een sleutelrol in het behalen van de doelstelling van Cardia, 
namelijk het geven van kwalitatief goede en persoonsgerichte zorg aan onze cliënten. De 
medewerkers geven deze zorg vanuit een menselijk perspectief gericht op samenwerking en 
verbondenheid. Zij gebruiken hun ruimte voor zelforganisatie, creativiteit en ondernemerschap 
zodanig dat zij maatwerk kunnen leveren aan de cliënt. Hierin is het cruciaal dat de medewerker 
zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt in het geven van professionele zorg en het leer- en 
ontwikkelproces hierin. Cardia benut de kwaliteiten van de medewerker door deze vooral te laten 
doen waar hij/zij goed in is.  
 
Leerprocessen gericht op het ontwikkelen van leervermogen en het integreren van kennis, 
vaardigheden en houdingen vindt het meest effectief plaats dichtbij het dagelijkse werk. Zodoende 
kan de brug gelegd worden tussen kennis en de praktijksituatie. Leren en ontwikkelen binnen reële 
situaties gebeurt door (zelf-) reflectie en het geven van feedback aan collega’s. Hiermee is het leren 
en ontwikkelen maatwerk dat aansluit bij de mogelijkheden van de medewerker.  
Leren is gericht op duurzame ontwikkeling van de medewerker en niet op probleemoplossing in het 
hier en nu. De regie van het eigen leerproces ligt daarmee bij de medewerker. Dit vraagt om een stijl 
van leidinggeven die inspireert, motiveert en open staat voor ideeën van medewerkers, zodat 
medewerkers vanuit ervaren vertrouwen de stap kunnen maken om het geleerde in praktijk te 
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brengen. Het MD programma voor leidinggevenden ondersteunt de cultuur waarin verandering 
mogelijk is. 

Toezicht en advies 

Cardia heeft als stichting een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op de Raad van 
Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert. Zij vergaderen regelmatig en overleggen onder meer 
met de Raad van Bestuur, Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad en vanaf 2019 met de 
Professionele Adviesraad in oprichting.  

De bestuurder bespreekt met de Centrale Cliëntenraad regelmatig de ontwikkelingen binnen Cardia. 
Daarnaast hebben de regiomanagers periodiek overleg met de regionale cliëntenraad. De 
cliëntenraad adviseert over (beleids)-zaken, vanuit de ervaring die zij heeft als ontvanger van de zorg.    

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig vertegenwoordigend orgaan met eigen bevoegdheden. 
De OR stelt de belangen van de werknemers voorop zonder het werkgeversbelang uit het oog te 
verliezen. De OR overlegt met de bestuurder op voet van gelijkheid en voert namens de werknemers 
overleg over het algemene beleid en over de werknemersbelangen in het bijzonder. Er vindt iedere 
maand een vergadering met de bestuurder plaats. Daarnaast houdt de OR iedere maand een interne 
vergadering. 
 
De professionele adviesraad (PAR) is een zelfstandig functionerend orgaan welke gevraagd en 
ongevraagd adviseert ten aanzien van zorginhoudelijke aangelegenheden met betrekking tot 
strategisch beleid van de organisatie. Vanuit beroepsinhoudelijke optiek draagt de PAR bij aan de 
beleidsvorming binnen de organisatie. De bestuurder overlegt een aantal maal per jaar met de PAR. 
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5 Kwaliteitsbudget 
 
Uitgangspunten voor de inzet van het kwaliteitsbudget 

 
Het kwaliteitsbudget is bedoeld voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het 
kwaliteitsplan vormt de basis voor de begroting van het kwaliteitsbudget. De reguliere begroting van 
Cardia groeit in de komende jaren, door enerzijds een verzwaring van zorg, groei in aantal plaatsen 
voor WLZ bewoners in de huidige locaties (5 plaatsen in Onderwatershof en uitbreiding VPT in De 
Thuishaven) en vanaf het 4e kwartaal van 2020 de opening van een extra locatie in Zoetermeer (64 
plaatsen). Dit betekent dat in de reguliere begroting al een uitdagende opdracht ligt om extra 
zorgpersoneel aan te trekken.  

Op dit moment heeft Cardia de behandeldienst ingehuurd en vormt dit dus een significante bijdrage 
aan de kostenpost personeel niet in loondienst. Cardia beoogt een eigen behandeldienst op te 
zetten, waarbij gezien de schaalomvang, altijd samenwerking met andere partijen nodig blijft. 
Hierdoor zal Cardia behandelaren in loondienst krijgen en nemen de bijbehorende fte en loonkosten 
voor personeel in loondienst toe.  

Daarnaast heeft het kwaliteitsbudget tot doel dat bewoners zullen merken dat er genoeg 
zorgverleners zijn die tijd en aandacht hebben voor hen. Met deze achtergrond is gekozen voor de 
volgende uitgangspunten voor de inzet van extra personeel. Met oog op de krappe arbeidsmarkt 
wordt ingezet op een lager percentage van het kwaliteitsbudget voor zorgpersoneel en hoger 
percentage dan de 15% voor overige kosten (20%).  

Hieronder leest u de uitgangspunten voor de inzet van extra personeel.  

Inzet extra personeel (80%) 

 Meer aandacht en tijd voor de bewoner door het verlagen van de werkdruk van de 
zorgverlener.  

 Inzet op verlagen van de risico’s in de directe zorg en behandeling, door verbeteren van de 
behandelfunctie, verbeteren van samenwerking tussen behandeling en zorg, het signaleren 
en opvolgen van zorginhoudelijke risico’s. Concreet betekent dit inzet op de kwantiteit en 
kwaliteit van de behandelfunctie (minimaal 1 Verpleegkundig specialist per locatie) en aantal 
en kwaliteit van niveau’s 3 en hoger.  

 Inzet op tijdelijk verhogen van toezicht (bv. in de nacht) in geval dat dit noodzakelijk is (zoals 
verstoord dag/nachtritme, gedragsproblematiek, of onvoldoende dekking vanuit 
technologie). 

 Integratie van zorg, welzijn en facilitair rond kleinschalig wonen, door inregelen van 
evenwichtige teams. 

 Inzet op vernieuwing van zorg om meer persoonsgerichte zorg, welzijn en zingeving mogelijk 
te maken met een diverser aanbod (bv. rond muziek, bewegen, …). Hiernaast inzet op een 
zinvolle dagbesteding waarbij een welzijnsmedewerkers regelmatig ook in het weekend en 
gedurende de avonden beschikbaar is.  
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Doel Functie FTE 
Verwachte kosten  

obv gemiddelde jaarlonen 

Zingeving Geestelijke verzorging 1  €                          79.830  

Verbeteren behandelfunctie Verpleegkundig specialist 2 

  
€                         157.019  

 

Verbeteren zorg 
Verpleegkundige/ sociaal 
agogen/ geriatrisch 
verzorgenden niv 4  

4 € 220.914 

Tijdelijk verhogen toezicht indien nodig 
Verpleegkundige niv 3/ 
agogen/ leerlingen tot niv 3 

2  €                          92.402  

Integratie zorg/ welzijn/ facilitair  
Meer ondersteuning op woon 
begeleiders/ huiskamer 
medewerkers/ facilitair medewerkers 

Niveau 1 / zij-instromers 
  

8 
  

 €                         300.886  

Niveau 2   4  €                         168.073  

Vernieuwing en verbreding welzijn en 
in weekend / avond 

Niveau 4 4  €                         169.746  

Arbeidsvervangende techniek voor 
welzijnsactiviteiten 

Robotica op welzijn/ sociale 
robotica 

   €                          50.000  

 
Totaal 

25 
 €                                          

1.238.870  

 

De loonkosten voor de 25 fte zijn hoger dan de toekenning van de 80%. Echter, deze berekening gaat 
uit van een instroom vanaf 1 januari 2019, terwijl in praktijk de medewerkers gedurende het gehele 
jaar zullen instromen. De prognose is dat in 2020 deze 25 fte gedurende het hele jaar gerealiseerd 
kan worden.  
Er wordt actief gemonitord op de inzet van personeel. Tevens is jaarlijkse bijstelling essentieel, om 
ervaringspraktijk en arbeidsmarktontwikkelingen te kunnen verwerken in de meerjarenbegroting. 

 
Overige kosten (20%) voor innovatieve technieken.  

De uitgangspunten voor de inzet van het kwaliteitsbudget voor overige kosten, zijn:  

 Inzet op langjarige investering met vernieuwende arbeidsbesparende technologie (domotica) 

 Om bewoners meer bewegingsvrijheid te geven wordt ingezet op technologie om veiligheid 
te kunnen waarborgen.  

Hiermee wordt een keuze gemaakt voor:  

 Domotica systeem in De Thuishaven (in 2019) ( € 350.000) 

 Domotica systeem in Zoetermeer (in 2020) 

Het geselecteerde domotica-systeem is een innovatief systeem, waarbij het gebruik van leefcirkels zo 
veel mogelijk bewegingsvrijheid voor bewoners geeft. Dit vraagt echter een hoge investering, 
waarvoor een beroep gedaan wordt op de bijdrage uit het kwaliteitsbudget. 


