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Woon- en zorgcentrum Humanitas biedt 
als zelfstandige stichting diverse vormen 
van wonen, zorg en welzijn voor ouderen. 

Wlz

Zvw

Huren

Wmo

Primair is dit verpleeghuiszorg. 

Daarnaast bieden wij ook kortdurende opnames                                                                
in ons zorghotel, wijkverpleging en eerstelijnsverblijf.

Ook bieden wij dagbesteding, kortdurend verblijf,  begeleiding en 
beschermd wonen.

Ouderen kunnen bij ons tot slot een appartement huren, waarbij 
ondersteuning op maat wordt geleverd in de vorm van thuiszorg.

93%
5%1% 1%

Wlz Zvw Wmo Huren

Omzet
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Bewoners huren een appartement

Bewoners met 
verpleeghuiszorg

4
Mensen in het 

zorghotel

6
Bewoners wonen bij 

hun partner (ZZP0) 
154

12

6

Bewoners studeren nog  
(woonstudenten) 

6

Mensen ontvangen 
eerstelijns verblijf

188 bewoners



1. KNOW

B
e

w
o

n
e

rs

58

41

31

7 5 4
1 1

ZZP 4 ZZP 5 ZZP 6 ZZP 3 ZZP 7 ZZP 2 ZZP 8 ZZP 1

De meeste bewoners binnen Humanitas 
hebben van het CIZ een indicatie meegekregen 
met zorgprofiel 4, 5 of 6. Zestien bewoners 
hebben een zorgprofiel (5 of 7) mét 
behandeling. Zes bewoners hebben een 
sectorvreemde indicatie (LG/GGZ-C).

Verpleegzorgprofielen
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34

12
6 Management (5,7 fte)

Stafmedewerkers 
(6,4 fte)

Ondersteuners primair proces 
(16,2 fte)

Zorgverleners 
(83,8 fte)

75%

14%

6% 5%

210 medewerkers
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18%
Tijdelijke contracten

0,50
Gemiddelde deeltijdfactor

44,3
Gemiddelde leeftijd

9,6
Gemiddeld 

aantal 
dienstjaren
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6,31 6,31

5,57 5,62

4,88

3,81
3,25

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul

5,1%
Gemiddeld ziekteverzuim 2017
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Niveau 1

10%

Niveau 2
30%

Niveau 3
40%

Niveau 4 
en 

Specialiste
n

20%
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Afgegeven certificaten voor gevolgde 
trainingen en opleidingen in 2017:

 Palliatief-Terminale zorg
 Infectieziekten & preventie
 Gezonde voeding & diëtiek
 Blaas spoelen
 Inhalaties toedienen
 Seksualiteit & intimiteit
 Basiscursus Hygiëne 
 Mindfulness
 Samenwerken met vrijwilligers

 Klinische les orthopedie
 Diversiteit & roze zorg
 Scholing Persoonlijk Begeleiders
 Dementie bij ouderen
 Scholing werkbegeleiders
 Klinische les "pijn"
 OZO Verbindzorg
 BHV herhalingscursus
 Klinische les "laatste zorg"
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Direct individueel contact met bewoners

19
Gemeenschapstaken: 

Winkel, radio, gastvrouwen Ridderhof, team 
voeding, belevingstuin, foto’s maken, redactioneel 
werk, huisschilder, vogels verzorgen, Artius, 
Adelbold, naai-verstelwerk, bibliotheek, bruin Café, 
Cliëntenraad, ZORA, Vrije Vogels, pianist e.d

47 Begeleiding (groeps)activiteiten

35

Koffie- en theeschenken21
160+ vrijwilligers

53

WOM - en Budgetmaatjes en Palliatieve steun



1. KNOW
Feiten en cijfers 2017

2. GLOW
Visie en kernwaarden

3. FLOW
Kwaliteitsmanagement

4. SHOW
Prestaties anno 2017

5. GROW
Speerpunten 2018



2. GLOW

O
n

ze
 m

is
si

e
Humanitas is een verrijkende leefomgeving 

voor zoveel mogelijk mensen waarin 
wederkerigheid verrassend normaal is.
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Humanitas zet in op een krachtige samenleving.

Wij zijn de sociale ruggengraat voor mensen die tijdelijk of 
permanent hulp nodig hebben bij de invulling van hun leven. 

Wij zetten een streep door het woord  intramuraal, omdat 
iedereen onderdeel is van de samenleving.
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Ik zie bewoners veel lachen, maar ik zie ook tranen. Die mogen er hier gelukkig 

ook zijn. Ik zie letterlijk en figuurlijk geen drempels, ik zie leven in dit huis. Ik zie 
oprechte interesse in de medemens.

Ik ruik de vier seizoenen! Frisse kenmerkende geuren die mij herinneren 

aan het jaargetijde waarin ik nu leef. Prettige geuren maken mij alerter en 
geven me energie. Ik voel me er door op mijn gemak.

Ik hoor vaak dat vragen van bewoners en van medewerkers worden 

beantwoord met “Ja, natuurlijk”! Medewerkers bieden een luisterend oor en 
denken in mogelijkheden. Ik hoor complimenten en hier en daar een 
aantrekkelijke schaterlach.

Ik voel me welkom! Ik voel warmte, een troostende arm om mijn schouders 

of een bemoedigend schouderklopje. Ik voel ook verscheidenheid: een heel 
spectrum aan mensen, doordat iedereen zichzelf mag zijn en blijven.

Ik proef een ontspannen gemoedelijke sfeer, van “doe maar gewoon”. Ik 

proef tolerantie naar andere culturen. Het eten en drinken smaakt vers en is 
ouderwets lekker. Ik proef dat het goed toeven is hier. 
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Liefde Samen Positief

Liefde vormt de zuurstof van Humanitas. Liefde voor bewoners, collega’s, jezelf 

en je werk. Liefde kent geen compromissen en vraagt 100% toewijding. Het gaat 

om ‘meer dan je werk doen’, om er ‘te zijn’ voor mensen, maar ook om liefde 

voor jezelf in de zin van voortdurende ontwikkeling. 

Samen gaat over verbondenheid en 

het feit dat iedereen actief is gericht op 

het versterken hiervan. Het collectieve 

begint bij elk lid van onze gemeenschap. 

Bij jou. Samen gaat over teamspirit, die 

afdelingen en etages overstijgt. Maar 

bovenal betekent Samen dat we actief 

contact zoeken met de ander, of het nu 

een collega, een bewoner of iemand uit 

de buurt rond Humanitas is. 

Positief staat voor de basishouding 

die we binnen Humanitas hebben. We 

zien mogelijkheden, denken in 

oplossingen  en tonen dat naar elkaar 

en naar bewoners door een opgewekte 

uitstraling. Ons glas is altijd halfvol. We 

leren van het verleden maar de 

toekomst staat centraal. We maken ons 

alleen druk over de dingen die we 

kunnen beïnvloeden en ons aangaan.
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Sinds mijn vader hier 
woont, is hij helemaal 
opgebloeid. Hij kan hier 
helemaal zich zelf zijn. 

Uitspraken van familieleden 
van bewoners van 

Humanitas Deventer op 
Zorgkaart Nederland waar 

wij warm van worden…

Het valt mij op dat deze instelling een 
hele open en vriendelijke sfeer uitademt. 
Toen mijn tante jarig was, kwamen er 
enkele studenten bij haar op bezoek. 

Als ik wat vraag dan 
gebeurt het gewoon. 
Als het niet lukt dan 
koppelen ze dat terug.

Mijn moeder 
heeft nogal 
groene vingers. 
De medewerkers 
weten dat ze mijn 
moeder een groot 
plezier doen, als 
zij opgehaald 
wordt om te 
helpen in de tuin.

Ook als mijn 
vader een keer 
zijn dag niet 
heeft, is het 
verzorgend 
personeel zo 
professioneel 
dat ze op een 
goede manier er 
een mouw aan 
weten te passen.

Als ik de instelling binnenkom, dan voelt het 
altijd als een warme jas. De medewerkers zijn 
heel liefdevol en hartelijk. Ze gaan allemaal 
prettig en betrokken met mijn ouders om.
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Humanitas ontwikkelde in 2016 en 2017 een eigen(tijds) 
Kwaliteitsmanagementsysteem, genaamd Qmanitas. 

Doel hiervan is primair de kwaliteit voor bewoners 
verbeteren. Afgeleid doel is dat Humanitas zich hiermee 
extern kan verantwoorden wat betreft geleverde kwaliteit.

Door continu te werken aan kwaliteit willen we bereiken dat:

• bewoners tevreden zijn omdat zij comfortabel en 
plezierig kunnen wonen en leven;

• familie en vrijwilligers zich betrokken voelen;

• medewerkers vanuit hun professionaliteit met plezier en 
samen hun vak uitoefenen;

• ketenpartners graag met ons samenwerken;

• Humanitas een goed imago houdt en mensen voor 
Humanitas blijven kiezen;

• we onze verantwoordelijkheid nemen in het licht van 
geldende wet- en regelgeving.
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1. Bedoelen

2. Verbinden

3. Bewegen

Onze visie op kwaliteit binnen Humanitas Deventer.

Het Kwaliteitshuis is zowel het raamwerk 
of kader als de taal waarin Humanitas 
praat over kwaliteit. In het kwaliteitshuis 
hebben we alle verschillende  
kwaliteitsverwachtingen uitgeschreven.

In een methodisch cyclisch leerproces (de LeercirQel) 
merken we in hoeverre we de kwaliteitsverwachtingen 
waarmaken, plannen we verbeteracties, proberen we 
ze uit en leren we van het resultaat daarvan.

Opbouw Qmanitas als Kwaliteitsmanagementsysteem:
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Over het begrip kwaliteit

Om te beginnen: kwaliteit is er niet, maar wordt ervaren. Alleen onze 
invulling ervan geeft het begrip betekenis. Kwaliteit is persoonlijk, 
veelvormig en al snel allesomvattend. 

Kwaliteit is de mate waarin onze zorg in brede zin beantwoordt aan de 
behoeftes of verwachtingen die kenbaar gemaakt zijn door bewoners en 
familie, die vanzelfsprekend zijn of die voorgeschreven zijn door de wet.

En omdat onze omgeving en wij zelf veranderen, is ook kwaliteit 
veranderlijk. Het vraagt om continue herbezinning: doen we de goede 
dingen en doen we de dingen goed? 

Kwaliteit is ons inziens onlosmakelijk verbonden met ontwikkelen. Kwaliteit 
is nooit perfect, omdat zorg voor en door mensen wordt verleend. Dat 
hindert ook niet, perfect is dat we leren. 
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“Kwaliteit bij Humanitas is 
verrassend normaal zorgen dat 

bewoners comfortabel en plezierig 
kunnen wonen en leven.”

Wat is kwaliteit?
We stelden deze vraag aan bewoners en familieleden, maar ook aan vrijwilligers 
en medewerkers. Een (nog) ongewone vraag waar veel mensen even over 
moeten nadenken. Het levert een diversiteit aan antwoorden op, die het 
persoonlijke karakter van kwaliteit bevestigen. De beelden goed beschouwend, 
valt ons op dat het vaak om ‘kleine dingen’ gaat. Bewoners zoeken kwaliteit in 
het kleine, niet in het grote. Ze zoeken het in aandacht en persoonlijk contact, 
niet in de dagdagelijkse verzorging of medicatieverstrekking. Dat vinden zij 
vanzelfsprekend. Het bracht ons het volgende inzicht:

Verrassend normaal leggen we op zes manieren uit:
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Normaal in de zin van herkenbaar
We kennen onze bewoners, erkennen hun eigenheid en daardoor 
herkennen bewoners zichzelf. Bewoners herkennen naast hun dierbaren, 
ook vaste medewerkers en vrijwilligers in hun woning. En zij herkennen 
een schone verzorgde woonomgeving. 

Normaal in de zin van  betrouwbaar
We doen wat we zeggen te doen; afspraken nakomen is niet meer dan 
normaal. Andersom geldt dat we ook zeggen wat we doen, mondeling 
richting bewoners maar ook schriftelijk richting dierbaren, collega’s en 
ketenpartners in het Woonzorgdossier. Onze medewerkers zijn 
vakkundig: bewoners kunnen vertrouwen op verantwoorde zorg, veilig 
wonen en aandacht voor welzijn. 

Normaal in de zin van  samendoen
We kunnen kwaliteit alleen waarmaken vanuit een samenspel tussen 
bewoners, dierbaren (nabije familie of vrienden), vrijwilligers en 
medewerkers. De betrokkenheid van dierbaren is meer dan ‘er zijn en 
meedoen’, soms ook mede-regie over zorg en ondersteuning. Dat leggen 
we niet op, maar spreken samen over rollen en verantwoordelijkheden. 
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Normaal in de zin van realistisch
We hebben oog voor de schaduwkant van ouder worden. Acceptatie 
kan voor zowel bewoners als medewerkers een verademing zijn. 
Datzelfde geldt voor risico’s, zij horen bij het leven, ook binnen 
Humanitas. Leefplezier staat voorop, we maken met de bewoner en 
zijn dierbaren continu een zorgvuldige afweging van risico’s. 

Verrassend in de zin van verleidend
We respecteren ieders privacy en keuzes. Wel is het goed om zo lang 
mogelijk een beroep te doen op kwaliteiten en (sociale) vaardigheden 
van iedere bewoner. We proberen ieders nieuwsgierigheid aan te 
wakkeren en nodigen bewoners uit tot sociaal contact, door een 
gezellige leefomgeving te creëren waar iets te beleven valt. 

Verrassend in de zin van onverwacht
We bieden graag iets meer dan normaal, door in te spelen op 
verlangens van bewoners, familie en medewerkers. Het spontane, 
onverwachte en incidentele karakter maakt en houdt het bijzonder en 
waardevol voor bewoners. Typisch voor Humanitas is ook het 
‘abnormale’, want juist dat doet een dag schitteren als geen andere. 
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We onderscheiden 5 kamers/kwaliteiten in het Kwaliteitshuis:
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Binnen deze kamers hebben we kwaliteitsverwachtingen 
uitgeschreven behorend bij de volgende thema’s:
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Ieder team heeft een QTopper (verbetercoach)

Deze persoon uit het team heeft als rol:

• Aanspreekpunt voor vragen/ kennis van de LeercirQel

• Faciliteren LeercirQel (wegnemen belemmeringen)

• Begeleiden Sprintstarts en Sprintreviews (in teamoverleggen)

• De Collectie afstemmen en bijhouden met de manager

• Coachen van collega’s op realiseren van punten in sprint

• Organisatiebrede verbeterpunten afstemmen met andere Qtoppers

Voor deze rol heeft de Qtopper 4-8 uur beschikbaar per week.

Een rol waarmee we medewerkers met veel potentie binnen 
Humanitas weten te boeien en binden.
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Bewegen doen we methodisch met de Humanitas LeercirQel:
1. De cirkel start met bewustwording: we merken op verschillende 

manieren in hoeverre we alle kwaliteitsverwachtingen waarmaken. 

2. Vervolgens gaan teams hierover in gesprek en plannen wat zij op 
welke manier gaan verbeteren in korte sprints.

3. Teams proberen wat zij besloten hebben.

4. Middels evaluatie en reflectie leert het team wat (niet) werkte.
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1.1 Mijn Kwaliteit van Leven Meter
Het opstellen van een Woonzorgplan en het twee 
keer per jaar evalueren hiervan met de bewoner 
en familie zijn belangrijke (formele) 
merkmomenten van UW kwaliteit. Essentieel 
onderdeel van het Woonzorgdossier is ook Mijn 
Kwaliteit van Leven, waarmee we 
bewonerservaringen en -wensen ophalen.

Input en feedback vanuit bewoners wordt 
besproken tijdens Bewonersoverleggen die 
iedere maand worden gehouden op alle 
afdelingen. Zo nodig wordt er een 
verbeterpunt van gemaakt voor de LeercirQel. 
Er wordt ieder half jaar een analyse met 
rapportage gemaakt van alle MKVL meters en 
besproken met het MT en alle Qtoppers.

1.2 Op visite bij (nieuwe) bewoners
De vertrouwenspersoon bezoekt alle nieuwe 
bewoners binnen drie weken nadat ze bij 
Humanitas komen wonen hoe het gaat en of er 
nog vragen zijn. Per maand gaat daarnaast de 
Cliëntenraad naar een afdeling. Daar spreken ze 
bewoners aan over ervaringen. 

Input en feedback wordt doorgegeven aan de 
PB-er/ afdelingsmanager en wordt besproken 
tijdens Bewonersoverleggen. Zo nodig wordt 
er een verbeterpunt van gemaakt voor de 
LeercirQel. Per kwartaal wordt er een overall 
verslag gemaakt voor het PB-ers, Qtoppers 
Woonzorgmakelaar en MT.

1.3 Certificering De Roze Loper
Ieder jaar wordt Humanitas beoordeeld op sociale 
acceptatie van seksuele diversiteit.

Eindrapportage met certificaat. Feedback 
wordt besproken in Teamoverleggen. Zo nodig 
wordt er een verbeterpunt van gemaakt voor 
de LeercirQel.
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Hoe merken we UW Kwaliteit?
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2.1 Kennismakingsgesprekken Familie
De PB-er en Wel & Zijn coach leggen contact met 
de familie in kleine groepjes tijdens een informele 
diner. Doel: familieleden kennen, belangstelling 
tonen en ondersteunen in hun eigen vragen, zodat 
ze zich welkom en betrokken voelen. 

Input en feedback vanuit familie wordt 
besproken tijdens Bewonersoverleggen die 
iedere maand worden gehouden op alle 
afdelingen. Zo nodig wordt er een 
verbeterpunt van gemaakt voor de LeercirQel. 

2.2 Start-, evaluatie- en nazorggesprek
Tenzij een bewoner dit niet wenst, is er bij alle 
(formele) gesprekken een familielid aanwezig. 
Hierin kunnen zij laten merken hoe zij de kwaliteit 
(van de samenwerking) ervaren. Het startgesprek 
vindt, indien mogelijk, plaats in de thuissituatie.

2.3 Zorgkaart Nederland
Op deze website kunnen familie, relaties, 
wijkbewoners hun ervaring met Humanitas delen. 

Ieder kwartaal volgt een analyse op de 
nieuwe ervaringen van familie voor PB-ers, 
Qtoppers en MT. Zo nodig wordt er een 
verbeterpunt van gemaakt voor de LeercirQel. 

2.4 Superbuurvrouw
Vanuit Humanitas bezoekt de ‘superbuurvrouw’ 
een aantal (oudere) wijkbewoners om wensen en 
behoeften op te halen. 

Ieder half jaar wordt er een rapportage 
gemaakt met inventarisatie van wat er in/voor 
de wijk nodig is en in het MT besproken. 
Afhankelijk van uitkomsten worden passende 
acties ondernomen.
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Hoe merken we ZIJ Kwaliteit?
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3.1 Verbetermeter Veilige en Verantwoorde zorg
Medewerkers scoren zichzelf en het team 
anoniem jaarlijks op de ‘Big Five’ en bijbehorende 
normen via een digitale vragenlijst. Doel: zicht 
krijgen op wat er van hen verwacht wordt en waar 
verbetering nodig is om aan die verwachtingen te 
voldoen.

Analyse wordt gemaakt door de Qtopper van 
het team en uitgebreid besproken in het 
Teamoverleg. Zo nodig worden er  
verbeterpunten van gemaakt voor de 
LeercirQel. De Qtoppers van alle teams maken 
samen een analyse en kwartaalrapportage 
van alle MIC meldingen inclusief ondernomen 
acties en effecten daarvan en bespreken dit 
met het MT.

3.2 MIC/MIM meldingen
Medewerkers blijven (bijna) incidenten melden 
rondom bewoners en/of medewerkers. 

3.3 Deskundigengesprekken Veilige zorg
Om blinde vlekken bij medewerkers te 
overstijgen, kijken in de deskundigengesprekken 
experts die buiten het team staan met een frisse 
blik mee. Hun feedback geeft een extra impuls 
aan het verbeteren van de kwaliteit. 

Input en feedback vanuit deskundigen wordt 
besproken tijdens het Teamoverleg. Zo nodig 
worden er verbeterpunten van gemaakt voor 
de LeercirQel. M
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Hoe merken we HET Kwaliteit?
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4.1 QIK cyclus
Eens per jaar vraagt iedere medewerker aan 
(minimaal) 1 bewoner, 1 familielid, 1 collega en 
aan zichzelf om van de IK kwaliteitsverwachtingen 
twee kwaliteiten en twee uitdagingen aan te 
wijzen. Met deze feedback schrijft de medewerker 
een reflectie A4 en gaat hierover kort voor 
zijn/haar verjaardag in gesprek met de manager 
(QiK gesprek). Hieruit komen ontwikkeldoelen en -
activiteiten (Kennismarkt) naar voren voor het 
nieuwe levensjaar die gedurende het jaar 
gemonitord en bijgesteld worden. 

Dit zijn persoonlijke aangelegenheden tussen 
medewerker en eigen manager, vastgelegd in 
het personeelsdossier. Er komt geen 
rapportage van op organisatieniveau, 
uiteraard wel een vertaling naar de 
Kennismarkt (vraag naar aanbod). 

4.2 Kennismarkt
We houden zicht op bevoegd en bekwaam via 
Youforce en werken aan het vergroten van onze 
deskundigheid via de Kennismarkt. Het aanbod 
wordt afgestemd op wensen en behoeften van 
medewerkers, bewoners en familieleden. Ook 
voor vrijwilligers wordt passende 
deskundigheidsbevordering georganiseerd.

Ieder jaar wordt het aanbod met managers en 
Qtoppers geëvalueerd en bijgesteld op basis 
van (individuele) ontwikkelbehoeften. Iedere 
medewerker is zelf verantwoordelijk voor het 
op pijl houden van zijn eigen bevoegd- en 
bekwaamheid. Dit hoort bij de Qik cyclus.
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Hoe merken we IK Kwaliteit?
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5.1 Personeelsprofiel afgestemd op bewoners
Ieder jaar doen we een analyse of onze 
personeelsmix kwantitatief en kwalitatief nog past 
bij de zorgbehoeften van bewoners.

Ieder jaar (vast onderdeel P&C cyclus) is deze 
analyse onderwerp van een speciale MT 
bijeenkomst, maatregelen komen op de 
agenda van de betrokken afdelingsmanagers.

5.1 Lerend Netwerk
Via het lerend netwerk krijgen we op een aantal 
momenten per jaar gespiegeld hoe we het doen 
als organisatie en waar het beter kan.

Feedback krijgen we in gesprekken en 
verslagen, en wordt besproken in het MT en 
Teamoverleggen. Zo nodig wordt er een 
verbeterpunt van gemaakt voor de LeercirQel. 

5.3 Organisatieportret
De gezamenlijke raden (RvT, OR en CR) maken 
jaarlijks een portret van hoe de organisatie het 
doet op WIJ Kwaliteit. 

Deze nieuwe methode wordt nog nader 
uitgewerkt door/met de Raden zelf in het 
voorjaar van 2018.

5.4 AO/IC controles
Vier keer per jaar wordt intern het juist, volledig 
en tijdig leveren, registreren, vastlegging en 
facturering van overeengekomen zorg getoetst op 
basis van het 4 ogen principe.

Ieder kwartaal wordt de rapportage 
besproken in het MT. Zo nodig worden 
uitkomsten ook besproken in het Teamoverleg 
(o.a. aangaande het Woonzorgdossier).
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Hoe merken we WIJ Kwaliteit?
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Uit de feedback die we krijgen uit de voorgaande merkmanieren 
formuleren we verbeter Punten voor ieder teams. Een Punt beschrijft het 
‘waarom’ en het ‘wat’. Een team bepaalt zelf het ‘hoe’.

Deze punten vormen samen de verbeter Collectie voor ieder team. 

De Manager is eigenaar van deze Collectie en kan Punten prioriteren. 
De Collectie kan steeds veranderen. Er kunnen Punten worden 
toegevoegd (ook door het team zelf) of hoger geprioriteerd worden. 

Collectie

P
la

n
n

e
n

Hoofdpunt
ZIJ

Hoofdpunt
UW

Hoofdpunt
IK

Hoofdpunt
WIJ

Hoofdpunt
HET

Punt vanuit 
MIC

Punt vanuit 
IGZ

Punt vanuit 
Team

Punt vanuit 
ZKN

Punt vanuit 
KK

Punt vanuit 
Familie

Punt vanuit 
Bewoner

Punt vanuit 
AO/IC
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Vervolgens gaan teams in korte cycli van 4 weken - sprints - aan de slag 
met enkele punten uit hun collectie. In een Sprintstart (tijdens het 
Teamoverleg) plant het team zelf met welke verbeterpunten zij de 
komende sprint aan de slag gaan en hoe zij dat gaan doen. 

De manager en Qtopper zijn aanwezig om punten evt. toe te lichten.

Het is de bedoeling dat alle teamleden de geselecteerde punten ook 
binnen deze sprint afronden, ofwel waarmaken in de praktijk. 

Tijdens dagelijkse 
focusmomenten aan het begin 
van een dienst, staand bij het 
Sprintbord frissen overdragende 
medewerkers deze verbeter-
punten even op en kunnen elkaar 
tips geven of hulp vragen.

Deze LeercirQel is gestoeld op de 

werkende principes van SCRUM. 
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Op een fysiek Sprintbord kan iedereen binnen het team de voortgang 
bijhouden door met een magnetisch krijtbordje te schuiven. 

Op het krijtbordje staan de namen van medewerkers voor wie dit 
verbeterpunt geldt. Dit kan bijv. een functiegroep zijn, of alleen PB-ers.

Heeft de groep het afgesproken gedrag bij het verbeterpunt drie keer 
succesvol geprobeerd, dan mogen zij schuiven van Doing naar Done. 

Merkt een collega echter van één van jullie dat op een punt een fout is 
gemaakt of iets is vergeten, dan mag hij jullie terugschuiven naar Doing. 

Dit herinnert jullie eraan dat je nog wat te oefenen hebt. Immers, hoe 
vaker je iets herhaalt, hoe beter het verankerd raakt in je nieuwe werk-
patroon. Door collega’s hierop te wijzen, help je dus het hele team om 
het punt structureel verbeterd te hebben, ook na afloop van de sprint.

Punt a

Punt b

Punt c

xyz

Punten in 
deze sprint

To Do Doing Done

nn

ab nn

xyznn
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Voorafgaand aan de nieuwe Sprintstart heeft het team eerst samen 
een Sprintreview. Hierin kijken zij met de manager en de Qtopper 
terug op de afgelopen sprint:

• Is het gelukt om allemaal op Done te komen? 

• Waarom (niet)? Wat leren we hieruit?

• Wat is er (nog) voor nodig om deze punten ook tijdens de nieuwe 
sprint vast te houden?

De Qtopper werkt de Collectie bij met de gerealiseerde punten.

Daarmee is de cirkel rond en klaar 
voor een nieuwe Sprintstart. 
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Hoe verhoudt het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zich 
tot het Kwaliteitshuis van Humanitas?
Pijler 1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning > UW en ZIJ Kwaliteit
Pijler 2 Wonen en welzijn > UW Kwaliteit
Pijler 3 Veilige zorg > HET kwaliteit
Pijler 4 Leren en verbeteren van kwaliteit > IK en WIJ Kwaliteit
Pijler 5 Leiderschap, Governance en Management > WIJ Kwaliteit
Pijler 6 Personeelssamenstelling > WIJ kwaliteit
Pijler 7 Gebruik van hulpbronnen > WIJ Kwaliteit
Pijler 8 Gebruik van informatie > UW, ZIJ en WIJ Kwaliteit
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De hiernavolgende analyse van dat wat we goed doen en wat beter kan, is 
gemaakt tijdens een multidisciplinaire workshop met Cliëntenraad, 
familieleden, Ondernemingsraad, verpleegkundigen, verzorgenden, 
behandelaren, ondersteuners, management en bestuurder.
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Bewoners worden 
écht gezien en 

kunnen zichzelf zijn

Kwaliteit van leven staat 
voorop, er is persoonlijke 
aandacht, betrokkenheid 

en inlevingsvermogen

We zijn helder over 
(on)mogelijkheden

Uitgebreid aanbod voor welzijn, 
er zijn veel vrijwilligers

De buitenwereld is hier 
binnen, er is aandacht 

voor de seizoenen

Hier gaat het om 
de kleine dingen

We hebben een 
goed werkende 

Cliëntenraad

Eten en drinken is hier 
erg goed geregeld. Af 

en toe een extraatje. Er 
is een bruin café.

We hebben een uniek 
behandelaanbod, zoals 
Het Therapiepaardje en 

(onbeperkt) Fysiodé

UW kwaliteit gaat over de 
uiteindelijke kwaliteit die we 

leveren aan bewoners: 
persoonsgerichte zorg, 

welbevinden en wonen. 

Dit doen we goed:

Bewoners hebben hier ook 
contact met jongere mede-

bewoners, dat is uniek

Mensen kunnen hier steeds 
meer doorleven zoals ze 

thuis gewend waren

Bewoners hebben een uitgebreid 
Woonzorgplan inclusief levensverhaal 

en wensen voor kwaliteit van leven

Er is hier ruimte voor 
initiatieven, om leuke 
dingen voor en met 
bewoners te doenEr heerst een intieme 

gezellige sfeer

Zoveel mogelijk vaste 
gezichten voor bewoners
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IK kwaliteit gaat over de kwaliteit -
professionaliteit, deskundigheid en 
competenties - van medewerkers. 

Dit doen we goed:

Deskundig, in staat om met 
meerdere aandoeningen 

goed om te gaan

We doen ons best gedrag echt 
te verklaren en begrijpen

In de nieuwe Kennismarkt is 
aandacht voor deskundigheid, 

professionaliteit en 
competenties

Talenten en zwakheden 
mogen er zijn

We hebben veel mensen die al 
lang bij Humanitas werken

De wil om te leren is 
aanwezig

Betrokken, 
vriendelijk en lieve 

medewerkers

Functieprofielen zijn bij 
ons niet leidend

We doen veel leuke dingen met 
bewoners, ook in eigen tijd

We zijn aanpakkers en denken 
steeds meer in oplossingen

We roepen meer 
deskundigheid in, waar we 
het zelf niet in huis hebben

Er is een persoonlijke 
onderlinge sfeer

We doen moeite voor de 
bewoner (stimuleren om 

mee te doen)



4. SHOW

Z
IJ

 K
w

al
it

e
it

ZIJ kwaliteit gaat over de kwaliteit die we leveren aan 
familie, relaties, wijkbewoners en (keten)partners. 

Dit doen we goed:

We zijn een warm en 
open huis. Iedereen 
die hier binnenkomt 

wordt gastvrij 
ontvangen. De koffie 

staat altijd (gratis) 
klaar en familie mag  
mee-eten. Er wordt 

gelachen

Veel betrokken familie. Familie 
neemt deel aan activiteiten of 

organiseert het zelfs

Humanitas wordt buiten/in de 
wijk steeds bekender; We 

delen onze ervaring en ideeën 
open in binnen- en buitenland

Door de intieme familie-
avonden komt ‘familie-

participatie’ op gang

We zijn voorlopers in het 
Alzheimerfluisteren. Familie 

groeit mee in ‘lef’

We leren en verbeteren 
door ervaringen van 

bewoners en familie (ZKN)

De buurtavonden zijn 
een succes. Mensen 

ontmoeten elkaar. We 
zijn een goede buur

Familie kan hier 
familie zijn i.p.v. 

mantelzorger

We hebben een 
bemenste 
receptie

Als er geen familie is, zijn er 
vrijwilligers beschikbaar voor 

bewoners

We werken meer samen met 
andere organisaties

Er is zijn regelmatig 
herdenkingsbijeenkomsten

De samenwerking die tot stand 
komt in De Ridderhof zorgt voor 

een kleurrijk aanbod/functies
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HET kwaliteit gaat over het leveren van veilige 
en verantwoorde zorg volgens voorschriften van 

het beroep, de financiers en de wet (IGZ). 

Dit doen we goed:

Er is een goed werkende 
verpleegkundige 

infrastructuur, 24/7 
bereikbaar/ oproepbaar

Wij werken 
in de geest 
van de wet

Ondanks de vele normen en regels blijven 
wij onszelf: wij zorgen met een warm hart, 

regelarm, normaliserend, speels en denkend 
in mogelijkheden en out-of-the-box

Er is 24/7 minimaal een 
Verzorgende IG aanwezig

Overdag en in de avond is er continu 
toezicht in de huiskamer Op de Keizer Goede verzorging, de norm hiervoor 

bepaalt de bewoner zelf (met familie)

Medewerkers zijn goed geschoold door de 
kennismarkt, bevoegd en bekwaam is up-to date

Er is een palliatief en 
psychogeriatrisch consulent 
voor alle teams/bewoners

Er is extra aandacht voor bijzondere 
situaties zoals ziekte etc.

De receptie houdt goed in de gaten wie in 
en uitloopt, kent de bewoners. Dat is veilig 

voor bewoners en familie.

We hebben adequate 
samenwerkingsverbanden met 
veel (keten)organisaties zoals 

ziekenhuizen.

Medicatie is op tijd en door 
bekwaam personeel
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WIJ kwaliteit gaat over de kwaliteit die we als 
organisatie leveren op het gebied van menskracht, 

voorzieningen, bedrijfsvoering en leiderschap. 

Dit doen we goed: 

Ontwikkeling wordt 
gestimuleerd, we bieden 
kansen en geven ruimte

We hebben onze helpenden 
weten te behouden

Er is een ‘medewerker van 
het gewone leven’ zonder 

functiebeschrijving

We gaan mee in veranderingen en 
staan open om nieuwe dingen te 

proberen (Proathuus)

Management en RvB is 
betrokken bij bewoners en 

medewerkers

Wij zijn écht 
humanistisch: de mens 

staat bij ons centraal

We hebben een 
bestuurder met lef, er is 

moed tot innovatie

De Ja-cultuur 
wordt steeds 

sterker

We hebben geen uitgesproken 
visie op zelfsturende teams

Er zijn veel goede vrijwilligers

We hebben 
ondersteunende 
ondersteuning

Er wordt veel georganiseerd 
voor medewerkers

De kracht komt van het 
primair proces

We hebben een hele lage 
overhead en korte lijnen 
(één managementlaag)

Er is continu aandacht voor 
kwaliteit via Qmanitas en 

de Kennismarkt

We geven onze 
visie écht handen 

en voeten
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UW kwaliteit gaat 
over de uiteindelijke 

kwaliteit die we 
leveren aan 
bewoners: 

persoonsgerichte 
zorg, welbevinden 

en wonen. 

Hierin kunnen we 
ons ontwikkelen:

Persoonsgerichte zorg: 
nakomen wat is 

afgesproken met de 
bewoner. Maatstaf van 
bewoner aanhouden 

(‘wat is schoon?’)

Het dagritme moet eigen en 
vertrouwd voelen, en niet 

instellingsafhankelijk. 
Aantal bewoners gaat te 

vroeg naar bed

Persoonsgerichte zorg zinvol 
en regelmatig evalueren met 

betrokkenen

Minder lang wachten op 
‘transport’ van en naar het 

eigen appartement

Zorgmedewerkers meer 
zichtbaar voor bewoners, 

aanspreekpunten

Ons verhaal blijven 
waarmaken naar bewoners. 

Uniek blijven; welzijn  
blijft 1 en zorg 2

Activiteiten nog meer op 
maat voor bewoners, met 

een vaste organisator

Meer rust door bekende 
gezichten die de bewoners 

goed kennen
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IK kwaliteit gaat over de kwaliteit - professionaliteit, 
deskundigheid en competenties - van medewerkers. 

Hierin kunnen we ons ontwikkelen:

Scherper signaleren en 
actie ondernemen/ 

terugkoppelen

Nog meer inleven en 
handelen vanuit de 

individuele behoefte van 
de bewoner;  24/7!

Feedback geven en elkaar 
aan afspraken houden

Beter voor onszelf zorgen, 
grenzen aangeven, durven 

vragen

Meer vertrouwen op eigen 
kunnen > doortastender 

optreden

Reflecteren op eigen 
handelen, patronen 
durven doorbreken

Meer respectvol 
communiceren naar 

bewoners. Gespreksvaar-
digheden ontwikkelen

Elkaar beter begrijpen en 
elkaar wat gunnen; 

collegialiteit. Meer leren 
van elkaar

Meer deskundigheid op 
dementiezorg en voeding

Een persoonlijk 
ontwikkelplan hebben

Nieuwsgierig zijn en 
flexibel inspelen op 

ontwikkelingen

Tijd anders besteden, meer 
voor welzijn bewoners
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ZIJ kwaliteit gaat over de kwaliteit die we leveren aan 
familie, relaties, wijkbewoners en (keten)partners. 

Hierin kunnen we ons ontwikkelen:

Familie meer ondersteunen 
in het proces van ouder 
worden van hun naaste; 

Tijd nemen om het 
handelingsvermogen van 

familie te vergroten

Overlegstructuur ‘in de 
keten’ oprichten

Familie kennen en beter 
luisteren naar familie als 
expert van de bewoner

Zorgvuldig, passend, 
respectvol en proactief 

communiceren met familie. 
Nadenken wat voor hen 

belangrijk is 
om te weten.

Wederzijdse 
verwachtingen vanaf de 

‘voordeur’ helder 
hebben

Familie meenemen in 
Behandelplan en visie, 

ervoor durven staan

Nog meer lokale 
ondernemingen 
inschakelen voor 

diensten

Uitbreiden familie-
avonden (Qfamilie) 

naar andere afdelingen

Langer openstellen 
(tot 20 uur?) Proathuus met 

een kleine kaart, zodat 
familie er sneller heen gaat 

met de bewoner

Vaker Buurtavonden/open 
avonden voor ontmoeting 

van (buurt)bewoners
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HET kwaliteit gaat over het leveren van veilige en 
verantwoorde zorg volgens voorschriften van het 

beroep, de financiers en de wet (IGZ). 

Hierin kunnen we ons ontwikkelen:

Methodisch werken, PDCA 
cirkel rond maken

Werken met digitale 
Woonzorgdossiers

Ruimere 
nachtdienstbezetting

Verbeteren kennis en 
vaardigheden 

medicatie(veiligheid)

Leren van (bijna) incidenten, 
meer doen met MIC

Protocollen en richtlijnen: 
pas toe of leg uit

Wens bewoners rondom 
ziekenhuisopname/ 

levenseinde tijdig en goed 
bespreken én vastleggen

Intercollegiale toetsing 
inzetten

De kracht van de 
herhaling gebruiken

Hygiëne in 
voedingsproces 

verbeteren

Betere overdracht, ook 
op welzijn
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WIJ kwaliteit gaat over de kwaliteit die we als 
organisatie leveren op het gebied van menskracht, 
voorzieningen, bedrijfsvoering en leiderschap. 

Hierin kunnen we ons ontwikkelen:

Deskundigheidsbevordering 
beter borgen: scholingen 
cyclisch herhalen. Meer 
intercollegiale toetsing; 

minder vrijblijvend

Meer communiceren 
(Intranet) en in communicatie 

beter uitleggen waarom we 
iets doen

Kennis en kwaliteiten 
beter verdelen over 

teams, meer 
uitwisselbaarheid

Meer kennis en begrip van andere 
disciplines: in elkaars keuken 

kijken, taakroulatie

Inhoud Kennismarkt beter 
afstemmen op behoeften 
medewerkers/bewoners

Broodvoorziening meer 
maatwerk, minder 

instrumenteel

Invalkrachten beter 
ingelezen 

Inkoopproces optimaliseren 
(wie wat waar)

Managers meer zichtbaar 
op de afdeling       

Bedrijfsvoering 
transparanter 

(o.a. inzet externen) Heldere verwachtingen 
van en naar 

ketenpartners

Vrijwilligers meer integreren 
in organisatie

Vanuit POP jaargesprekken 
en leeractiviteiten opzetten

Doorgaan met 
ingeslagen weg, soms 

temporiseren t.b.v. 
kwaliteit
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In de workshop ter voorbereiding op dit Kwaliteitsplan zijn we op 
basis van urgentie en belangrijkheid gekomen tot een 
verbeterparagraaf met 5 speerpunten voor 2018 (1 per kwaliteit):

UW Kwaliteit:
Dagstructuur als feestje.

IK Kwaliteit: 
Regie nemen op persoonlijke ontwikkeling.

ZIJ Kwaliteit: 
De familiereis optimaal ondersteunen.

HET Kwaliteit: 
Methodisch werken in het digitale woonzorgdossier.

WIJ Kwaliteit: 
Leren van en met elkaar.
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Speerpunt 2018 UW Kwaliteit:

Dagstructuur als feestje
Persoonsgericht dagritme mogelijk maken.

Het is verrassend normaal dat wij het eigen vertrouwde dagritme 
van de bewoner volgen. Bewoners staan op wanneer zij dat graag 
willen, eten als ze trek hebben, vullen hun dag in naar behoefte 
en gaan naar bed zoals zij dat altijd gewend waren.

Wensen en afspraken hieromtrent achterhalen we in 2018 en 
maken we leidend in de organisatie van onze zorg en welzijn.  
Zorgprocessen invoegen in het leven van de bewoners
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Speerpunt2018 IK Kwaliteit:

Regie nemen op persoonlijke ontwikkeling.

Het is verrassend normaal dat wij aandacht besteden aan onze 
persoonlijke ontwikkeling. Iedere medewerker is eigenaar van 
zijn eigen proces. Als organisatie organiseren en faciliteren wij 
dit zoveel mogelijk op een manier die ‘werkt’ voor medewerker, 
vrijwilligers, bewoners en organisatie. 

Persoonlijke ontwikkeling start met goed reflecteren op eigen 
professionaliteit, deskundigheid en competenties. In 2018 
starten we daarom met Qik gesprekken, waarin iedere 
medewerker samen met zijn/haar manager en collega’s leert 
reflecteren en regie nemen op eigen persoonlijke ontwikkeling.
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Speerpunt 2018 ZIJ Kwaliteit:

De familiereis optimaal ondersteunen.

Het is verrassend normaal dat wij familie ondersteunen op reis 
met hun naaste, vanaf het moment dat hij/zij komt wonen bij 
Humanitas tot het moment na overlijden.

Dat betekent dat wij familie in 2018 écht willen leren kennen, 
en hen ondersteunen in hun eigen vragen rondom de bewoner. 

Op een passend moment nodigen wij hen uit om zoveel 
mogelijk deel te nemen aan het leven van de bewoner.
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Speerpunt 2018 HET Kwaliteit:

Methodisch werken in het digitale Woonzorgdossier

Het is verrassend normaal dat wij methodisch systematisch 
werken aan veilige en verantwoorde zorg in een digitaal 
Woonzorgdossier. In 2018 starten we daarom met de zorgvuldige 
implementatie van het Elektronisch Cliënten Dossier. Hierdoor 
worden we beter ondersteund in het multidisciplinair en 
methodisch werken (volgens PDCA).
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Speerpunt2018 WIJ Kwaliteit:

Leren van en met elkaar

Het is verrassend normaal dat wij methodisch cyclisch werken 
aan betere kwaliteit voor bewoners. In 2018 gaan we daarom in 
ieder team werken met onze eigen methode LeercirQel. Ieder 
team wordt hierin ondersteund en gecoacht door een Qtopper.

Daarnaast is het verrassend normaal dat wij kennis hebben van 
elkaars werk en elkaar begrijpen. Daarom is er in 2018 alle 
gelegenheid om ‘bij elkaar in de keuken kijken’ en op een 
andere afdeling mee te lopen. Ook is er de mogelijkheid om 
mee te lopen in één van de organisaties uit ons lerend netwerk. 


