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Humanitas wil haar bewoners een levendige en
rijke leefomgeving bieden. We zijn meerdan een

woon-zorgcentrum en zetten doorlopend in op een huis
dat een afspiegeling van de samenleving is.

Familie, buurtbewoners, vrijwilligers en woonstudenten  
leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Daarnaast zien we dat steeds meer bewoners  
verdwalen in hun eigen leven. De gemiddelde  
leeftijd neemt toe en de zorgvraag wordt complexer.

In toenemende mate hebben bewoners behoefte aan  
ondersteuning bij een zinvolle invulling van hun dag;  
de klok rond. Hierbij is het normale dagelijkse  

leven het uitgangspunt.
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Woon- en zorgcentrum Humanitas biedt als  
zelfstandige stichting diverse vormen van  
wonen, zorg en welzijn.

Zvw

Wmo

Wlz
Primair is dit verpleeghuiszorg.
Ook gaat het om langdurige 
WLZ-zorg thuis

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

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

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

92%

4% 1% 3%

Wlz Zvw Wmo Huren

Peildatum 31-8-2019
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Bewoners met
verpleeghuiszorg

4
Mensen in het

zorghotel

Bewoners wonen bij
hun partner (ZZP0)

161

6

2

Bewoners studeren nog
(woonstudenten)

Mensen ontvangen  
eerstelijns verblijf

9 6

188 bewoners

Bewoners huren een appartement

Peildatum 31-8-2019
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De meeste bewoners binnen Humanitas  
hebben van het CIZ een indicatie meegekregen  
met zorgprofiel 4, 5 of 6. 17 bewoners hebben
een zorgprofiel (5 of 7) mét behandeling. 2
bewoners hebben een beschermd wonen 
indicatie (GGZ-C). 1 persoon heeft een 
indicatie VPT

Verpleegzorgprofielen
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Peildatum 31-8-2019

70% van de bewoners 
heeft grondslag PG
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178

37
25

6 Management (6 fte)

Buurtmaatjes/Humanimaatjes
(13,42 fte)

Ondersteuners primair proces
(20,74 fte)

Zorgverleners
(96,54 fte)

265 medewerkers

67%

14%

9%

8%

2%

Zorg Ondersteuning

Buurt- & Humanimaatjes Stafmedewerkers

Management

Peildatum 14-11-2019

20 Stafmedewerkers 
(7,05 fte)
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54%
Gemiddelde deeltijdfactor

44,9
Gemiddelde leeftijd

24%
Tijdelijke contracten

9,5
Gemiddeld

aantal  
dienstjaren

Peildatum 31-8-2019
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Verhouding  
verzorgend
personeel
in 2019

Peildatum 31-8-2019

16%

41%

36%

7%

Niveau 1 Niveau 2

Niveau 3 Niveau 4 en 5
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4,4%
Gemiddeld ziekteverzuim 2019

4,82
5,18

3,56

5,33

4,03
4,35 4,41

3,51
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Ziekteverzuim

Peildatum 31-8-2019
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Afgegeven certificaten voor gevolgde  trainingen 
en opleidingen, peildatum 31-8-2019

✓ Klinische les “laatste zorg
✓ Training werkbegeleiding
✓ BHV Herhalingscursus
✓ New Time Management
✓ Vaardigheidstraining diabetes
✓ Palliatief terminale zorg
✓ Medicatie distrbutieprotocol
✓ Mijn kwaliteit van leven
✓ Scholing verslikkingsgevaar
✓ HARRIE training

✓ Opfriscursus werkbegeleiding
✓ Viltscholing voetcomfort
✓ Dementietraining volgens ABC-methode
✓ Klinische les NAH
✓ OZO verbindzorg
✓ Klinische les slikproblemen
✓ Helpende+ scholing ROC Aventus
✓ Scholing Urgo K2 zwachtelen
✓ Lezing hormonale verandering bij vrouwen
✓ Koken naar de smaak van de oudere bewoner
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Direct individueel contact met bewoners

Gemeenschapstaken:

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

41 Verenigingsleven Begeleiding (groeps)activiteiten

30

Gastvrouwen en –heren (koffie- en theeschenken)21
160+ vrijwilligers

15
53

Finad-maatjes, WOM maatjes, Palliatieve steun
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In de periode 2018-2028zetten we in 2stappen in op doorontwikkeling,

borging en vermenigvuldiging van ons eigentijds totaalconcept

2018-2022
1. Verankeren van de visie en het totaalconcept in de organisatie

2. Verdiepen en uitbreiden van de daarbij horende sociale  
deeloplossingen in de wijk, met focus op verdubbeling van  
meerwaarde door wederkerigheid, waarbij de kwaliteit van zorg  
voor ouderen met een complexe zorgvraag geborgd blijft.

2022-2028
1. Kwaliteit van het totaalconcept bewaken en zo nodig verbeteren.

2. Het op maat vermenigvuldigen van het totaalconcept: werken aan  
totstandkoming van één of meerdere satellieten (kleinschalige,  
beschutte woonvormen) in keizerslanden, aanpalende wijken of  
elders in Deventer met Humanitas als thuishaven.
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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, in hoofdzaak ouderen, 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.



2.GLOW

K
e
rn

w
a
a
rd

e
n

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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Humanitas heeft 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 over de 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
Onze visie op kwaliteit binnen Humanitas Deventer.

2. Verbinden
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.

3. Bewegen
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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“Kwaliteit bij Humanitas is  
verrassend normaal zorgen dat  

bewoners comfortabel en plezierig  
kunnen wonen en leven.”

Bedoelen – Visie op kwaliteit:
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Verbinden – Kwaliteitshuis:
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Bewegen – Verbeterbord:
Uit de feedback die we krijgen uit verschillende merkmanieren 
(zoals de Verbetermeter, MVA-formulieren, review Zorgkaart 
Nederland,, Kwaliteit van Leven Meters, interne audits etc.) 
formuleren we verbeterpunten voor ieder team.

In ieder Teamoverleg bepaalt het team samen met de Q-topper, 
met welke verbeterpunten zij de komende periode aan de slag 
gaan en hoe zij dat gaan doen. 

Via het verbeterbord gaan de teams aan de slag met de 
verbeterpunten. Hiervoor wordt de LeercirQel-route gevolgd, 
oftewel Merken – Plannen – Proberen - Leren



1. KNOW
Feiten en cijfers 2019

2. GLOW
Visie en kernwaarden

3. FLOW
Kwaliteitsmanagement

4. SHOW
Prestaties anno 2019

5. GROW
Speerpunten 2020



4.SHOW

K
e
n

m
e
rk

e
n

d
Sinds mijn vader hier  

woont, is hij helemaal  

opgebloeid. Hij kanhier  

helemaal zich zelf zijn.

Uitspraken vanfamilieleden  

van bewoners van  

Humanitas Deventer op  

Zorgkaart Nederland waar  

wij warm vanworden…

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 eengroot

plezier doen, als

zij opgehaald

wordt om te

helpen in detuin.

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.

Ik vind Humanitas een hele leuke, gezellige,  

gastvrije, veelzijdige instelling waar je je nooit  

hoeft te vervelen en vooral niets te kort komt.
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Superbuurvrouw maakt 
overgang van zorghotel 
naar huis makkelijker

Restaurant open van 7 
tot 19 voor iedereen

Een toekomst voor 
kwetsbare jongeren 
(Adelbold)

Extra aandacht voor 
bewoners van 
Buurtmaatjes & 
Humanitaatjes voor het 
gewone leven 
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De 6 speerpunten voor 2020:

UW Kwaliteit:

Niet verbijzonderen, maar normaliseren.

IK Kwaliteit:

Mijn bijdrage aan uw dag.

ZIJ Kwaliteit:

Iedereen hoort erbij.

HET Kwaliteit:

Bij Humanitas leren we van en met elkaar.

WIJ Kwaliteit:
Uw (t)huis.

Visie:
Verankeren Visie in de organisatie en uitdragen 
daarbuiten.
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Speerpunt 2020 UW Kwaliteit:

Niet verbijzonderen, maar normaliseren

54

(Nieuw) Gedaan in 2019 Gepland in 2020

• De buurtstructuur is ingericht. De 
buurtmaatjes brengen samen met de 
humanimaatjes (jongeren met een 
afstand tot de arbeidsmarkt), 
toegevoegde waarde aan het leven van 
de bewoner.

• De medewerker totaalbeleving heeft de
gastgerichtheid van onder andere het
Proathuus en de voeding vergroot.

• Bewoners kunnen ook in de avond een
warme maaltijd nuttigen in het
restaurant.

• Er is een structureel aanbod van de 
muziekagoog.

• Er is verder vorm gegeven aan de PG-visie: 
het normale dagelijkse leven

• Extra nachtdienst is gerealiseerd: de 
werkdruk is verminderd de reactietijd op 
bewonersvragen is sneller.

• Buurtmaatjes evenwichtiger inzetten: 
vliegende buurtmaatjes en meer buurtjes 
buiten de afdelingen om, voor nog meer 
toegevoegde waarde aan het leven van 
de bewoner.

• Muziekaanbod personifiëren: individueel 
en op maat voor bewoners, voor meer 
ontspanning.

• Bewegen normaliseren in samenwerking 
met Fysiodé, meer vraaggericht.

• Voeding: keuze voor bewoner 
maximaliseren.

• Inclusie van PG-bewoners: deuren open 
van PG-afdeling.

• Cursusaanbod toevoegen aan Artius-
cultuurprogramma.
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Speerpunt 2020 IKKwaliteit:

Mijn bijdrage aan uw dag.

55

(Nieuw) Gedaan in 2019 Gepland in 2020

• De Qik-cyclus is gestart als vervanger  van de 
jaargesprekken. De trainingen teamreflectie 
zijn afgerond. Er is groei in het feedback 
geven en elkaar aanspreken van 
medewerkers. De Qik-gesprekken zijn 
gepland t/m kwartaal 1 2020.

• De kennismarkt is voortgezet en uitgebreid met 
meer aanbod, op maat en naar behoefte. 

• Medewerker en vrijwilliger zijn opgeleid tot 
seniorencoach om beter in te kunnen  
spelen op de vraag (achter de vraag).

• Er is een interne coach aangesteld voor
begeleiding van medewerkers.

• Er zijn medewerkersbijeenkomsten voor 
nieuwe medewerkers gestart om te leren 
van elkaar.

• Qik-gesprekken worden gevoerd. 

• De rol van de PB’er steviger neerzetten; 
positie bepalen, scholen en 
ondersteunen. Inzet op driehoek PB- er, 
familie, bewoner. Koppeling van mijn 
kwaliteit van leven met PB’er.

• Opzetten intern lerend netwerk: meelopen 
bij en mixen met andere 
organisatieonderdelen.
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Speerpunt 2020 ZIJ Kwaliteit:

Iedereen hoort erbij.
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(Nieuw) Gedaan in 2019 Gepland in 2020

• Op alle afdelingen zijn ontmoetingsavonden 
met familie georganiseerd.

• Om de stap van het zorghotel naar huis 
soepel te laten  verlopen en de cliënt 
eenmaal thuis nog  niet volledig los te 
laten is er een 
‘Superbuurvrouw’ aangesteld.

• Openingstijden van het restaurant zijn 
aangepast van 8uur tot 20.00uur. Er is een 
menukaart ingevoerd waar ook gasten (zoals 
wijkbewoners en familie) gebruik van kunnen 
maken. 

• Familie is vanzelfsprekend de belangrijkste 
relatie van onze bewoner en de PB-er 
faciliteert in de ontmoeting.

• Kennismarkt ook voor familie.

• Inzet van de superbuurvrouw voor scholing 
in de wijk & winkels op het gebied van 
dementie en dwaling.

• Rolstoelauto-uitleenpunt realiseren in 
samenwerking met de Zonnebloem.
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Speerpunt 2020 HET Kwaliteit:

Bij Humanitas leren we van en met elkaar.
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(Nieuw) Gedaan in 2019 Gepland in 2020

• Het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) is 
geïmplementeerd. Hiermee verbetert het 
methodisch werken.

• Het deskundigengesprek is georganiseerd.

• De leercirQel is geïmplementeerd 
• Er is een start gemaakt met de inzet 

van de Q-topper, de rol kan per 
onderwerp wisselen.

• Q-topper structureel inzetten op alle 
afdelingen. 

• Werkwijze met ECD verder verdiepen: 
uniformeren, familie bij betrekken.

• Deskundigenrapportages integreren 
(inspectie, IPN, deskundigengesprek).
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Speerpunt 2020 WIJKwaliteit:

Uw (t)huis
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(Nieuw) Gedaan in 2019 Gepland in 2020

• De bouw van een derde lift is gestart in 
het vierde kwartaal. Hierdoor zijn 
activiteiten beter en sneller bereikbaar en 
bewoners mobieler. 

• Ten behoeve van het ECD is elke
bewonerskamer uitgerust met tablet.

• Er is een start gemaakt met het 
moderniseren van de gangen.

• Aanpassing deuren voor bewoners, om 
bewoners een veiliger gevoel en meer 
het gevoel van thuis te geven.

• Wasserij voor & door bewoners (pilot).

• Vervolgstappen satellietlocatie.
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Speerpunt 2020 Visie:

Verankeren Visie in de organisatie en uitdragen 
daarbuiten

58

(Nieuw) Gedaan in 2019 Gepland in 2020

• De raden en het MT zijn in gesprek gegaan 
over leiderschap en governance.

• Het Personeelsbeleid is
afgestemd op de Strategische 
Koers 2018-2028. 

• Er zijn diverse initiatieven 
gaande om het Humanitas 
concept te vermenigvuldigen. 

• Visie-bijeenkomsten voor medewerkers, 
om visie handen & voeten te geven 
binnen Humanitas.

• Visie-bijeenkomsten voor familie.

• Leidinggeven 2.0: andere vormen van 
sturing, aanpassen aan medewerkers.


