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ZorgThuis St. Jozef

December 2021
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2021 van ZorgThuis St. Jozef. In 2021 is ZorgThuis St. Jozef
van start gegaan in De Bilt, en is de zorg overgenomen van Stichting De Bilthuysen. ZorgThuis St.
Jozef heeft hiermee haar positie in de markt van particuliere woon-zorgvoorzieningen gekregen.
ZorgThuis St. Jozef is opgericht eind 2020 en biedt kleinschalig wonen en zorg op de
woonzorglocatie in de Bilt. Het hoofddoel van ZorgThuis St. Jozef is het bieden van ouderenzorg,
waarbij de zelfstandigheid en waardigheid van de bewoners in de leefgemeenschap centraal staat.
Dit gebeurt door een optimale interactie tussen bewoner, diens naasten en de medewerkers.
Directie, ZorgThuis St. Jozef

Kwaliteitsverslag 2021
Versie: 1
Datum: 2-12-2021
Evaluatie datum: 20-12-2021
Auteur: Directie ZorgThuis St. Jozef

2

ZorgThuis St. Jozef
De Organisatie
ZorgThuis St. Jozef is een extramurale zorgorganisatie en valt onder de categorie gescheiden wonen en zorg. De
bewoner van ZorgThuis St. Jozef betaalt zelf de verblijfs- en servicekosten. De zorg wordt via het zorgkantoor
vergoed. ZorgThuis St. Jozef verleent de zorg vanuit de domeinen Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vanuit de Bilt.

Missie & Visie
M : 1 miljoen ouderen gelukkig 100 jaar oud laten worden
V : ZorgThuis St. Jozef biedt ouderen met een (complexe) zorgvra ag persoonlijke aandacht, professionele zorg en
behandeling en een zinvolle dag-invulling, afgestemd op de wensen van de bewoners.
Ook biedt ZorgThuis St. Jozef een aantrekkelijke woonomgeving die bijdraagt aan de persoonlijke kwaliteit van
leven. Wij bieden aandacht voor de bewoners. Wij vinden dat zorg vanuit persoonlijke aandacht bijdraagt aan
onze missie. Wij ontzorgen, en willen door aandacht een bijzondere gemeenschap creëren en in stand houden.
Toegespitst op de ideeën van de bewoners en de zorg die het beste past bij hun levenswijze.

Kernwaarden
Aandacht Warmte en Vertrouwen zijn de kernwaarden. Aandacht is voor ons de basis, het sleutelwoord wat dat
op alle facetten van het leven invloed heeft.
Wij willen samen met alle al onze medewerkers aanda cht terug brengen in de zorg. Warmte, Vertrouwen, in
Contact staan, zijn hierin kernwaarden die daadkracht geven aan het woord aandacht.
Door met elkaar in contact te blijven staan met elkaar, in de breedste zin, vertrouwen te creëren, en elkaar te
blijven uit te blijven dagen en verwonderen ontstaat er een gezamenlijke groei op basis van vertrouwen en
warmte.
Deze kernwaarden zijn de uitgansbasis voor de zorgverlening en zijn de speerpunten waarop we de kwaliteit van
leven, samenzijn, en zorg blijven optimaliseren.
Dit komt onder andere naar voren in:









De bewoner voelt zich prettig;
De bewoner bepaalt zelf mee aan wat er nodig is aan hulp;
De omgeving is actief betrokken;
De bewoners wonen in een stimulerende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte omgeving wonen;
De bewoners doen iets terug kunnen voor de buurt/omgeving;
De bewoner heeft een eigen woongedeelte, maar kan ook gezamenlijk optrekken met anderen in
gezamenlijke/gedeelde ruimten;
uitgaan van mogelijkheden;
streven naar eigenaarschap en ontwikkeling van medewerkers.

Uitgangspunten





Bewoner, bewonerscommissie, congregaties bepalen, waar mogelijk, samen de dagelijkse gang
i.v.m. een vast leef-ritme / dagorde.
De bewoner en / of vertegenwoordiger / familie houden regie over -, en inrichting van het leven
Congregaties en / of familie zijn altijd welkom.
De medewerkers zijn op bezoek bij de bewoner in hun eigen huis, in plaats van andersom.
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ZorgThuis St. Jozef

Kwaliteitsdoelen
ZorgThuis St. Jozef heeft in 2021 gewerkt aan meerdere kwaliteitsdoelen. Deze doelen zijn onderverdeeld naar
de thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De speerpunten van dit kader staan hieronder staccato
beschreven :






Zorg bieden vanuit aandacht voor elkaar
Zorg bieden op wens en behoefte
Warmte en vertrouwen bieden
Bewoners ondersteunen bij het in stand houden van de leefgemeenschap
Levensloopbestendig wonen bieden

Doelgroep
ZorgThuis St. Jozef is een klooster, een leefgemeenschap, gebaseerd op de kloosterlijke dagorde. Religieuzen of
een ieder die hier affiniteit mee heeft is welkom.
In de huidige samenstelling wonen er bewoners vanuit diverse congregaties, pastoors, en leken met affiniteit
met het religieus leven. De appartementen zijn beschikbaar voor mensen met of zonder zorgvraag, hierbij
leveren we in de huidige samenstelling voornamelijk zorg aan mensen met een indicatie van VV 4, 5 en 6.

Zorgleefplannen
Alle bewoners hebben een zorgleefplan. In een zorgleefplan is, naast zorg, veel aandacht voor het uiterlijk en het
welzijn van de bewoner. Dit zorgleefplan wordt 1x in het half jaar geanalyseerd en geëvalueerd in een MDO
gesprek te midden van de professionals. ( Huisarts, wijkverpleegkundige, SO).

Net dat beetje extra
ZorgThuis St. Jozef wil net dat beetje extra meer bieden aan de bewoner en diens naasten. Elk half jaar is er een
evaluatie. Komen daar verbeterpunten uit voort, dan worden deze direct opgepakt. Tijdens de gesprekken met
bewoners, interne audits en uit het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek blijkt dat de verzorging goed is en
de bewoners tevreden zijn over de geleverde zorg. Belangrijk is dat alle medewerkers het welzijn van de
bewoners voorop blijven zetten.

Aandachtsvelders
ZorgThuis St. Jozef heeft zich tot doel gesteld om alle zorg rondom de bewoners te verdelen bij de EVV
medewerkers. Zij zijn de contactpersoon voor bewoners, congregaties en / of familieleden. Daarnaast hebben
veel personeelsleden een eigen aandachtsgebied waar de focus op ligt. Zo is er verzorgend personeel met het
aandachtsgebied mondverzorging, kapper / pedicure maar ook rondom het thema palliatieve zorg.

Locatiemanagement
Bij ZorgThuis St. Jozef werkt een locatiemanager. Deze is eindverantwoordelijk voor het wonen en de zorg.
Samen met de teamleider zorg is deze verantwoordelijk voor het inschatten en het regelen van de veiligheid van
de woon- en leefomgeving van de bewoner. Regelmatig vindt multidisciplinair overleg plaats met o.a. de
coördinatoren voeding en huishouding, de huisarts, de apotheek en de specialist ouderengeneeskunde.
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ZorgThuis St. Jozef
Vrijwilligers
Bij ZorgThuis St. Jozef wonen, leven en werken bewoners met elkaar waardoor veel zaken intern door de eigen
bewoners geregeld worden. Niet alle activiteiten of bezigheden kunnen door bewoners gedaan worden. Daarom
maakt ZorgThuis St. Jozef gebruik van vri jwilligers die o.a. worden ingezet om met bewoners naar de huisarts of
naar de tandarts gaan. Ook voor een bakje koffie of een boodschap in het dorp maken wij dankbaar gebruik van
onze extra krachten. Wij zijn erg blij dat zij ons ondersteunen.

Dagorde / levensstructuur
Van huis uit zijn de meeste bewoners van ZorgThuis St. Jozef religieus en opgevoed met een kloosterlijke
dagorde. Dit is een vastomlijnd programma waar elke dag alles op hetzelfde tijdstip gebeurt, met als resultaat
dat iedereen weet waar hij / zij aan toe is. Vooral voor mensen met de diagnose dementie is dit een verademing,
omdat zij hierdoor veel beter gedijen. Naast deze dagorde wordt er gewerkt met een dagelijks aanbod van
zinvolle dagbesteding. Besloten is om de ‘aandachts -zuster’ in te voeren. Zij is speciaal aangenomen om elke dag
2 bewoners extra aandacht te geven. Of dit nu gaat om nageltjes doen om haren wassen, lekker tutten, een
praatje maken. Net dat extra beetje aandacht om welzijn te bieden, dat staat bij ons centraal.

Werkinstructies / protocollen
Om helderheid voor alle medewerkers te krijgen heeft ZorgThuis St. Jozef een abonnement afgesloten voor de
KICK protocollen van VILANS. Zo is er eenduidig beleid hoe een handeling gedaan wordt. Daarnaast is er een
medicatiebeleid geschreven bij de start van de organisatie. Deze is inmiddels voor onze ISO9001:2015
geëvalueerd en herschreven om zo meer duidelijkheid te bieden aan de medewerkers en bewoners. Ook is het
beleid en werkinstructie rondom vrijheidsbeperkende maatregelen herzien om te voldoen aan de Wet Zorg en
Dwang gericht op fixatie vrije zorg.
ZorgThuis St. Jozef dient jaarlijks de indicatoren in en werkt op basis van het kwaliteitsplan.

MIC/MIM
Het voorkomen van fouten blijft een aandachtspunt, vanaf het startmoment tot nu toe staat dit punt iedere
vergadering op de agenda. Hoewel het aantal meldingen fors is gedaald, is het van belang om dit structureel te
blijven monitoren. De afgelopen maand zijn er 4 meldingen gedaan die betrekking hebben op de medicatie
verstrekking. Deze meldingen worden nu structureel op elke vergadering besproken, en zo nodig met een
klinische les en / of training verhelderd om inzicht te geven aan de personeelsleden.

Preventiebeleid Decubitus
Het huidig beleid wordt geactualiseerd. Er is inmi ddels een verpleegkundige aangenomen die decubitus tot haar
aandachtsveld rekent waardoor iedereen de afspraken helder heeft.

Online
ZorgThuis St. Jozef werkt sinds het begin met een online werkplek waarin iedereen met behoud van eigen
privacy kan werken. Dit systeem is gekoppeld aan een printer die ook met AVG technieken is aangepast. Het
online werken fungeert als digitaal kwaliteits - en documentmanagementsysteem dat voor alle medewerkers
toegankelijk is. Alle doelen die in de vergaderingen met het personeel zijn besproken zijn ook opgenomen in het
dynamisch verbeterplan zodat alle medewerkers per doel kunnen zien wat de voortgang is.
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Dynamisch verbeterplan
Eind 2021 is ZorgThuis St. Jozef gestart met een nieuw verbeterplan. Intern is dit het praatplaatje waar ZorgThuis
St. Jozef vanuit werkt. In dit overzicht is helder te lezen wat de doelen van het jaar zijn, en waarmee een held ere
controle komt op de plannen en verbeterprocessen. Implementatie en borging van de verbeteringen zal naar
verwachting een half jaar duren maar er kan direct met het systeem worden gewerkt.
De belangrijkste indicatoren en verbeterstappen worden nu in beeld gebracht en frequent besproken.

Governancecode 2020
Het afgelopen jaar stond in het teken van het opzetten en inrichten van de organisatie. Ook zijn daarbij de taken
en bevoegdheden vanaf de werkvloer tot aan de verantwoordelijkheid van het locatiemanagement en directie
en de raad van commissarissen (RvC). Alles is beschreven vanuit het toekomstbeeld dat wij willen groeien naar
meerdere locaties op het terrein. De rolverdelingen zijn verder uitgewerkt. Structuur en onderwerpen worden
continue getoetst aan de Zorgbrede GovernanceCode.

Directie
De directie wordt op dit moment nog gevoerd door de Zorg van Toen b.v. vanaf de locatie zelf maar zal in januari
2022 overgaan naar het oude Bestuurshuis elders op het terrein. De betrokkenheid van de directie binnen de
organisatie is groot, elke dag komt de directie op locatie om de post te halen en om te spreken met het
management hoe het gaat. Daarnaast wordt de locatie tweewekelijks bezocht door een lid van de RvC om
connectie te houden.

Bewonersraad
De bewonersraad en de adviesraad zijn inmiddels geïnstalleerd en werken naar behoren. Na een
kennismakingsperiode bij de opstart van de organisatie heeft het locatiemanagement de rol van de directie
overgenomen in de bewonersraad en de adviesraad. Bijna iedere bewoner is in de bewonersraad
vertegenwoordigd. Er is erg veel contact geweest over de Covid-19-maatregelen en de dagelijkse structuur
binnen de leefgemeenschap. De samenwerking tussen de bewonersraad en het locatiemanagement is
uitstekend

Ondernemingsraad
Deze is wettelijk gezien nog niet nodig gezien het aantal medewerkers.

Personeel
Op de locatie wordt gewerkt met verpleegkundigen niveau 4 en 5, verzorgenden IG en helpenden 2+. ZorgThuis
St. Jozef heeft de toegang tot een kwaliteitsverpleegkundige en een verpleegkundig specialist vanuit de huisarts.
Er zijn ook diverse veranderingen doorgevoerd in het handelen van het personeel. Vooral het procesmatig
denken en handelen is besproken met als doel meer kwaliteit in de zorg te realiseren. Een voorbeeld hiervan zijn
de zorgplannen. Deze zijn nog in ontwikkeli ng maar zijn in vergelijking met vorig jaar efficiënter en doelmatiger.
Voor het komende jaar wordt de verantwoordelijkheid in de dossiervorming lager belegd middels het EVV schap,
eerst verantwoordelijk verzorgende/ verpleegkundige. Op deze manier wordt de bewoner met EVV-er meer
betrokken bij de zorg. Waarin de verpleegkundige te allen tijde verantwoordelijk is voor de controle en het
accorderen van het zorgplan.
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ZorgThuis St. Jozef
Ook het primaire zorgproces is besproken en zal in 2022 verder uitgerold worden. Zo wordt een SO betrokken bij
de MDO om de zorgvragen beter in kaart te brengen en beter aan te sluiten in de 1e lijn

Bereikbaarheid
ZorgThuis St. Jozef heeft een roulerend achterwachtsysteem met verpleegkundigen niveau 4 en 5. Deze zijn 24/7
bereikbaar voor overleg en triage en binnen 20 min op locatie als dit noodzakelijk is.

1 team, 1 taak
Naast het zorgteam heeft elke locatie ook een huishoudelijk en keukenteam. Ook worden regelmatig
vrijwilligers ingezet. Alle medewerkers van ZorgThuis St. Jozef hebben een lij st ontvangen met scholingen die de
organisatie aanbiedt, of verplicht stelt. Daarnaast ontvangt personeel aanvullende cursussen of opleidingen
wanneer de situatie daarom vraagt, zoals bijvoorbeeld bij aanvullende protocollen ten aanzien van Covid -19.
Hieronder vindt u een overzicht van de personeelssamenstelling van het zorgteam.
Functie
Locatiemanager
Teamleider zorg
Kwaliteitsverpleegkundige
Verzorgende IG
Helpende 2+
Gastvrouw

Aantal medewerkers
1
1
2
10
2
3

Functie niveau
WO
MBO niveau 4
HBO niveau 5 en 6
MBO niveau 3
MBO niveau 2+
MBO niveau 2

Scholing en opleidingsbeleid
Het scholingsbeleid van ZorgThuis St. Jozef is operationeel en zal door het leidinggevend team verder worden
ontwikkeld. Hiervoor is een afstudeerstudent van de CHE bij betrokken ter ondersteuning.

V&VN
De zorgmedewerkers van niveau 3 en hoger krijgen a llemaal de mogelijkheid om lid te worden van
werknemersorganisatie V&VN.

Kennis van financieringsstromen
Binnen ZorgThuis St. Jozef wordt zorg verleend vanuit de de Wmo en de Wlz. Het leidinggevend team monitort
de juiste indicatie en wordt hierbij ondersteund door de wijkverpleegkundige, die hierin een plan van aanpak
opstelt. Het leidinggevend team komt meerdere keren per jaar bij elkaar om de laatste kennis te vergaren via
aangesloten partners.

Bevoegd- en bekwaam
Van alle zorgmedewerkers wordt verwacht dat zij bevoegd en bekwaam zijn en blijven. Jaarlijks biedt ZorgThuis
St. Jozef hierin intervisies en trainingen. Aanvullend daarop heeft ZorgThuis St. Jozef het bekwaamheidspaspoort
in het leven geroepen waar in één overzicht helder beschreven is welke onderdelen de zorgmedewerker heeft
gevolgd ( en welke onderdelen niet). De aanwezige bekwaamheden worden getoetst door de teamleider zorg.
Wanneer de teamleider zorg zelf de scholing ingaat wordt deze toetsen afgenomen door een onafhankelijke
verpleegkundige die extern ingehuurd wordt.
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Sleutels van vrijheid
ZorgThuis St. Jozef was in gesprek met het waarborgzegel fixatievrije zorginstelling. Aangezien dit zegel niet zijn
doorgang heeft gevonden op de markt, konden wij deze niet aanschaffen. Wel zijn de beleidsplannen en
zorgovereenkomsten aangepast op de tips en tricks die de innovatiekring dementie ons adviseerde.

Medicatieapp
Medicatieveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen ZorgThuis St. Jozef. Om medicatiefouten tot een
minimum te beperken heeft ZorgThuis St. Jozef de dubbele controle, en daarnaast ook de toedienlijsten
gedigitaliseerd met behulp van de medicatieapp ‘Medimo’. De wijzigingen in de medicatie worden in deze app
verwerkt en worden tweewekelijks doorgenomen met de apotheker en de huisarts. Daarnaast is het medicijn
distributiesysteem onder de loep genomen en hierin meerdere verbeteringen aangebracht zoals : afsluitbare
medicijnkarren, opiatenregistratie, medicatieveiligheidstrainingen.

Het gebruik van hulpbronnen
ZorgThuis St. Jozef gebruikt veel verschillende digitale systemen die los naast elkaar met elkaar in verbinding
staan- en werken. Afgelopen jaar is er een proef ingezet in samenwerking met de CHE waarin een plan wordt
geschreven hoe wij de toekomst digitaal werken in de organisatie kunnen waarborgen. In 2022 wordt bekeken
hoe wij het adviesplan kunnen implementeren.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken
Het afgelopen jaar is er een bewoners -, en een medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De locatie
scoorde hoog. In 2022 zal er een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek gehouden worden onder verwanten en
stakeholders. Leerpunten van de onderzoeken zijn meegenomen in de kwaliteitsplannen en beleid.

Bewonerstevredenheid uitslag
Laagste cijfer
Hoogste cijfer
Gemiddelde

Cijfers
6,7
8,8
7,8

Voor
Afwisseling maaltijden
Bejeging van bewoners

Koppeling NEDAP / Nmbrs / Zorgzaak
Afgelopen jaar is ZorgThuis St. Jozef gestart met het ECD “ONS”van Nedap. We hebben inmiddels ook met
Nedap gekeken welke mogelijkheden er verder zijn met dit systeem. De afgelopen maanden is ZorgThuis St.
Jozef gestart met het koppelen van “Nmbrs” en “Zorgzaak” om daarin helderheid en inzicht te hebben voor het
locatiemanagement. De urenregistratie en controle is volledig geïmplementeerd en ook de
standaardformulieren zijn verder ontwikkeld. Nedap is inmiddels gekoppeld aan de Zorgzaak om hiermee
realtime te kunnen schakelen op inkomsten, uitgaven, schadelast. Om de gegevens van zorgzaak effectief in te
zetten zullen we het komende half jaar gebruiken voor monitoring waarnaar we de ge-analyseerde gegevens
kunnen gaan gebruiken voor nog betere sturing van de teaminzet.
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Leveranciers
ZorgThuis St. Jozef werkt met verschillende leveranciers, uitgangspunt is altijd geweest : op het moment dat je
aan het begin meedoet, dan hebben we een relatie voor langere duur. Verschillende leveranciers hebben wij
overgenomen van de vorige zorgpartij. Via de ISO9001:2015 hebben wij een overzicht waarin wij per kwartaal de
leveranciers beoordelen. (leveranciersbeoordeling).

ISO 9001
Afgelopen zomer was het dan zover, de DEKRA kwam langs voor een inspectie.
ZorgThuis St. Jozef heeft een flinke slag gemaakt wat betreft de professionalisering van het
kwaliteitsmanagementsysteem met betrekking tot wat hier voor de start van de organisatie zat.
Inmiddels zijn we gelukkig eigenaar van de certificering ISO9001:2015.

Terugblik
Het jaar 2020 stond voor ZorgThuis St. Jozef in het teken van de opstart en het borgen. Het heeft veel tijd gekost
om alle documenten die wenselijk zijn of wettelijk nodig zijn op te zetten en juridisch te laten checken.
Daarnaast was het een flinke klus om het hele team op 1 golflengte te krijgen. En we kunnen wel zeggen dat dit
inmiddels goed gelukt is. Er is een bewonerswachtlijst en we hebben over het algemeen voldoende personeel.
Gelukkig zijn de bewoners weinig tot niet geraakt door Covid-19, en is de pandemie beperkt gebleven tot het
personeel. De locatie is wel gesloten geweest voor bezoek en scholingen en trainingen werden geannuleerd.
Er was continue aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners
Ondanks de enorme hoeveelheid processen die een startende organisatie kenmerken, en alle maatregelen en
gevolgen van COVID-19 kunnen wij me trots melden dat we stukken verder zijn gekomen dan we vooraf ooit
hadden durven dromen.
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