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Inleiding en leeswijzer

In januari 2017 werd het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Het kwaliteitskader doet een oproep aan 
zorgorganisaties om de zorg en ondersteuning voor haar bewoners duurzaam te verbeteren door een cultuur na te streven van 
voortdurend leren en verbeteren. Dit is uitgewerkt in acht thema’s: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, Wonen en welzijn,
Veiligheid, Leren en verbeteren van kwaliteit, Leiderschap, governance en management, Personeelssamenstelling (voldoende 
en bekwaam personeel), Gebruik van hulpbronnen en Gebruik van informatie. 

In het kwaliteitsverslag van 2019 beschrijven we, hoe we met elkaar de ondersteuning van onze bewoners vormgeven en welke 
ontwikkeling we hebben doorgemaakt in dit jaar. We doen dit vanuit de systematiek van een jaarlijks kwaliteitsplan en 
daaropvolgend een kwaliteitsverslag. Met elkaar hebben we heel hard gewerkt om het welzijn van onze bewoners te 
verbeteren en ons personeel te ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit kwaliteitsverslag helpt om daarover het gesprek te 
voeren met onze interne en externe stakeholders. Daarnaast functioneert het ook als ijkpunt om het verbeteren van de 
dienstverlening verder vorm te geven (PDCA-cyclus). Want onze zorg is nooit ‘af’. 

Omwille van de leesbaarheid en toekomstige vergelijkbaarheid tussen onderlinge verslagjaren, is het kwaliteitsverslag 
opgesteld aan de hand van de handreiking en thematische indeling zoals deze in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat 
beschreven. 

Ingrid Kraaijenoord,
Sectormanager Wonen met Zorg
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Onze ontwikkelpunten:
• Meer ruimte voor maatwerk
• Medewerkers op alle niveaus verder laten ontwikkelen in het methodisch werken van het zorgleefplan
• Beter aansluiten bij wat bewoners zelf kunnen (aandacht voor fijnmazigheid hierin)
• Bejegening van medewerkers naar bewoners

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Doel

1) Elke bewoner ervaart individueel maatwerk (als uniek persoon gezien worden)

Reflectie Bijlagen

In 2019 zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuwe visie op zorg en dienstverlening. De nadruk ligt daarbij op een
aanbod van geïntegreerd zorg en diensten, waarbij wij werken vanuit een holistische mensvisie en uitgaan van de 
mogelijkheden van de bewoner.

Visie Zinvolle dagbesteding

Doel

2) Al onze zorgmedewerkers werken methodisch

Reflectie Bijlagen

In 2019 hebben alle zorgmedewerkers de trainingen Methodisch werken en Rapporteren gevolgd. Door de versteviging van 
het methodisch werken middels het zorgleefplan in het ECD wordt de kwaliteit van zorg verhoogd. In 2020 gaan we aan de 
slag met de visie op positieve gezondheid van Machteld Huber. De 4 domeinen in de zorgplannen worden omgezet naar de 
6 dimensies op gezondheid. Daarnaast wordt de ADL-kaart geïmplementeerd.

Training Methodisch werken
Training Rapporteren
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Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Doel

3) De bewoner ervaart regie over eigen leven en zorg

Reflectie Bijlagen

In 2019 is er op verzoek van medewerkers een werkgroep gestart genaamd “Update zorgleefplan”. De werkgroep heeft 
onderzocht hoe we het zorgleefplan werkbaar kunnen maken. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was de mening 
van de (zorg)medewerkers en daarom is een enquête uitgezet en hebben op iedere locatie gesprekken plaatsgevonden. 
Verdere implementatie en scholing volgen in 2020.

Projectopdracht werkgroep Update ZLP

Doel

4) De bewoner ervaart respectvolle en liefdevolle bejegening door medewerkers

Reflectie Bijlagen

In 2019 hebben alle medewerkers van de receptie, voeding en coördinatoren een gastvrijheidstraining gevolgd. Uitnodiging gastvrijheidstraining
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Wonen en Welzijn

Onze ontwikkelpunten:
• Het sterker betrekken van naasten
• Te weinig ruimte voor individuele arrangementen en specifieke doelgroepen
• Inrichting voor PG-afdelingen door ontwikkelen
• Het huidige woonconcept van de somatische afdelingen biedt minder mogelijkheden voor sociale ontmoetingen

Doel

1) Al onze medewerkers zijn toegerust om naasten meer te betrekken bij de zorg en leven op de locaties

Reflectie Bijlagen

In 2019 hebben we een pilot gedraaid met Samen betrokken gesprekken. In 2020 willen we meer aandacht besteden aan 
het betrekken van familie en naasten en het managen van verwachtingen naar elkaar. Deze gesprekken worden in 2020 
verder geïmplementeerd. Verder zijn mantelzorgers beter betrokken bij onze bewonersoverleggen.

Samen betrokken gesprekken

Doel

2) We leveren vraaggericht activiteitenaanbod en springen in op individuele behoeften van bewoners

Reflectie Bijlagen

In 2019 gestart met een visie op zinvolle dagbesteding. Medewerkers hebben werkwijzen en activiteiten uitgewisseld. 
Daarnaast worden medewerkers welzijn en voedingsdiensten betrokken bij het zorgleefplan, zodat het een integraal 
zorgleefplan wordt.

Visie Zinvolle dagbesteding
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Wonen en Welzijn

Doel

3) De inrichting is afgestemd op bewoners met dementie

Reflectie Bijlagen

In 2019 zijn de huiskamers op de PG-afdelingen aangepast volgens plan. In 2020 volgt een soortgelijk plan voor de 
somatische afdelingen.

Doel

4) Bewoners van somatische afdelingen ervaren zo min mogelijk eenzaamheid

Reflectie Bijlagen

In 2019 is een pilot gedraaid voor huiskamers somatiek in locatie Lorentzhof. Verdere implementatie volgt in 2020. Visie Zinvolle dagbesteding

Doel

5) Onze bewoners zijn in de gelegenheid om in contact te treden met verschillende groepen uit de samenleving

Reflectie Bijlagen

In 2019 hebben we de verankering in de buurt verstevigd, zodat er meer wisselwerking tussen bewoners, medewerkers en 
buurtbewoners is. Onder meer door het aanbieden van gemengde activiteiten en het verstevigen van de wijkfunctie van 
het wijkrestaurant. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze zorg- en dienstverlening. We koesteren de 
vrijwilligers die al actief zijn bij ons en zetten in op werving van nieuwe betrokken mensen.
Daarnaast is een collegetour georganiseerd. Interactieve colleges zijn gegeven door studenten, zodat generaties worden 
verbonden en kennis wordt gedeeld.

Collegetour
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Veiligheid

Onze ontwikkelpunten:
• Decubituspreventie krijgt nog te weinig aandacht
• Weinig verbinding tussen MIC-meldingen en medicatievoorschrijfsysteem
• Meer aandacht voor de wijze waarop palliatieve zorg wordt vormgegeven

Doel

1) Decubitus komt zo min mogelijk voor

Reflectie Bijlagen

In 2019 hebben we verkend hoe we onze kennis over wondzorg kunnen vergroten. In 2020 wordt een wondteam 
samengesteld met aandachtsvelders wondzorg van alle locaties om op deze wijze de kwaliteit van de steeds complexer 
wordende wondzorg te waarborgen.

Decubitus

Doel

2) Zo min mogelijk medicatiefouten en lerend vermogen hebben met betrekking tot medicatieveiligheid

Reflectie Bijlagen

In 2019 heeft de MIC commissie verschillende SIRE-onderzoeken uitgevoerd, zodat we van (veelvoorkomende) 
medicatiefouten kunnen leren. In 2020 werken we aan meer analysemogelijkheden voor incidenten.

Rapportage MIC
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Veiligheid

Doel

3) Onze bewoners ontvangen in hun laatste levensfase de begeleiding die zij nodig hebben

Reflectie Bijlagen

Half 2019 zijn we gestart met het aantrekken van een projectleider Palliatieve zorg. De leden van de werkgroep Palliatieve 
zorg hebben zich ingezet om te komen tot een visie op palliatieve zorg en zorgen voor continue aandacht voor de 
begeleiding van bewoners in hun laatste levensfase.

Nieuwsbrief Palliatieve zorg
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Leren en verbeteren van kwaliteit

Onze ontwikkelpunten:
• Onvoldoende actief lerend netwerk
• Onvoldoende structurele organisatie van meelopen/kijkje in de keuken op de andere locaties
• Processen worden individueel geëvalueerd en niet altijd voldoende in samenhang met elkaar gezien

Doel

1) Blijven op een laagdrempelige manier de klantbeleving ophalen en in staat zijn er van te leren

Reflectie Bijlagen

In 2019 hebben we het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek gedaan, hebben we Zorgkaart NL onder de aandacht 
gebracht, was de CR aanwezig bij bewonersoverleggen en is ingezet op verminderen van klachten.

CTO
Zorgkaart NL

Doel

2) Versterken lerend vermogen en perspectief verbreding

Reflectie Bijlagen

Naast een regionaal lerend netwerk op bestuurlijk niveau vindt afstemming plaats over kwaliteitsonderwerpen. Daarnaast 
is binnen AVANT een netwerk van klachtenfunctionarissen actief. De Cliëntenraden hebben gezamenlijk scholing gehad 
over veranderende wetgeving. De beleidsmedewerkers kwaliteit nemen daarnaast deel aan het kwaliteitsnetwerk van 
brancheorganisatie ActiZ.
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Leren en verbeteren van kwaliteit

Doel

3) Kennis hebben over de gehele “klantreis” en hoe deze verbeterd kan worden

Reflectie Bijlagen

De beschrijving van het primaire proces is met hulp van stagiaires geëvalueerd en zal in 2020 worden aangepast vanuit het 
perspectief van de bewoners.
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Leiderschap, governance en management

Onze ontwikkelpunten:
• Visie, missie en kernwaarden doorleven in alle delen van de organisatie
• Verdere versterking initiatief door medezeggenschapsorganen
• Vergroten bewustzijn op informatiebeveiliging
• Ontwikkeling naar meer verantwoordelijke teams

Doel

1) Continue aandacht voor waardegedreven werken

Reflectie Bijlagen

We zijn in 2019 gestart met het dreamteam diversiteit waarvoor 13 medewerkers zich spontaan hebben aangemeld. Eind 
juni was Rijn en Vliet gastheer voor de Tour d'Amour die we samen met Roze 50+ van het COC organiseerden. In 2020 
geven we diversiteit en duurzaamheid vorm als onderdeel van een nieuwe meerjarenstrategie.

Praatplaat
Persbericht Diversiteit bij Libertas Leiden

Doel

2) Vergroten inbreng vanuit perspectief cliënten en verpleegkundigen/verzorgenden

Reflectie Bijlagen

De Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad is aan de slag gegaan met de thema's scholing en zorgleefplan. De 
aanbevelingen pakken we op in de LL talentacedemie en een werkgroep die een actualisatie van het zorgleefplan
voorbereid. In 2019 hebben we de bewonersoverleggen op de locaties versterkt. Alle leden van de Cliëntenraad hebben 
een locatie als aandachtspunt en zijn gekoppeld aan de respectievelijke teammanagers, waardoor er directer input 
beschikbaar is.
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Leiderschap, governance en management

Doel

3) Opstarten commissie informatiebeveiliging

Reflectie Bijlagen

Sinds mei 2019 vindt regelmatig het overleg informatiebeveiliging plaats. Daarin staan onderwerpen op de agenda rondom 
privacy en gegevensbescherming en bespreken we de incidentenlijst. De FG heeft daarnaast alle teams bezocht om in 
gesprek te gaan over zorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie. Een privacy-quiz is gehouden om het bewustzijn 
te vergroten.

Doel

4) Het realiseren van kleinschalige en meer verantwoordelijke teams

Reflectie Bijlagen

Vanuit het MTO kwam naar voren dat medewerkers graag mee willen denken bij organisatieontwikkelingen. In 2019 zijn we 
gestart met heidagen. Dit wordt verder vormgegeven in 2020. Er is gestart met het beleggen van verantwoordelijkheden in 
teams. Dit is een proces dat nog niet is afgerond en krijgt een vervolg in 2020.
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Personeelssamenstelling

Onze ontwikkelpunten:
• Er is sprake van relatief hoge uitstroom
• Niet alle medewerkers zijn toegerust op de complexer wordende zorg de komende jaren
• Te weinig verpleegkundigen
• Door schaalgrootte te weinig specialistische verpleegkundigen

Doel

1) Goede kwantitatieve en kwalitatieve personeelsmix om goede zorg te kunnen verlenen

Reflectie Bijlagen

In 2019 is veel aandacht geweest voor het boeien en binden van personeel. Er is extra ingezet op specifieke opleidingen of 
het aantrekken van groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft geresulteerd in continuïteit in het vaste 
personeel van de sector. Om de personele inzet goed te managen zijn in 2019 specifieke formatiemodellen ontworpen 
uitgaande van de ZZP-mix en toegevoegde kwaliteitsgelden.

Verdeling medewerkers per functie

Doel

2) Medewerkers zijn toegerust om vanuit hun functie bij te dragen aan zo goed mogelijke zorg in de huidige context

Reflectie Bijlagen

In 2019 hebben alle medewerkers van de receptie, voeding en coördinatoren een gastvrijheidstraining gevolgd. Daarnaast 
hebben we geconcludeerd dat we een verhoging van kwaliteit van onze medewerkers willen. In 2020 wordt hiervoor een 
nieuw scholingsplan opgesteld. In 2019 hebben de coördinatoren hotelservices een op maat gemaakte scholing gevolgd.

Gastvrijheidstraining
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Personeelssamenstelling

Doel

3) Een aantrekkelijke werkgever zijn

Reflectie Bijlagen

Middels social media delen we goede initiatieven en geven we aandacht en waardering voor medewerkers. De bestuurder 
stimuleert het delen van ervaringen door werkbezoeken af te leggen. In september hebben we een medewerkeronderzoek
uitgevoerd met als resultaat een gemiddeld cijfer van 8. Aandachtspunten krijgen een plek in het jaar 2020. Eind 2019 
hebben we een RI&E uitgevoerd.

Werkbezoek
60 jaar Libertas Leiden

Doel

4) Medewerkers ervaren eigenaarschap in hun ontwikkeling

Reflectie Bijlagen

Vanuit het MTO kwam naar voren dat medewerkers zich verder (horizontaal en verticaal) willen ontwikkelen. In 2020 wordt 
dit gestimuleerd in het nieuwe scholingsplan.
In 2019 hebben de aandachtsvelders kwaliteit een duidelijkere rol gekregen binnen de organisatie. De aandachtsvelders
kwaliteit hebben een training gevolg. Deze is vooral gericht op het aanleren van coachingsvaardigheden rondom het thema 
kwaliteit.

Training 'Coaching op de werkvloer'
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Gebruik van hulpbronnen

Onze ontwikkelpunten:
• Nog niet zo ver met e-health
• BHV-organisatie kan beter vormgegeven worden (met duidelijke rollen)
• Managementinformatie kan nu onvoldoende worden ontsloten aan teams
• Niet alle medewerkers zijn voldoende digitaal vaardig

Doel

1) Zo goed mogelijk de mogelijkheden van e-health en andere digitale innovaties benutten ten dienste van goede zorg

Reflectie Bijlagen

Een externe projectleider is in 2019 aangetrokken voor innovatie binnen de organisatie. Er is een pilot gedaan op het 
gebied van persoonlijke alarmering. Dit wordt uitgebreid in 2020 naar de andere locaties.

Doel

2) Een goed georganiseerde BHV- en crisisorganisatie

Reflectie Bijlagen

In 2019 hebben we de eerste hand gelegd aan een zorgcontinuïteitsplan. De eerste knelpunten die voortkomen uit de RI&E 
zijn verholpen. De actualisatie van de ontruimings- en BHV-plannen hebben we doorgeschoven naar 2020.



18

Gebruik van hulpbronnen

Doel

3) Alle teams hebben inzicht in voor hen relevante stuurinformatie

Reflectie Bijlagen

In 2019 is er een extra medewerker aangetrokken om managementgegevens te kunnen genereren uit systemen, zodat 
relevante stuurinformatie inzichtelijk is. Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en krijgt een vervolg in 2020. 

Doel

4) Alle medewerkers voelen zich comfortabel met de ICT-hulpmiddelen die ze moeten gebruiken in hun werk

Reflectie Bijlagen

In 2019 kwam steeds duidelijker naar voren dat er een collectieve scholing nodig is om mee te komen rondom ICT en e-
health. In 2020 wordt een verplichte scholing georganiseerd voor alle medewerkers. Dit zal gebeuren op verschillende 
niveaus en kan indien nodig individueel worden aangepast. Daarnaast volgen er spreekuren.
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Gebruik van informatie

Onze ontwikkelpunten:
• Onvoldoende informatie gericht op mantelzorgers en hun ondersteuningsmogelijkheden
• De mogelijkheid om bij Zorgkaart Nederland een review achter te kunnen laten is onvoldoende bekend

bij bewoners

Doel

1) Alle mantelzorgers kunnen kennis nemen van voor hun relevante informatie en op henzelf gerichte ondersteuningsmogelijkheden

Reflectie Bijlagen

Steeds meer mantelzorgers maken gebruik van het ECD (Caren Zorgt). Dit wordt verder gestimuleerd in 2020.
Het voorgenomen mantelzorgtevredenheidsonderzoek is nog niet uitgezet, maar verplaatst naar 2020.

Doel

2) Transparantie over de cliëntervaring vergroten

Reflectie Bijlagen

Er is veel aandacht geweest voor het stimuleren van recensies op Zorgkaart NL. Dit heeft geresulteerd in 33 waarderingen
in 2019 ten opzichte van 9 in 2018. In 2020 gaan we via Zorgkaart NL interviewteams inzetten per locatie om het aantal
waarderingen nog meer te laten stijgen.

Zorgkaart NL
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Bijlagen

Bron: Scienta

Praatplaat
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Uitnodiging gastvrijheidstraining

Bron: Uitnodiging
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Visie Zinvolle dagbesteding

Bron: Scienta
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Training Methodisch werken & Training Rapporteren

Bron: Training Methodisch werken & Training Rapporteren
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Persbericht Diversiteit bij Libertas Leiden

Bron: COC Nederland
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Werkbezoek

Bron: Beeldbank
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60 jaar Libertas Leiden

Bron: Beeldbank
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PG: 8,0
Somatiek: 7,6

• Frequentie: een keer per jaar (nov-dec)
• Methode:

• Somatiek: een medewerker uit een ander team of stagiaire interviewt de cliënt
• PG: de eerste contactpersoon ontvangt via e-mail een link naar de vragenlijst

• CTO: PG aantal respondenten 61 / gemiddeld cijfer 7,8 (uit 10) / NPS 23
• CTO: Somatiek aantal respondenten 78 / gemiddelde aanbevelingsscore 3,9 (uit 5) / NPS 8

CTO

Bron: Dashboard QDNA
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Zorgkaart NL

Bron:

Cijfer 2019 (2018) # Waarderingen 2019 (2018)

Parelvissers 8,7 ( - ) 1 ( - )

Het Gebouw 8,6 (7,9) 10 (2)

Lorentzhof 9,1 (7,5) 6 (1)

Rijn en Vliet 8,8 (6,0) 11 (4)
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Nieuwsbrief Palliatieve zorg

Bron: Nieuwsbrief Palliatieve zorg
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Decubitus

Bron: Rapportage ONS

Aantal cliënten decubitus cat. 2 of hoger 2019 Totaal aantal cliënten 2019

Parelvissers 1 39

Het Gebouw 1 20

Lorentzhof 6 74

Rijn en Vliet 4 61



31

Rapportage MIC

Bron: Kwartaalrapportage Q1 MIC
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MAO-meldingen

Bron: MAO-analyse Q1 2019

Aard van de melding Q1 2018 Q1 2019
Ongewenste gedragingen: 9 15

-verbale agressie 6 10
-fysieke agressie 4 6

-psychische agressie 1
-seksuele intimidatie 2 1

-discriminatie 1
-pesten 3

-overig
Onveilige/ongezonde 
arbeidssituatie 3 3
Arbeidsongeval 1
Bijna-ongeval
Prik-, snij-,spat- en bijtincident

Anders
Totaal 25 40
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Projectopdracht werkgroep Update ZLP

Bron: Plan van Aanpak zorgleefplan
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Samen betrokken gesprekken

Bron: Denkbeeld – oktober 2018
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Collegetour

Bron: Uitnodiging Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan
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Verdeling medewerkers per functie

Bron: Beaufort/Youforce

Functies (31-12-2019)
Aantal 
medewerkers Totaal FTE

Assistent Medewerker Dagbesteding 7 3,03

Beleidsmedewerker Kwaliteit 1 0,67

Coördinator Hotelservices 3 2,39

Coördinator Vrijwilligers 1 0,89

Diëtist 1 0,39

Geestelijk verzorger 1 0,92

Helpende 50 28,20

Helpende Plus 4 2,11

Leerling niveau 3 9 7,00

Leerling Verpleegkundige 4 12 9,89

Leerling Verpleegkundige 5 4 3,11

Locatieverpleegkundige 5 4,72

Managementassistent 1 0,78

Medew. Hotelserv. Voeding Plus 2 1,74

Medewerker Dagbesteding 8 4,61

Medewerker Hotelservices Huishouding 43 11,35

Medewerker Hotelservices Voeding 33 10,39

Medewerker Servicebalie 10 3,35

Planner 1 0,72

Projectleider Palliatieve zorg 1 0,44

Sectormanager 1 1,00

Teammanager Wonen met Zorg 4 4,00

Verpleegkundige 15 11,67

Verzorgende IG 84 54,73

Zelfstandig werkend kok 4 3,67

Zorgassistent 37 5,97

Eindtotaal 342 177,72
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Training 'Coaching op de werkvloer'

Bron: Programma training 'Coaching op de werkvloer'


