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Inleiding  
 

Respect hebben, betekent dat we onze cliënten ondersteunen om zo 
lang mogelijk hun eigen beslissingen te kunnen nemen en in hun eigen 

behoeften te voorzien. Denken in mogelijkheden. Maar het betekent ook 
met aandacht en waardering verzorgen als het niet meer gaat en zorgen 
voor een veilige en prettige woonomgeving als thuis wonen niet meer 

mogelijk is. Respect biedt daarom een veelzijdig aanbod van Wonen, 
Zorg en Welzijn. Mensen kunnen hier terecht voor (kortdurend) verblijf, 
herstelzorg, hospice, thuiszorg, casemanagement, advies- en 
behandeldiensten, dagbesteding, dagbehandeling, evenementen en 

geestelijke verzorging.  
 
Respect onderschrijft het uitgangspunt van het kwaliteitskader 
“Verpleeghuiszorg” waarbij de cliënt als mens altijd het vertrekpunt is in 
onze zorg- en dienstverlening. In dit kwaliteitsverslag reflecteren we op 
de doelen die we beschreven hebben in het kwaliteitsplan van 2018. De 

thema’s van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg komen hierin terug. Er 

is een aantal onderwerpen dat een doorloop kent, deze zijn dan ook 
opgenomen in het kwaliteitsplan voor 2019. Om niet in herhaling te 
vallen worden alleen de thema’s toegelicht die afwijken of wijzigen ten 
opzichte van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De thema’s die 
hetzelfde zijn, net als voorgaande jaren en waaraan Respect reeds 
voldoet, worden dan ook niet specifiek meer benoemd in dit verslag. Een 

voorbeeld daarvan is, er is 24/7 een verpleegkundige beschikbaar die 
binnen 30 minuten ter plaatse is.  
 
In het eerste hoofdstuk schetsen we de uitgangspunten (visie en missie) 

van Respect. In de hoofstukken daaropvolgend komen de thema’s van 
het kwaliteitskader aan bod waaronder persoonsgerichte zorg, wonen en 
welzijn, veiligheid, leren en verbeteren, governance, 

personeelssamenstelling, gebruik van informatie en hulpbronnen.  

 

 

 

1. Profiel Respect 
Ieder mens is uniek en verdient respect en waardering, ongeacht religie, 
afkomst of geaardheid. Bij Respect bieden we onze cliënten de 
respectvolle en menswaardige ouderenzorg die ze verdienen. Dit staat 

centraal in de verzorging, in de bedrijfsvoering en in de communicatie. 
 

Missie van Respect  
We blijven innoveren om de beste zorg, passende diensten en een 

prettige woonomgeving te bieden en daarmee de kwaliteit van leven en 
welzijn van onze cliënten te optimaliseren. 
 

Visie van Respect 
Respect vindt dat ouderen recht hebben op een gezellige en veilige 
woonsituatie waarin ze uitstekende zorg krijgen, afgestemd op hun 
situatie en de best mogelijke kwaliteit van leven. Daarbij gaan de 
zorgverleners met respect voor de wensen en behoeften van ouderen te 
werk. En waar ouderen nog zo lang mogelijk zelf de regie houden over 

hun leven. 
 

Visie op Kwaliteit 
Kwaliteit betekent voor ons het vinden van de juiste balans tussen 
cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en een 
toekomstbestendige bedrijfsvoering. We verwachten dat al onze 
medewerkers de beste mogelijke kwaliteit leveren en altijd werken aan 
het verhogen van de kwaliteit van hun werk. We hechten waarde aan 
hun eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap hierin. Het 

kwaliteitsmanagementsysteem PREZO helpt ons concreet en 
gestructureerd aan onze kwaliteit te werken. 
 

  

“Iedereen verdient Respect” 
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Wat maakt u aan het lachen? 

“Het zijn de kleine dingen die het hem doen: een heerlijke kop 

koffie of chocolademelk. Een kop soep, zelf gemaakt, heerlijk. 

Én wat mij altijd vrolijk maakt, is Toon! Toon Hermans. Zijn 

versjes lees ik graag. Vind het fijn als ze voorgelezen worden, 

vooral de korte versjes zijn bijzonder (grappig)”. 

2. Persoonsgerichte zorg 
Om goede persoonsgerichte zorg te bieden aan onze cliënten zijn er in 
het afgelopen jaar op verschillende activiteiten ingezet. Eén van die 
activiteiten, met ondersteuning van de Leyden Academy, is het 

Leefplezierplan. De vier thema’s van het kwaliteitskader komen allemaal 
terug in het project “Leefplezierplan”, namelijk compassie, uniek zijn, 
autonomie en zorgdoelen. Het doel van het Leefplezierplan is om de 
cliënt nóg beter te leren kennen en daarmee meer persoonsgerichte zorg 

te verlenen. Het Leefplezierplan wordt opgesteld middels de Doodle me 
methode: De teams worden initieel getraind in de basismethodiek van 
de ‘Doodle Me’-tool van The Generation Keeper, een methode om zonder 

standaard vragenlijsten en vanuit een persoonlijke relatie de oudere als 
persoon te leren kennen. Door deze methode te gebruiken wordt er 
vanuit breder perspectief naar de cliënt gekeken. De nadruk ligt veel 
meer bij op welke manier sluiten we aan op het welbevinden van onze 
cliënten in plaats van alleen naar het medische aspect te kijken. Zowel 
cliënten als familie zien dat er beter wordt aangesloten bij de cliënt.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Het maken van het Doodle bord1 duurt een aantal weken. Door de 
EVV2’er wordt er een intake gedaan en op basis daarvan binnen 24 uur 

                                                           
1 Het Doodle bord geeft in een oogopslag weer wat er nu toe doet voor iemand. Het maakt anderen 
nieuwsgierig en nodigt uit tot gesprekken en kennismaken 
2 EVV’er is de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende voor een cliënt.  

een voorlopig zorgplan gemaakt. In de weken daarna wordt er 
geobserveerd om vervolgens het zorgplan definitief te maken. 
 
Naast de zorgplannen die gemaakt worden, is er op het gebied van 
persoonsgerichte zorg ook ingezet op de afstemming én samenwerking 

van verschillende disciplines. De psycholoog is veel actiever betrokken in 
gevallen waarbij er sprake is van probleemgedrag. Er worden in deze 
situaties omgangsoverleggen gepland met de psycholoog en 
zorgmedewerkers om o.a. te bespreken hoe de cliënt het beste 

benaderd kan worden door het team. Op specialistische afdelingen zijn 
de teams al meer op expertise samengesteld zoals,  NAH, Hospice en 
Kortdurend Verblijf.   

 
Het methodisch werken is ondersteunend aan een betere afstemming en 
samenwerking van de verschillende disciplines die betrokken zijn bij een 
cliënt. Daarom is het methodisch werken in het ECD geïntegreerd en 
heeft de afdeling Golfslag (locatie Bosch & Duin) hier een start mee 
gemaakt in 2018. Alle betrokken disciplines leveren tijdig hun input in 

het ECD zodat daarop geëvalueerd en gerapporteerd kan worden. Als 

resultaat voelt iedere discipline de verantwoordelijkheid om tijdig een 
bijdrage te leveren aan het zorgplan, waardoor iedereen goed is 
voorbereidt en daarmee de zorg nog beter wordt afgestemd op de cliënt. 
Dit wordt in 2019 verder uitgerold op de andere afdelingen.  
 
Een uitdaging in het bieden van persoonsgerichte zorg is het bieden van 

een vast team aan de cliënt. Gezien de huidige 
arbeidsmarktproblematiek worden ook flexmedewerkers en 
uitzendkrachten ingezet. Om toch te zorgen dat ook de flexmedewerkers  
en uitzendkrachten weten wat de cliënt voor zorg wil en nodig heeft, 
worden zij zoveel mogelijk verbonden aan een afdeling.  

Daarbij worden zij zoveel mogelijk door gepland op dezelfde afdeling 
zodat ze steeds meer bekend raken met de wensen en behoeften van de 

cliënt. Met de huidige arbeidsmarktproblematiek blijft dit punt een 
uitdaging, ook in 2019.  

2.1 Overige punten van persoonsgerichte zorg 

In het kwaliteitsplan 2018 werd aangegeven dat er een marktonderzoek 
werd gedaan om de mogelijkheden te onderzoek voor het starten van 
een psychogerontologie afdeling op de locatie Quintus. Het 
marktonderzoek heeft niet plaatsgevonden. De gesprekken met de  
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samenwerkingspartner om een psychogerontologie afdeling op te starten 
lopen nog en daarmee ook de oriëntatie op een nieuwe doelgroep.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. Wonen & Welzijn 
Respect biedt, naast zorg, een veelzijdig aanbod van wonen en welzijn.  
De thema’s zingeving,  zinvolle tijdsbesteding, familie participatie en 
inzet vrijwilligers komen daarin aan bod. Er is in 2018 ingezet op het 

verbreden van het activiteitenaanbod om daarmee beter aan te sluiten 
bij verschillende behoeften van cliënten. Op Quintus is de formatie voor 
activiteitenbegeleiders op de huiskamers opgehoogd en daarnaast is een 
activiteitenbegeleider aangesteld voor de centrale activiteiten.  

3.1 Activiteiten 

Voor wat betreft zingeving zijn er structureel huiskamergesprekken 
georganiseerd waar verschillende thema’s centraal staan, onder leiding 
van een geestelijk verzorger of coördinerend verpleegkundige. De 
thema’s hebben betrekking op het vergroten van het prettig wonen op 
de locaties zoals veiligheid, voeding en welbevinden. Ook worden er 

teamoverleggen gepland om ethische dilemma’s te bespreken voor 
medewerkers. Door met elkaar het gesprek te voeren over deze 
dilemma’s ervaren medewerkers meer steun in complexe vraagstukken.   
Een voorbeeld van een ethisch dilemma dat besproken wordt; een cliënt 

met slikproblemen wil geen gemalen voedsel terwijl dit de nodige risico’s 
met zich meebrengt. Hoe ga je hier mee om als zorgverlener?  

Naast zingeving is er dagelijks een ruim aanbod aan activiteiten. Een 
greep uit de diverse activiteiten: 
- Roze café  
- Bezoeken van voorstellingen 
- Bezoek van dieren op de afdelingen 
- Zwemmen  
- Project Kiekjes 

 

Een aantal cliënten verspreid over zes afdeling van Quintus en Bosch & 
Duin heeft deelgenomen aan het project Kiekjes. Een kunstproject 
waarbij deelnemers een camera krijgen en foto’s maken aan de hand 
van vragen en opdrachten. Het resultaat van dit kunstproject wordt op 
de locaties tentoongesteld. Dit project geeft de kijkers een kijkje in hun 
leven. De uitspraken die in dit kwaliteitsverslag staan, komen uit dit 

project. Dit project sluit erg aan bij de visie van Respect om écht aan te 
sluiten bij de beleving van de cliënt.  
Met het team wordt ervoor gezorgd dat deze cliënt zo vaak als hij/zij wil 
naar buiten kan om te genieten van de zon, omdat dát belangrijk voor 
haar is!  

 
Waar kunt u niet zonder in het dagelijks leven? 

“Heerlijk buiten genieten van de zon”.  
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Om de diversiteit in activiteiten te vergroten worden ook de talenten van 
medewerkers ingezet. Zo zijn er bokslessen gegeven aan cliënten door 
een medewerker die dat als hobby doet.  
Om de vitaliteit van zowel onze cliënten als die van medewerkers te 

bevorderen is er een “Beweegweek” georganiseerd. Er zijn bootcamps 
georganiseerd voor medewerkers om het sporten te stimuleren. Als je 
goed voor jezelf zorgt kan je nóg beter voor onze cliënten zorgen! De 
fysiotherapeuten hebben lessen gegeven aan zorgmedewerkers om voor 

passieve cliënten, waar mogelijk, toch beweging te stimuleren.  

3.2 Vrijwilligers en Familie 

In 2018 heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder 
vrijwilligers. Uit het onderzoek komt dezelfde NPS3 score als in 2016, 
namelijk 25. Om vrijwilligers goed te ondersteunen zijn zij geschoold in 
probleem gedrag, gastvrije zorg en HACCP.  

 
In 2018 is er ingezet om het 
mantelzorgbeleid kenbaar te 

maken onder de 
medewerkers, vrijwilligers en 
familie. Omdat mantelzorgers 

regelmatig met veel vragen 
zitten is er een pilot gestart in 
het Uiterjoon met een 
mantelzorg spreekuur. Deze 
pilot wordt geëvalueerd in 
2019.  

3.3 Wooncomfort  

Dat er bij Respect echt gekeken wordt naar wat voor de cliënt belangrijk 
is, is ook terug te zien in de dieren die welkom zijn. Op een aantal 
afdelingen is er een kat aanwezig. Als een cliënt een huisdier wil 

meenemen dan wordt er met de afdeling gekeken hoe het mogelijk is 
om de kat te houden op de afdeling.  

                                                           
3
 NPS staat voor Net Promotor score. Deze score laat zien in welke mate de patiënt de zorgverlener 

zal aanbevelen aan anderen.  

Voor Respect is geluk net zo belangrijk als de gezondheid van de cliënt, 
daarom creëren wij op alle locaties een fijne leefsfeer op basis van de 
wensen en behoeften van de bewoners. 
 
Cliënten kunnen daarnaast rekenen op een schone kamer. Er wordt 

volgens de WIP-richtlijnen4 schoongemaakt. Op iedere kamer hangt een 
kaart waarop staat wat er wordt schoongemaakt en met welke 
frequentie. Ook op iedere huiskamer hangt een schoonmaakkaart.  
 

Alle afdelingen beschikken over een huiskamer waar medewerkers 
iedere dag voor cliënten koken.  Hierdoor wordt de huiselijke en warme 
sfeer, het “thuis” gevoel versterkt. Aangezien medewerkers ook de 

producten inkopen, kan er heel gemakkelijk ingespeeld worden op de 
wensen en behoeften van cliënten.  
 
 

 

3.4 Overige punten van Wonen & Welzijn 

Er is een aantal punten dat in het kwaliteitsplan van 2018 beschreven 
stond en dat niet opgepakt is of nog een doorloop kent. De punten die 

een doorloop kennen staan uiteraard beschreven in het kwaliteitsplan 
voor 2019. De thema’s die doorlopen zijn: 

1. De verbeterpunten t.a.v. de hygiëne- en infectiepreventie-audit 
verder uitvoeren.  

2. Scholing voor medewerkers t.a.v. mondzorg wordt verder 

uitgebouwd.  

 

 

                                                           
4
 Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelt landelijke richtlijnen op voor de preventie van 

infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen 
in de praktijk (www.zorgvoorbeter.nl).  

Vrijwilligers 
Tevredenheidsonderzoek 

 2018 

Positief: 

2016 

Positief: 

Plezier: 98%  97% 

Sfeer: 94% 93% 

Waardering door 

Management 

91% 93% 

Waardering door 
Medewerkers 

83% 88% 

NPS 25 25 

De huiselijke, warme sfeer bij Respect is de reden dat ik hier ben 

gaan werken. 

 

  

http://www.zorgvoorbeter.nl/


 

7 

 

4. Veiligheid 

De vier thema’s die centraal staan in het kwaliteitskader worden binnen 
Respect op verschillende niveaus gemonitord. De thema’s worden 
besproken binnen verschillende commissies, teamoverleggen, 

omgangsoverleggen, beleidsoverleggen en het managementteam.  

4.1 Medicatie 

In 2018 is er voor een samenwerking v.w.b. medicatie gekozen voor één 

apotheker. Daarbij is de handleiding geneesmiddelenverstrekking 
geactualiseerd. Ook zijn er structureel gedragsvisites georganiseerd 
waar psychofarmaca besproken worden.  
Er heeft geen externe audit plaatsgevonden op medicatieveiligheid. 
Daarentegen heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) 
een onverwachts bezoek gebracht aan Quintus waaruit blijkt dat 
medicatieveiligheid voldoet aan de normen.  

Per kwartaal komt de commissie Melding Incidenten Cliënten samen om 
de incidenten te analyseren en verbeteracties op te stellen om 
vervolgens een kwartaalrapportage te versturen richting het 
management.  

Ook is er in 2018 onderzocht of er gewerkt kan worden met het digitaal 
aftekenen van medicatie. Dit wordt in een pilotvorm getest op één van 

de locaties.  

4.2 Decubitus 

Het totaal aan cliënten waarbij sprake is van decubitus categorie 2 of 
hoger, komt in totaal op 7,7% neer. Hieronder een weergave per locatie. 

Zoals in de tabel te zien is casuïstiekbespreking op Bosch & Duin en Het 
Uiterjoon nog een aandachtspunt.  De decubituscommissie heeft een 
doorstart gemaakt in 2018 en zal dit thema verder onder de aandacht 

brengt.  
 

Overzicht Decubitus 

Locatie % cliënten* 
Casuïstiek 
bespreking 

Het Uiterjoon  5,5% 33,3% 

Bosch en Duin  9,9% 474% 

Quintus  7,2% 83,3% 

* Aantal cliënten met decubitus 2 of hoger 

4.3 Vrijheidsbeperkende maatregelen 

Binnen Respect worden de vrijheidsbeperkende maatregelen door zowel 
de zorg en de artsen gemonitord maar ook door de commissie Respect 
voor Vrijheid. In deze commissie wordt ook de inzet van de 

vrijheidsbeperkende maatregelen doorgenomen. Daarbij gaat zij in 2019 
de organisatie adviseren over de Wet zorg en dwang. De term 
onvrijwillige zorg die in de Wet zorg en dwang aan bod komt, wordt 
daarom in 2019 verder vorm gegeven. Wel is het afgelopen jaar het 
huidige stappenplan van vrijheidsbeperkende maatregelen aangepast 

om het bruikbaarder te maken voor de multidisciplinaire teams. Er zijn 

nieuwe bedden aangeschaft die beschikken over halve bedhekken voor 
locatie Quintus en een deel van Bosch & Duin. Deze bieden bescherming 
en comfort én de cliënt kan uit bed komen zonder over het bedhek te 
hoeven klimmen. 
 

Inzet vrijheidsbeperkende maatregelen 

Locatie 
Aantal 

cliënten per 
locatie 

Mechanisch Fysiek Farmacologisch  Psychologisch  Elektronisch 

Het 
Uiterjoon  

110 3,6% 0% 0% 0% 2,7% 

Bosch & 
Duin  

142 57% 4,2% 3,5% 0,7% 27,5% 

Quintus  83 47% 0% 7,2% 0% 22,9% 

  
 

  
4.4 Advanced Care Planning (ACP) 

Advanced Care Planning gaat over het bespreken van de wensen en 
behoeften van cliënten rond het levenseinde. We zien dat het maken van 
beleidsafspraken rondom het levenseinde in de verpleeghuis setting 
adequaat wordt besproken. Op de locatie Het Uiterjoon, waar cliënten 
verblijven zonder behandeling en waar de huisarts behandelend arts is, 
deze situatie complexer is. De hoeveelheid aan verschillende huisartsen 

in de eerstelijnszorg maken de samenwerking moeizamer.  
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4.5 Voedselveiligheid 

Er is per woning een aandachtsfunctionaris aangesteld. Tevens heeft er 
een HACCP audit plaatsgevonden op alle keukens van de afdelingen.  
Uit het rapport komt voor Bosch & Duin een gemiddelde van een 8,5, 

uiteenlopend van een 7,4 tot een 9,5. De verbeterpunten die uit deze 
audit zijn gekomen worden opgepakt en zo nodig voortgezet naar 2019. 

4.6 Overige punten van veiligheid 

Veilige zorg bieden is continu een thema dat de aandacht heeft binnen 

Respect en waar we continu op blijven verbeteren. Voor het komende 
jaar worden op de volgende drie punten ingezet; 
- Advanced Care Planning binnen verzorgingshuissetting.  
- Inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen verminderen.  

- Decubituspreventie verder vormgeven, met name verzorgingshuis 

setting. 
 
 

Indicatoren Basisveiligheid 

Locatie 
Aantal 

cliënten per 
locatie 

MIC 
bespreking 

Aantal MIC ACP* 

Het 
Uiterjoon  

110 100% 416 27% 

Bosch en 
Duin  

142 100% 446 98% 

Quintus  83 100% 462 100% 

* ACP is de afkorting van Advanced Care Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatoren Basisveiligheid 
 

Locatie Aantal 

cliënte

n 

Inzet  

VBM: 

Afspraken 

ACP: 

Aantal 

MIC  

Het 

Uiterjoon  

– SOM 

89 1% 9% 416 

Het 

Uitjeroon  

– PG 

21 19% 100%  

Quintus  

– SOM 

 

25 44% 100% 446 

Quintus 

-PG 

 

58 47% 100%  

Bosch & 

Duin  

- SOM 

64 68% 96% 462 

Bosch & 

Duin  

- PG 

78 68% 100%  

 

 

 

 

 

 

Rapport IGJ 

In Quintus kunnen cliёnten rekenen op persoonsgerichte zorg. Zorgverleners 

kennen de clienten en hun levensverhaal. Clienten krijgen zorg van gemotiveerde 

zorgverleners die regelmatig een stap extra zetten om het leven voor clienten 

zoveel mogelijk de moeite waard te maken. Zorgverleners hebben plezier in hun 

werk en in het bijhouden van hun vak. Zij voelen zich ondersteund door het 

management. 

 

  

 

De normen worden in een vierpuntschaal aangegeven in kleuren  

De kleuren hebben de volgende betekenis:  

Donkergroen:   De locatie voldoet aan de norm  

Lichtgroen:  De locatie voldoet grotendeels aan de norm. De 

instelling is goed op weg; verbetering is mogelijk.  

Geel:  De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de 

norm. De instelling heeft een start gemaakt maar is 

nog niet op het gewenste niveau; verbetering is 

noodzakelijk.  

Rood:  De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm. De 

instelling heeft nog helemaal niets gedaan of 

geregeld; verbetering is noodzakelijk.  

Blauw:    De norm is niet getoetst 
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5. Leren en werken aan kwaliteit  
De visie op kwaliteit van Respect is: het continu verbeteren en borgen 
op basis van de plan – do – check – act cyclus. De mate waarin kwaliteit 
van zorg wordt geleverd is onder andere zichtbaar door de diverse 

kwaliteitsinformatie die worden gegenereerd binnen de organisatie, zoals 
interne audits, Melding Incidenten Cliënten, klachten, 
cliëntervaringsonderzoeken, medewerkerstevredenheidsonderzoeken, 
dossiercontroles, etc. Het continu verbeteren en borgen van de kwaliteit 

wordt ondersteund door middel van het maken van verbeterplannen 
naar aanleiding van deze kwaliteitsinformatie.  

5.1 Kwaliteitsmanagementsysteem en keurmerk  

Respect Zorggroep werkt systematisch aan kwaliteit van zorg en 
dienstverlening door middel van het werk- en denkmodel PREZO en 
heeft haar kwaliteitsmanagementsysteem hierop ingericht.  PREZO staat 

voor PREstaties in de ZOrg. PREZO beoordeelt via vastgestelde criteria 
de prestaties die professionals en organisaties leveren aan de cliënt en 
ondersteunt bij het gericht, concreet en structureel verbeteren daarvan. 
In het voorjaar van 2018 heeft er in Het Uiterjoon en de Thuiszorg een 

initiële  audit plaatsgevonden. Het Uiterjoon heeft het zilveren keurmerk 
behaald en de Thuiszorg het gouden keurmerk. Locatie Quintus heeft 

ook de tussentijdse audit gehad en mag het zilveren keurmerk 
continueren. Bosch en Duin mag n.a.v. de tussentijdse audit het gouden 
keurmerk continueren. Hospice Scheveningen heeft in 2017 het PREZO-
keurmerk Hospicezorg behaald.  

5.2 Project continu verbeteren  
Een Continu Verbeteren Organisatie is een organisatie waarin 
management en medewerkers elke dag bezig zijn met de vraag hoe zij 

vanuit klantperspectief hun werk slimmer, beter of anders kunnen 
uitvoeren. Continu Verbeteren in teams vormt het hart van een Continu 
Verbeteren Organisatie. Teams zijn de plek bij uitstek om het adagium 

‘elke dag slimmer beter en anders’ consequent toe te passen.  
 
Binnen één locatie is gestart met een pilot om de methodiek van continu 
verbeteren toe te passen in de teams. De pilot bestaat onder andere uit 
het houden van dagstarts en dagevaluaties. Bij een dagstart, begint het 
team de dag door met elkaar stil te staan bij het werk dat die dag op het 
programma staat. Bij een dagevaluatie wordt er aan het einde van de 

dag met het team teruggekeken op het werk dat gedaan is en kijkt wat 

er beter kan. Het team voert verbeteringen zelf door. Het team kijkt 
naar wie welke hulp nodig heeft. Daarbij worden TPI’s, team prestatie 
indicatoren, opgesteld. Deze indicaties geven inzicht in de 
(belangrijkste) teamdoelen: sturen op (meetbare) resultaten en 
prestaties en het maken van een koppeling met de Prezo-

waliteitsindicatoren.  De resultaten van de dag starts en de 
verbeterborden zijn:  
- meer grip op het werk 
- betere werksfeer 

- communicatie verbetert 
- eigen verantwoordelijkheden worden opgepakt.   
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.3 Lerend netwerk  

De uitwisseling van zorgverleners met andere organisaties heeft nog 
geen vorm gekregen. Daarentegen is wel gestart met medewerkers de 
mogelijkheid te geven om intern bij verschillende Respect locaties mee 
te lopen. In 2018 heeft een aantal medewerkers op Hospice, Niet 
Aangeboren Hersenletsel en bij Parnassia meegelopen waarbij zij kennis 
over deze specifieke doelgroepen hebben opgedaan. In 2018 is er 

gewerkt aan het ontwikkelen van een zogeheten “stagekaart”. Op deze 

kaart staat hoeveel dagen en op welke locaties een medewerker mee 
kan lopen. De uitrol hiervan volgt in 2019.  
Voor wat betreft het lerend netwerk is Respect lid van Zorgscala, de 
branchevereniging voor zorgorganisaties in de regio Haaglanden. 
Zorgscala is een collegiaal netwerk waar kennisuitwisseling plaatsvindt. 
De Raad van Bestuur van Respect heeft het thema “Kwaliteit” in zijn 

portefeuille waardoor het kwaliteitskader geregeld besproken wordt. 
Daarnaast wordt er in de regio met andere zorgorganisaties 
samengewerkt in het kader van kennis uitwisseling waaronder; MDO 
structuur en zorgpad geriatrische revalidatie zorg.   
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6. Leiderschap, Governance en Management 
Het jaar 2018 was een dynamisch jaar voor Respect. Er is in dat jaar 
hard gewerkt om de fusie met Cardia verder uit te bouwen en vorm te 
geven. Echter is in het eerste kwartaal van 2018 deze besprekingen over 

de fusie per direct beëindigd vanwege verschillen op een aantal 
essentiële onderwerpen. Dit betekent dat een aantal punten uit het 
kwaliteitsplan geen verder vervolg heeft gekregen zoals nieuwe visie 
opstellen, inrichting PVAR, geen aanpassing van de statuten.  

6.1 Visie, Verbinding, Verantwoordelijkheid (VVV) 

De projectgroep VVV heeft bij medewerkers opgehaald welke waarden 
belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Al deze verhalen en 
reacties zijn samengevat in drie waarden visie, verbinding en 
verantwoordelijkheid. De projectgroep helpt om de kernwaarden bij alle 
medewerkers bekend te maken en mensen enthousiast te maken voor 

een cultuur van verbeteren. Dat doet de projectgroep door:  
- Te bedenken hoe collega’s op de afdeling geïnformeerd kunnen 

worden en enthousiast te maken. 
- Mede te bepalen hoe dingen worden vormgegeven.  

- Mee te denken over het vormgeven van themaweken rond de 
kernwaarden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

We breien en haken momenteel voor de mensen die op straat 

leven, mutsen en sjaals. En geven deze aan het Leger des Heils 

zodat ze deze weer door kunnen geven aan de mensen die ze nodig 

hebben. 

 



 

11 

 

Een greep uit het 
opleidingsaanbod: 

- Probleem gedrag 
- Communiceren 

en 
onderhandelen 
met 
mantelzorgers 

- Basiskennis 
dementie 

- Helpende plus 
- Bedrijfshulp-

verlening 
- Mondzorg 
- Niet Aangeboren 

Hersenletsel 
- Rekenmodule, 

helpende plus, 
VIG en 
Verpleegkundige 

- Training Fysieke 
belasting  

- Probleem gedrag 
voor vrijwilligers 

- Wondzorg 

 

 

6.2 Governance  

De Raad van Bestuur loopt per kwartaal mee op verschillende afdelingen 
om zo verbinding te houden met zowel medewerkers als cliënten.  
De Raad van Bestuur staat met verschillende gremia van de organisatie 

in verbinding. Zo zijn er verschillende overleggen geweest met de Raad 
van Toezicht, waarvan 2 vergaderingen met de kwaliteitscommissie. De 
Centrale Cliëntenraad is 9 keer bij elkaar gekomen, en bij 4 overleggen 
is de Raad van Bestuur aangesloten. Ook is er jaarlijks overleg met de 
Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht.  

De verschillende professionals nemen deel aan allerlei commissies waar 

zij hun vakgroep representeren. De Raad van Bestuur houdt verbinding 
met deze commissies.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Personeelssamenstelling 
Zonder tevreden medewerkers en vrijwilligers heeft Respect ook geen 
tevreden cliënten. We doen er daarom alles aan om een uitdagende, 
fijne en veilige werkomgeving te bieden. We bieden onze medewerkers 

opleidingen aan om zichzelf te ontwikkelen. We geven onze teams het 
vertrouwen en de verantwoordelijkheid om naar eigen inzicht te werken 
en te verbeteren. Helaas heeft Respect ook dagelijks te maken met de 
krappe arbeidsmarkt. Er staan gemiddeld ongeveer 50 vacatures uit 

voor zorgmedewerkers en paramedici. Om dit probleem aan te pakken is 
er in 2018 een recruitmentteam aangesteld, dat zich richt op het 
aantrekken van (zorg)medewerkers. In 2019 krijgt dit verder vorm door 

een arbeidsmarktcampagne.  

7.1 Aard van de aanstelling 

Het overzicht van de personele bezetting is te vinden in de tabel op 

pagina 11. De continuïteit in de relatie tussen medewerkers, organisatie 
en cliënten blijft een uitdaging. Respect beschikt over een roosterbeleid. 
Medewerkers kunnen hun wensen t.a.v. het rooster 
aangeven en deze worden zoveel mogelijk 

gehonoreerd. Op de ongeplande veranderingen wordt 
zo snel mogelijk ingespeeld door een goede 

samenwerking met het roosterbureau van Respect.  

7.2 Kwalificatieniveaus  

We leveren goede zorg aan cliënten door te werken 
met deskundige medewerkers. Er worden dan ook een 

eisen gesteld aan medewerkers. Voordat medewerkers 
in dienst komen bij Respect wordt er om een Verklaring 
Omtrent Gedrag gevraagd. Daarnaast moet iemand 

beschikken over een geldig diploma en is het verplicht 
om een aantal scholingen te volgen binnen Respect. Dit 
zijn de voorbehouden handelingen, dementietraining, 

klinische lessen mondzorg en hygiëne. In 
functionerings- en beoordelingsgesprekken worden de 
persoonlijke ontwikkeling besproken en afspraken 
gemaakt over scholing.  
Respect biedt een ruim opleidingsaanbod voor 
medewerkers én vrijwilligers. Zo zijn vrijwilligers onder 
andere geschoold om op de huiskamers te 
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ondersteunen door bijvoorbeeld een cursus dementie aan te bieden.  

7.3 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim van 2018 komt neer op 4,7%. Als we kijken naar de 
gegevens van vorig jaar zien we dat het ziekteverzuim gedaald is met 
1,3%. Afgelopen jaar is er ingezet op meer en vaker persoonlijke 
aandacht en ondersteuning richting medewerkers, in de vorm van; 
intervisie en inzet bedrijfsmaatschappelijk werk.  

 

 

7.4 De in-, door- en uitstroom 

Om de instroom van medewerkers te verhogen is zoals eerder is 
aangegeven, een recruitmentteam aangesteld. Naast de instroom is 
Respect ook bezig om medewerkers ruimte te geven om zich verder te 

ontwikkelen en door te stromen naar een andere functie. Daarom biedt 
Respect ook mogelijkheden om van bijvoorbeeld Helpende door te 
groeien naar Verzorgenden (en Verzorgende IG). In 2018 waren dit er 5.  

Daarnaast vindt Respect het belangrijk om zich op leerlingen te richten. 
De uitbreiding van de leerafdeling is in 2018 onderzocht. Er is in eerste 
instantie ingezet op het opleiden van meer praktijkbegeleiders die 
leerlingen kunnen begeleiden. De leerafdeling krijgt in 2019 meer vorm.  
Ook is er ingezet om meer Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden 
(EVV’ers) en/of VIG’ers aan te trekken, dit blijkt toch erg lastig. Het 

streven is om 1 fte op 5 cliënten in te zetten, dit is echter niet gelukt 

doordat er te weinig EVV’ers aangetrokken werden.   
 
Er is in 2018 17% ingestroomd en 14% uitgestroomd. Dit is wel een 
verbetering ten opzichte van 2017 waar het verschil tussen instroom en 
uitstroom groter was, met 8% instroom, en 13% uitstroom.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gewaardeerd voelen is een fijn gevoel en is voor ons de 

kers op de taart! 

  

Per soneelsgegevens 2018  
 
Aan t al m ed ew erkers  432 
Aan t al FTE    253 
Aan t al vr i jw illiger s   269 
Inst room      17%  
Doorst room     13%  
Uit st room     14%  
Tijd eli jk con t ract    30% 
Gem id d eld  arb eid scon t ract in  f t e  0,59  
  

Leer lingen 2018  
 
HBO-V  2 
MBO-V  4 
VIG  41 

Help en d e 1 
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8. Hulpbronnen 
In 2018 is er hard gewerkt aan een nieuwe locatie “De Windes”. Deze 
bestaat uit twee woongebouwen: ZeeWinde met hoogwaardige 
zorgappartementen van Respect en HaagWinde met luxe villa-

appartementen voor de vrije verkoop. In ZeeWinde komen 32 
appartementen voor mensen die volledige zorg nodig hebben. Het is een 
kleinschalige en prettige woonvoorziening, gericht op mensen met 
psychogeriatrische zorgvragen. De woningen zijn 25 m2 groot en 

beschikken over eigen sanitair. Beide etages beschikken over twee 
gedeelde huiskamers waar overdag leuke activiteiten worden 
georganiseerd en waar dagelijks vers gekookt zal worden. In 2019 is het 

nieuwe complex opgeleverd.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

9. Gebruik van informatie 
In 2018 zijn de ervaringen van cliënten over de zorg- en dienstverlening 
van Respect gemeten door middel van: CQ index en Zorgkaart 
Nederland. Het gemiddelde cijfer van verpleeg- en verzorgingshuizen in 

Nederland staat op 7,9 (Zorgkaart Nederland). We zien dat zowel Bosch 
& Duin als Quintus boven het landelijk gemiddelde scoren. Het Uiterjoon 
scoort nét iets daaronder, wat mogelijk te verklaren is door het oude 
gebouw waar cliënten verblijven. Voor het aanpassen van de 

woonomgeving op het Uiterjoon worden inmiddels plannen gemaakt.   
 
In 2018 zijn er door middel belteams interviews gehouden om het aantal 

respondenten op Zorgkaart Nederland te verhogen. We zien dat de 
cijfers op Zorgkaart Nederland voor Quintus en Bosch & Duin hoger 
liggen dan de cijfers uit de CQ-index. Bij zowel de CQ-index als bij 
Zorgkaart Nederland wordt aan de cliënt gevraagd hoe waarschijnlijk het 
is dat de cliënt Respect aanbeveelt aan anderen. Dit wordt de Net 
Promotor Score (NPS) genoemd. Hoe hoger deze score, hoe meer 

tevreden cliënten er zijn. De resultaten van beide onderzoeken zijn input 
voor verbeterplannen. Een aantal thema’s waar de afdelingen mee bezig 

gaan is:  
 Verbeteren van de schoonmaak op Bosch & Duin en deels Quintus. 
 Meer toezicht op de huiskamers (actie in kwaliteitsplan 2019), en 

ondersteuning bij maaltijden.  
 Inzet van activiteitenbegeleiding verhogen op woningen op Bosch & 

Duin, psychogeriatrie.  
 Inzet van eigen medewerkers verhogen om zo de communicatie en 

contact met mantelzorgers te verbeteren.  
 

 

 

 

 

 

Cliёnttevredenheidsonderzoek 

 
Locatie Aantal 

respondenten 
Cijfer NPS 

Het Uiterjoon – SOM 33 8.1 32 
Het Uitjeroon – PG 11 7.5 0 
Quintus – SOM 15 7.7 0 
Quintus PG 41 7.8 27 
Bosch & Duin - SOM 28 7.9 71 
Bosch & Duin - PG 34 7.8 42 

Zorgkaart Nederland 

Locatie Aantal 
waarderingen 

Cijfer Aanbevolen 
door 

Het Uiterjoon  19 7.8 90% 

Quintus  45 8.4 100% 

Bosch & Duin 41 8.1 100% 
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Respect 
 
Postbus 84050 
2508 AB  Den Haag 
Telefoon  (070) 306 10 20  
Internet:  www.respectzorg.nl 

“Wij halen plezier uit ons werk als we horen dat mantelzorgers hun dierbaren 
met een gerust hart bij ons achterlaten, zodat zij thuis tot rust kunnen komen” 

 
-Medewerker Respect - 

 


