KWALITEITSJAARPLAN
2022

Voorwoord
De zorg aan kwetsbare mensen met ouderdomsproblematiek kent grote veranderingen en
opgaven. De zorgvraag wordt steeds complexer. Cliënten en naasten verwachten meer op het
gebied van wonen en welbevinden. Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang
mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De uitdaging voor
ons zit hem vooral in het blijven leveren van goede zorg ondanks de grote krapte op de
arbeidsmarkt.
Wij gaan deze uitdaging aan. Zo ontwerpen en ontwikkelen we nieuwe woonvormen die
onderscheidend zijn en passen bij de diversiteit aan en complexiteit van zorgvragen van onze
(toekomstige) bewoners. We realiseren kleinschalige nieuwbouw ook binnen de wijken. Met
elkaar, nu en in de toekomst, geven we invulling aan onze visie en handelen we vanuit de
wensen en behoeften van de zorgvragers samen met zijn/haar naasten. De ouderenzorg is in
transitie. Afgelopen jaar heeft De Waalboog verschillende stappen gezet om actief bij te
dragen om voldoende goede en betaalbare zorg, dicht bij de cliënt, vorm te geven. Niet alleen
intern, maar ook juist samen met alle VV&T organisaties in de regio, de huisartsen en de
sociale wijkteams van de gemeenten.
Het kwaliteitsjaarplan dat hier voor u ligt is gemaakt op basis van de evaluatie van de gezette
stappen in 2021 die invulling geven aan vier beleidsthema’s:
1. Persoonsgerichte zorg 2. Passende woonomgeving en inrichting van zorg- & dienstverlening
3. Voldoende en deskundige zorgverleners 4. Slimme zorg met behulp van technologie
In het eerste kwartaal van 2022, als het strategisch beleidsplan 2022-2025 gereed is, worden
verdiepingsslagen aangebracht in dit kwaliteitsjaarplan. Om de beweging in te zetten naar een
verandering van de verpleeghuiszorg zullen we samen, met vallen en opstaan, gaan
ontdekken wat werkt en wat niet om op passende wijze invulling te geven aan onze visie
“Een passend vervolg…..zo thuis als maar kan”.
Rita Arts
Bestuurder De Waalboog
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INLEIDING
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De Waalboog
Goede (ouderen)zorg, optimaal omgaan met ouderdomsproblematiek gaat bij De Waalboog steeds over een passend vervolg vinden, samen met
de bewoner en de mensen om hem heen. De zorgverleners gaan in deze zoektocht uit van een breed perspectief op gezondheid. Hierbij zijn
principes als ‘wat is belangrijk voor u op dit moment’ en ‘wat kunt u wel’, leidend om het leven van de bewoner op de meest passende manier
vorm te geven. Het welbevinden van kwetsbare mensen die te maken hebben gekregen met ouderdomsproblematiek, staat hierbij voorop. In de
bijlage, profiel van De Waalboog, staat onze visie beschreven.
We geven invulling aan de zorgvraag voor zowel cliënten in de intramurale als extramurale setting. De Waalboog biedt op vier locaties
intramurale zorg met of zonder behandeling aan mensen met ouderdomsproblematiek. Binnen dat spectrum zorgen wij voor mensen met
dementie en/of probleemgedrag en voor mensen met somatische gezondheidsproblemen. Daarnaast wordt zorg en behandeling geboden aan de
specialistische doelgroepen:
• Gerontopsychiatrie
• Dementie met zeer ernstig probleemgedrag
• Jonge mensen met dementie
• Palliatieve terminale zorg.
De Waalboog werkt, vanuit haar expertise van specialistische doelgroepen, actief mee aan brede kennisdeling en ontwikkeling in de regio en met
samenwerkingspartners landelijk.
Naast intramurale zorg biedt De Waalboog extramurale behandeling. Het team van De Waalboog Thuis biedt behandeling en consultatie bij
mensen met ouderdomsproblematiek in samenwerking met de huisartsen in de regio. We streven er samen naar dat mensen met de juiste
ondersteuning en begeleiding zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
De komende jaren realiseert De Waalboog de huisvestingsplannen voor zowel de nieuw- en verbouw op bestaande locaties, als de realisatie van
nieuwe wijklocaties als onderdeel van en in samenwerking met de wijk.
In het kwaliteitsjaarplan 2022 borduren we voort op de stappen die in 2021 gezet zijn en wordt aan de vier beleidsthema’s verder invulling
gegeven. In een bijeenkomst, waar medewerkers multidisciplinair vertegenwoordigd waren en een cliëntenvertegenwoordiging aanwezig was, is
het kwaliteitsjaarplan van afgelopen jaar geëvalueerd. Daarnaast is besproken welke ontwikkelingen De Waalboog qua herinrichting doorlopen
heeft om vanuit de bedoeling, dus op persoonsgerichte wijze, de zorgvraag van vandaag en morgen te kunnen beantwoorden. De afgelopen
weken is een aanzet gemaakt om het Strategisch beleid voor de komende drie jaar uit te werken. De verwachting is dat het strategisch beleid in
het eerste kwartaal van 2022 gepubliceerd wordt en dat dit geformuleerde beleid leidt tot een update van het kwaliteitsjaarplan dat voor u ligt.
In de volgende paragraaf worden de vier beleidsthema’s eerst kort toegelicht, alvorens in te gaan op de stappen die we willen zetten in 2022.

VIER STRATEGISCHE BELEIDSTHEMA’S
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 Persoongerichte zorg

 Passende woonomgeving en inrichting van zorg- en dienstverlening

De mensen die bij De Waalboog komen wonen, hebben

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun

vaak een complexe hulpvraag, die om multidisciplinaire

vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De opgave en uitwerking van dit

behandeling en begeleiding vraagt. De bedoeling is dat

beleid ligt vooral op het lokale niveau bij lokale partijen en burgers. In het kader

de bewoner zo veel als mogelijk de regie voert over zijn

van wonen met zorg wordt tegenwoordig een actievere houding van inwoners

eigen leven, waarbij hij zelf keuzes maakt (vrijheid). De

verondersteld en van gemeenten en professionele organisaties juist een meer

bewoner wordt daarin ondersteund door diens naasten,

faciliterende. De Waalboog ontwikkelt in dit kader en in samenspraak met

de professionals en vrijwilligers (samenredzaamheid). In

Gemeente Nijmegen en het Zorgkantoor een passende woonomgeving en

dialoog met de bewoner en zijn naasten maken we met

inrichting van de zorg- en dienstverlening. De Waalboog groeit de komende jaren

elkaar een vertaling van het levensverhaal naar het hier

van een traditioneel verpleeghuis naar een huis met een nieuw woonzorgconcept.

en nu; in alles wat we doen (attitude).

Vanuit de intramurale setting zal steeds meer aansluiting gezocht worden bij de

Binnen de zorgdriehoek (professionals, naasten en

professionals in de wijk om het zorgnetwerk voor ouderen te versterken. De

vrijwilligers) investeren de zorgverleners in

Waalboog draagt bij aan een fijne woonomgeving voor mensen met

betekenisvolle relaties, omdat we weten dat de kwaliteit

ouderdomsproblematiek, zodat zij op het juiste moment en op de juiste plaats

van de relatie er toe doet als het gaat om aan het

ondersteuning krijgen. Uitgangspunt is dat steeds binnen de zorgdriehoek van

welbevinden van een bewoner én bijdraagt aan het

professionals, naasten en vrijwilligers bewoners de best passende ondersteuning

werkplezier en de sfeer binnen zorgteams.

krijgen om hun eigen verhaallijn voort te zetten.
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 Voldoende en deskundige zorgverleners
De uitdagingen ten aanzien van de arbeidsmarkt in de zorgsector
zijn groot. Het tekort aan zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt
maakt De Waalboog zeer actief in werven én opleiden van nieuwe
medewerkers voor het primaire proces. Daarnaast is het belangrijk
om medewerkers te blijven boeien en te binden aan De Waalboog.
Werken bij De Waalboog moet ook voor medewerkers steeds
‘passend’ zijn en voelen. Door het creëren van loopbaanpaden

binnen de organisatie of de regio, richten we op behoud van
zorgmedewerkers.
Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen garanderen werken
we nauw samen met regionale ketenpartners en sluiten we aan bij
landelijke initiatieven. Samen met de Werkgeversorganisatie Zorg

Afbeelding uit Roadmap 2022 van team Informatisering & Innovatie

en Welzijn en het Zorgkantoor maken we afspraken om de grootste

 Slimme zorg met behulp van technologie

knelpunten in de regionale arbeidsmarkt gezamenlijk aan te

Technologische ontwikkelingen en mogelijkheden vereisen ook een

pakken.

digitale transformatie in de zorg. Dit maakt het mogelijk om de zorg op

De ontwikkelingen in zorgzwaarte en zorgvraag monitoren we

geheel nieuwe wijze te organiseren met behulp van technologie, op

continu. In samenhang daarmee onderzoeken we welke

basis van de eigen regie van de bewoner. We willen ervaring op doen

competenties medewerkers nodig hebben om goede ouderenzorg

met nieuwe mogelijkheden die van toegevoegde waarde zijn voor het

te kunnen blijven bieden.

welbevinden van bewoners. Hierbij is het belangrijk aandacht te
hebben voor het implementeren en omarmen van de toepassing van
de technologie door zorgprofessionals. In het kader van slimme zorg
werkt De Waalboog nauw samen met onderwijsinstellingen en andere
partners in de regio om innovatie in de zorg te stimuleren.
Informatisering en ICT spelen een belangrijkere rol in de zorg, voor
zowel medewerkers als bewoners. De vernieuwing van ICTinfrastructuur is immers de basis voor het creëren van mogelijkheden
voor het werken met technologie zowel intramuraal als extramuraal.

LEESWIJZER KWALITEITSJAARPLAN 2022
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Het kwaliteitsjaarplan is opgebouwd in lijn met de acht hoofdstukken van het Kwaliteitskader

Passend vervolg: ken je bewoner

Verpleeghuiszorg en uitgevoerd in de huisstijlkleuren van De Waalboog. Per hoofdstuk zijn de

Kwaliteit in dialoog: CareRate

verbeteronderwerpen genoemd, het gewenste resultaat op termijn en de vervolgstappen die

Omgaan met probleemgedrag

in 2022 genomen worden op basis van de evaluatie van kwaliteitsjaarplan 2021.

Cliëntreis / zorgpad

In onderstaand model van het kwaliteitskader zijn de speerpunten geïntegreerd om visueel te

Eten & drinken

maken welke verbeteringen dit jaar op de rol staan.

Zinvolle daginvulling
Zorg dicht bij huis: hybride wonen
Doelgroepenbeleid
Nieuwbouw J&A en wijklocatie

Wonen

Zorginhoudelijke
veiligheid

Monitoren en verbeteren basisveiligheid
Leren voor en door het werk
Specialistisch ambulant team
Specialistische doelgroepen

Persoonsgerichte zorg
& welzijn

Kennismanagement en -infrastructuur
Leren & verbeteren

inhoud

Regelruimte en eigenaarschap
Cliëntenvertegenwoordiging
Kernwaarden

randvoorwaarden
Gebruik van informatie

Leiderschap, Governance,
management

Verantwoording en transparantie
Leer- & innovatieafdeling
Veilig en positief werkklimaat

Hulpbronnen,
omgeving en
context

Personeelssamenstelling

Elektronisch cliëntendossier (ECD)
Innovatie en vernieuwing
Slimme inco
Veilig gebruik elektrische apparatuur
Cliëntenraadpleging
Real-time stuurinformatie: BI-tool
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PERSOONSGERICHTE ZORG & WELBEVINDEN

Een bewoner ondersteunen om zijn leven op een passende manier te vervolgen begint bij het leren kennen van die bewoner. Wie is deze persoon,
wat heeft hij nodig, welke voorkeuren en wensen heeft hij en welke personen zijn belangrijk voor hem? Bij het leren kennen van de bewoner gaat
het om het hele beeld en de context van die persoon. Het welbevinden van de persoon wordt bevorderd door een zinvolle daginvulling, comfort,
affectie, behoud van de eigen identiteit, het gevoel ergens bij te horen en ruimte te hebben zich te onderscheiden (Gerritsen, 2020). Het gaat dus bij
persoonsgerichte zorg om het welbevinden van de persoon op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal gebied en de interactie tussen deze gebieden.
Bij het duiden en inhoud geven aan persoonsgerichte zorg is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor de zorgverleners van De Waalboog leidend.
De nadruk ligt hierbij op samen leren als basis voor kwaliteitsverbetering.
Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022

Proceseigenaar

Middel



Passend
vervolg

Bewoners en naasten
geven aan ondersteund te
worden om hun leven te
leiden zoals zij dat wensen
(passend vervolg).

1) Kennismaking met een nieuwe bewoner en zijn naaste(n) vindt
plaats in de thuissituatie. (bij crisisopname achteraf)
2) Om de bewoner beter te leren kennen gaan teams op zoek
naar een voor hen passende methode(n) om in dialoog te gaan.
3) De teams worden gecoacht in het vertalen van informatie over
de bewoner naar een passend vervolg: hoe kun je de bewoner
ondersteunen zijn leven in te vullen zoals hij dat wenst
(welbevinden).

Clustermanager

Huisbezoek

De zorgteams zijn
toegerust stuurinformatie,
(o.a. cliëntervaringen), om
te zetten naar concrete,
kort-cyclische
verbeteracties. Bewoners
en naasten worden
gehoord en voelen zich
gesteund om het leven te
leiden zoals zij dat wensen.

1) In 2022 worden de overige 14 van de 31 zorgteams getraind in
het gebruik van CareRate.
2) In 2022 doorlopen 31 zorgteams de verbetercyclus ten aanzien
van twee verbeteronderwerpen op basis van feedback van
bewoners en naasten.
3)De zorgverleners leren om samen verantwoordelijk te zijn voor
het resultaat vanuit de bedoeling en hebben regelruimte en
bevoegdheden om beslissingen te nemen.

Clustermanager

Medewerkers en
vrijwilliger zijn toegerust
om te gaan met
probleemgedrag om zo
het welbevinden van de
persoon in kwestie (en zijn
omgeving) te verbeteren.

1) In de eerste helft van 2022 worden 6 zorgteams gecoacht in de
toepassing van de interventie Volgen & Sturen (methodiek
Focussen)
2) In de eerste helft van 2022 worden per locatie medewerkers
opgeleid tot gedragsconsulenten Volgen & Sturen (train-detrainer)
3) In de tweede helft van 2022 worden x zorgteams getraind in
Volgen & Sturen (aantal is afhankelijk van aantal trainers)

Manager
B&B





Kwaliteit in
dialoog

Omgaan
met
probleemgedrag

Bijv. praatplaat,
levensloop
Coaching door
teamcoaches zorg.
CareRate

Coaching door
teamcoaches zorg
(zelforganisatie)

Verbeter-programma
omgaan met
probleemgedrag
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Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022

Proceseigenaar



Cliëntreis
(zorgpad)

Voor zorgverleners, bewoners en
naasten is het inzichtelijk hoe de
cliëntreis, vanaf het eerste contact
met De Waalboog verloopt en hoe
de ondersteuning, zorg en
behandeling voor specifieke
doelgroepen georganiseerd is
(met welke methodieken gewerkt
wordt en hoe de onderlinge
afstemming geregeld is)

 In Q2 vindt de implementatie plaats van Zorgpad De Brug
 In Q1 is het Zorgpad Jonge mensen met dementie gereed en
in Q2 vindt de implementatie ervan plaats
 Medio 2022 wordt de cliëntreis in kaart gebracht vanuit het
perspectief van de cliënt. Deze beschrijving bestaat uit
diverse fasen, vanaf het moment dat de cliënt in contact
komt met De Waalboog en wat hij vervolgens mag
verwachten. Er wordt ingezet om op passende wijze zijn
verhaallijn te vervolgen (dit betreft tevens de evaluatie en
integratie van de Zorgproces-protocollen in de cliëntreis).

Clustermanager



Eten &
Drinken

De bewoners genieten van de
maaltijd en ervaren dat voorzien
wordt in de persoonlijke wensen
en voorkeuren ten aanzien van
eten & drinken .

•

Eind 2022 is de visie op Eten & Drinken geïmplementeerd op
alle afdelingen i.s.m. een onderwijsinstelling m.b.t. voeding
en gastvrijheid.

Manager
F&V
Clustermanager



Zinvolle
daginvulling

Bewoners ervaren een zinvolle
daginvulling (zeven dagen per
week), waarbinnen uiting gegeven
kan worden aan passies en
talenten.

•

Ontwikkeling en organisatie van afdelingsoverstijgende
activiteiten die tegemoet komen aan specifieke passies en
talenten van (individuele) bewoners.
In Q2 wordt onderzocht of en op welke manier bewoners van
De Bosweg (en eventueel van andere afdelingen) gebruik
kunnen maken van de faciliteiten van dagbehandeling De
Boog (buiten kantooruren)

Clustermanager

•

Middel

Implementatieplan

WONEN
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De vraag naar flexibele (tijdelijke) woonvormen neemt de komende jaren verder toe. Op basis van onder andere een regioscan vanuit het Unicityproject (UKON) is vast komen te staan dat voor de doelgroep jonge mensen met dementie behoefte is aan flexibel gebruik van de intramurale
voorzieningen als periodieke ontlasting van het mantelzorgsysteem. De Waalboog onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor het inrichten van
meer hybride woonvormen, waarbij de thuissituatie (tijdelijk) gecombineerd wordt met (deel)verblijf intramuraal. Hierdoor kan de cliënt langer
vanuit zijn vertrouwde thuissituatie zorg krijgen. Dit draagt bij aan het welbevinden van de cliënt, legt minder beslag op de intramurale capaciteit en
gaat hand in hand met minder zorgkosten.
Een aantal voorbeelden zijn:
• Combinatie overdag zorg thuis en ‘s nachts zorg intramuraal (bij nachtelijk dwalen van een cliënt);
• Weekend zorg voor jonge mensen met dementie om mantelzorg te ontlasten;
• Wijkbedden waarbij tijdelijke opvang plaatsvindt wanneer een crisissituatie in de context van de patiënt is ontstaan (bijvoorbeeld tijdelijke uitval
van mantelzorg);
• Bovenstaande gecombineerd mogelijk met een VPT en/of MPT zorg.

Deze vormen van hybride wonen zijn waardevol, maar vragen een ander werkwijze, opzet en organisatie van een afdeling (roostering, informatie
uitwisseling, richtlijnen, expertise etc.). Deze meer flexibele/ gecombineerde vormen van zorg willen wij in een experimentele leer-ontwikkelsetting
vormgeven waarbij een (deel)afdeling ingezet wordt voor hybride wonen.

Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022

Proceseigenaar

Middel



Zorg dicht
bij huishybride
wonen

In 2022 is de basis gelegd om bij
te dragen aan dat mensen met
ouderdomsproblematiek zo lang
mogelijk in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven
wonen. De thuissituatie kan
(tijdelijk) gecombineerd worden
met intramurale opvang
bijvoorbeeld in de vorm van
gespecialiseerde dagbesteding
en deeltijd wonen.

 Ontwikkeling van gespecialiseerde dagbesteding in de wijk
Neerbosch-Oost en Hees ( in samenwerking met Sterker
Sociaal Werk).
 Onderzoek naar en vaststellen van randvoorwaarden om
logeren, tijdelijk verblijf en deeltijd wonen (hybride wonen) te
realiseren binnen De Waalboog met het multiprofessionele
team van Waalboog Thuis. Q3 is de planvorming en uitwerking
in een procesontwerp hybride wonen gereed. In Q4 vindt de
implementatie plaats.

Bestuurder

WLZ zorg
2022
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Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022

Proceseigenaar

Middel



Doelgroepenbeleid

Een passend vervolg voor
bewoners is zo
georganiseerd dat bij
verandering van de
zorgvraag een interne
verhuizing niet nodig is om
te kunnen voldoen aan die
zorgvraag (minder
differentiatie)

 In januari 2022 is het herziende doelgroepenbeleid vastgesteld.
 Medio 2022 is het doelgroepenbeleid operationeel
(zorgbemiddeling plaatst nieuwe cliënten conform beleid )

Manager
B&B

Beleid



Nieuwbouw
Joachim & Anna

Aan het leven van
bewoners van afdelingen
Pimpelmees, Eekhoorn en
Klarinet wordt een passend
vervolg gegeven in gebouw
B en C.
Binnen gebouw C is een
unit passend voor de
leefomgeving van jonge
mensen met een vorm van
dementie.

De kwartiermaker, verhuiscoördinator en clustermanager bereiden
de verhuizing voor en voeren regie over de uitvoering.
 Samenstellen en indelen bewonersgroepen m.b.t. kleinschalig
wonen (in samenspraak met zorgdriehoek)
 Samenstellen en indelen zorgteams .
 Zorgvisie concreet vertalen in inrichting en aankleding.
 Voorbereiden van bewoners (en mantelzorgers) op verhuizing
(incl. communicatie).
 Praktisch inregelen verhuizing en ondersteunen van bewoners.

Bestuurder

Spoorboek
verhuizen
J&A

De bewoners en naasten
ervaren een schone
leefomgeving en waarderen
de schoonmaak in de
cliëntenraadpleging met
een 4 (op een
vijfpuntschaal).

•

Realisatie
wijklocatie St.
Agnetenweg



Schone
leefomgeving

•
•

De resultaten van de cliëntenraadpleging (okt. 2021) zijn
uitgangspunt voor verbeteracties op locatie ten aanzien van
schoonmaak.
De schoonmaaktaken van woonassistenten zijn medio 2022
beperkt tot de huiskamer en keuken; de overige ruimtes vallen in
het werkprogramma van de interieurverzorging.
De kwaliteit van schoonmaak wordt meetbaar gemaakt door
invoering van efficiënte werkprogramma’s, planning van
medewerkers en controle op het behaalde kwaliteitsniveau.

Vastgoedplan

Manager
F&V

Cliëntenraadpleging

Building
Experience
Diversy

(ZORGINHOUDELIJKE) VEILIGHEID
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De stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft enkele jaren geleden zes thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van bewoners:
1.1

Decubitusmeting

1.2

Casuïstiekbespreking decubitus op de afdeling

2

Advance Care Planning

3.1

Bespreken van medicatiefouten in het team

3.2

Medicatie review (jaarlijks met apotheker, SO en medicatiedeler).

4.1

Middelen en maatregelen rond vrijheid (in Wzd: onvrijwillige zorg)

4.2

Terugdringen vrijheidsbeperking

4.3

Werken aan vrijheidsbevordering

5

Continentie

6.

Eten en drinken

De dikgedrukte indicatoren zijn indicatoren waarvan de resultaten verplicht aangeleverd moeten worden aan ZorgInstituut Nederland. De overige
indicatoren zijn keuze-indicatoren, waar De Waalboog er vier uitgekozen heeft om te meten en te analyseren. Deze keuze is destijds gemaakt in
samenspraak met de cliëntenraad op basis van de voorwaarden dat de zorgverleners zo min mogelijk belast worden met het meten/registeren en dat
de meting naar verwachting winst gaat opleveren voor de kwaliteit van leven. De keuze-indicatoren van De Waalboog hebben betrekking op
vrijheidsbeperkende maatregelen (4.1 t/m 4.3) en op de decubitusmeting (1.1).
Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022



Monitoren en
verbeteren
basisveiligheid
(kwaliteitsindicatoren

De zorginhoudelijke
veiligheid van bewoners
wordt gemonitord en
verbeterd op basis van de
uitkomsten op de
indicatoren.

•

•
•

Op teamniveau worden de uitkomsten van de indicatoren
periodiek besproken en zo mogelijk verbeterd: wat zegt het
resultaat, herkennen we de uitslag, zien we een trend,
moeten we actie ondernemen?
De resultaten op de zorginhoudelijke indicatoren zijn eind
2022 zichtbaar in de BI-tool en hiermee real-time
beschikbaar.
De indicator eten & drinken is uitgangspunt van de visie op
eten & drinken, waar eind 2022 invulling wordt gegeven
binnen alle afdelingen van De Waalboog (zie ook pagina 7a)

Proceseigenaar
Clustermanager
Manager
I&I
Manager
F&V

Middel

LEREN & VERBETEREN
De Waalboog is voortdurend in ontwikkeling om optimale zorg en ondersteuning aan bewoners
te bieden met passende werkomstandigheden voor medewerkers en vrijwilligers. Naast
deelname aan landelijke onderzoeken, het bijwonen van symposia en actieve participatie in
netwerken stimuleren we praktijkgericht onderzoek uit te voeren ter verbetering van de zorg
aan mensen met ouderdomsproblematiek. Twee praktijkonderzoekers helpen daarbij door
medewerkers te motiveren vraagstukken in de zorgverlening zelf nader te onderzoeken. Dit
gebeurt in samenwerking met het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON).
Om de bewoners de beste zorg te kunnen geven is het belangrijk dat medewerkers voortdurend
kennis uitwisselen. Uit een onderzoek van Vilans (2019) is naar voren gekomen dat het
raadplegen van een deskundige collega op nummer één staat om je kennis te vergroten. Hier
sluit het strategisch opleidingsbeleid op aan, waarin coaching-on-the-job, feedback en intervisie
instrumenten zijn om kennis te delen op de werkvloer, direct vanuit de zorgvraag van onze
bewoners.
Een ander onderdeel van het strategisch opleidingsbeleid betreft het professionaliseren van
expertisegebieden als kwaliteitsimpuls voor de toenemende complexe zorg. De zorgvraag van
bewoners, waarop de specialisaties afgestemd worden, is hierbinnen leidend. Er wordt een
specialistisch ambulant team van zorgprofessionals ingericht die beschikken over aanvullende
specialisaties en kennis. Zij ondersteunen en adviseren de zorgteams bij specifieke inhoudelijke
vraagstukken. Hierbij is expliciet een rol voor de HBO opgeleide verpleegkundigen om
vakinhoudelijke kwaliteitsverbeteringen op te pakken en bewezen kennis toe te passen binnen
de dagelijkse zorg, begeleiding en behandeling van bewoners..

Op locatie Joachim & Anna wordt, naast reguliere verpleeghuiszorg, ook zorg geboden aan
kleine, specialistische doelgroepen met een complexe zorgvraag. De zorg aan deze
specialistische doelgroepen zit in een transitie . Per doelgroep krijgt deze ontwikkeling vorm in
Regionale expertisecentra (REC), landelijke Doelgroep expertise centra (DEC) en een landelijk
kenniscentrum, waarin kennis en kunde wordt gebundeld, beschikbaar gemaakt en
uitgewisseld. Op het gebied van gerontopsychiatrie, psychiatrie met zeer ernstig
probleemgedrag (d-zep) en jonge mensen met een vorm van dementie, draagt De Waalboog bij
aan die transitie.

10a

10b
Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022

 

Leren voor en
door het werk

De (zorg)vraag van de
bewoner/ doelgroep is
uitgangspunt voor het
verwerven van
competenties
zorgprofessionals.

•

Zorgverleners krijgen
advies van en worden
ondersteund door een
team van specialisten om
de beste zorg te kunnen
bieden aan bewoners met
specialistische, complexe
zorgvragen.

•

De kwaliteitsontwikkeling
van zorg aan laag volumehoog complexe
doelgroepen en aan
reguliere doelgroepen is
geborgd.

•

De kennisinfrastructuur is
geoptimaliseerd, waardoor
kennis delen met elkaar
gemakkelijker en flexibeler
georganiseerd is.

•







Specialistisch
ambulant
team

Specialistische
doelgroepen

Kennismanagement
en
infrastructuur

•

•

•

•

Proceseigenaar

Middel

Teams worden gecoacht om hiaten te identificeren in kennis
en kunde ten aanzien van de hulpvraag van de
bewonerspopulatie.
Deskundigheidsbevordering (voornamelijk) middels feedback,
intervisie, coaching.

Clustermanager

Strategisch
opleidingsbeleid

In januari is de inventarisatie gereed van zorginhoudelijke
expertisegebieden die betrekking hebben op de zorgvragen
binnen De Waalboog.
In april is de blauwdruk gereed voor de invulling van het
specialistisch ambulant team. In dit team zijn diverse
deskundigen vertegenwoordigd die zorgteams en disciplines
adviseren en ondersteunen en daarnaast zorg dragen voor
kennisontwikkeling en implementatie van de beste zorg.

Bestuurder

Kennis, onderzoek en deskundigheidsbevordering worden
actief verbonden met elkaar: praktijkvragen koppelen aan
onderzoek, samenwerken met HAN, ROC, UKON, participatie
in kennisnetwerken.
Ontwikkeling naar formele erkenning als regionaal expertise
centrum voor de doelgroepen gerontopsychiatrie, D-zep en
jonge mensen met een vorm van dementie eind 2022.

Manager B&B

Op basis van de inventarisatie van de huidige
kennisinfrastructuur wordt in april de wenselijke infrastructuur
geschetst en ingericht.
De wenselijke kennisinfrastructuur is eind 2022 operationeel.

Manager B&B
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LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022



Regelruimte op
de juiste plek

De organisatiestructuur
en -inrichting zijn
ondersteunend aan de
visie van De Waalboog;
de medewerkers geven
aan regelruimte te
hebben.

•



Cliëntenvertegenwoordiging

Bewoners hebben direct
of indirect een stem in
het behartigen van hun
belangen (op organisatie
niveau)

•
•

•



Vereiste
kwaliteits
-kader

Kernwaarden

Verantwoording
en transparantie

De kernwaarden dragen
bij aan de concretisering
van de visie van De
Waalboog.

•

De Waalboog voldoet
aan de eisen van het
Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg t.a.v.
kwaliteitsjaarplan,
kwaliteitsverslag en het
aanleveren van
gegevens aan
Zorginstituut Nederland

•

•

•
•

•

Proceseigenaar

Middel

Ontwikkeling naar integraal management en
zelforganiserende teams conform implementatieplan
waarbij rekenschap wordt genomen van de
taakvolwassenheid van een team.

Bestuurder

Implementatieplan herziening
organisatiestructuur en
vervolg
zelforganiserende
teams.

In januari wordt de nieuw samengestelde cliëntenraad
geïnstalleerd.
Op elke locatie vindt minimaal 4 keer per jaar een
bewonersraad plaats, waarin actualiteiten en
aandachtspunten besproken worden.
Jaarlijks vindt een schriftelijke cliëntenraadpleging plaats,
waar gevraagd wordt naar de mate van tevredenheid over
de zorg- en dienstverlening. (incl.de vragen van Zorgkaart
Nederland)

Bestuurder

De huidige kernwaarden worden in samenspraak met
medewerkers, bewoners en CR vervangen, opdat deze
aansluiten bij de visie van De Waalboog.
De nieuwe kernwaarden worden medio 2022
geïntroduceerd en gebruikt om inhoud te geven aan de
gewenste kwaliteit.

Bestuurder

In januari is kwaliteitsjaarplan 2022 definitief vastgesteld
door MT, RvT, CR en OR.
Het kwaliteitsjaarplan wordt vier keer per jaar uitgebreid
geëvalueerd en gemonitord via managementrapportage
(MARAP)
Vóór april is de definitieve versie van het
kwaliteitsjaarverslag gepubliceerd op de website van De
Waalboog.
De gegevens van de verplichte en keuze-indicatoren en de
personele samenstelling zijn uiterlijk in juni aangeleverd
bij Zorginstituut Nederland.

Bestuurder

Clustermanager
Bestuurder

PERSONEELSSAMENSTELLING
Het is een uitdaging voor de hele VVT branche om nu en in de toekomst voldoende geschoolde en betrokken medewerkers in vaste dienst te
hebben en houden. De Waalboog werkt vanuit meerdere invalshoeken aan het verminderen van deze problematiek waarbij we de intensieve
samenwerking opzoeken met andere organisaties (VVT-organisaties, ziekenhuizen, GGZ instelling en onderwijsinstellingen).
Een belangrijke pijler voor het binden en boeien van onze medewerkers is het bieden van voldoende loopbaanperspectief. De herinrichting van
ons functiehuis biedt voldoende doorgroeimogelijkheden voor zorgprofessionals, waardoor een concrete loopbaan met
doorgroeimogelijkheden binnen De Waalboog wordt geboden. Daarbij leggen we een duidelijke focus op de rol en positie van de verzorgenden
en verpleegkundigen (MBO en HBO opgeleid); functies die van toenemend belang zijn voor onze organisatie en voor de branche. We werken
met het ROC en de HAN samen om leerlingen te interesseren voor de ouderenzorg. Maar ook de samenwerking met het UKON draagt bij aan
kennisontwikkeling en kennisdeling door en voor onze zorgprofessionals in een omgeving die uitdaging biedt.
De (regionale)netwerken van de specialistische doelgroepen dragen in belangrijke mate bij aan ontwikkeling, kennisdelen en specialisatie
mogelijkheden voor medewerkers. Om zorgprofessionals te binden en boeien voor De Waalboog, werken we samen met werkvelden die ons
raken dan wel overlap hebben, zoals de GGZ en de huisartsenzorg.
Voor het werven van personeel is recruitment steviger gepositioneerd binnen De Waalboog. In het wervingstraject voor zorgprofessionals
wordt ook gerekruteerd voor professionals met ervaring als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) of sociaal maatschappelijk werk op zowel
HBO als MBO niveau. Zij dragen vanuit hun expertise waardevol bij aan invulling van het welbevinden van bewoners en cliënten. In het kader
van interne mobiliteit proberen de recruiters onze zorgprofessionals te motiveren hun ambities waar te maken, die vervolgens goed worden
gefaciliteerd door de organisatie.
Voor 2022 is de ambitie om verder invulling te geven aan goed werkgeverschap door te starten met een leer- en innovatieafdeling
(zorginnovatie afdeling). Deze afdeling is gericht op leren en ontwikkelen van zorgprofessionals vanuit de praktijk; lerend werken onder
begeleiding van coaches als uitgangspunt. Een dergelijke afdeling, zo leren we van andere organisaties, is een voedingsbodem voor
onderzoeksprojecten en kwaliteitsonderzoeken, waarbij zorgprofessionals in de lead zijn. We starten kleinschalig, als experiment, waarbij een
afdeling wordt gevormd van (opbouwend naar) 8 à10 intramurale PG plaatsen en waarbij in samenwerking met ROC/HAN personeel wordt
opgeleid. Een verdere verkenning met andere partners in het opleiden van zorgpersoneel vindt plaats.
Het leer- en innovatieklimaat creëert ruimte en uitdaging voor een diversiteit aan professionals in opleiding. De Waalboog biedt een praktijk,
waar men ervaring kan op doen in een uniek werk- en leerklimaat. Er worden vanuit onze expertise van specialistische doelgroepen
praktijkgericht vaardigheden aangeleerd en kennis overgedragen in onder andere de methode van Volgen & Sturen. Dit, omdat in toenemende
mate bewoners een psychogeriatrische zorgvraag met gedragsproblematiek hebben en wij voorzien dat die complexe zorgvraag de komende
jaren intramuraal (maar ook extramuraal) verder toe zal nemen.

12a

12b
Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022



Leer- en
innovatieafdeling

De Waalboog heeft een
leer- en innovatie afdeling,
waar studenten
praktijkgericht opgeleid
worden onder begeleiding
van coaches en de
leercultuur gericht is op
zorginnovatie en
kwaliteitsverbetering van
de zorg.

•

Medewerkers geven aan
een positief en veilig
werkklimaat te ervaren.

•



Veilig en
positief
werkklimaat

•

•

•
•

Proceseigenaar

In het eerste kwartaal wordt met ROC en HAN een profiel
gemaakt welk personeel opgeleid wordt binnen de leeren innovatie-afdeling (innovatiedoelen, leerdoelen,
samenstelling, invulling coaching e.d.)
In het tweede kwartaal wordt gestart met het inrichten
van een fysieke plaatsen binnen een afdeling en de
organisatie ervan: benoeming van coaches, uitwerken
roostering, opleidingsplan, ICT en uitwerking behandeling
en begeleiding)
In het derde kwartaal start de zorg (gefaseerd) aan
bewoners op de nieuw e afdeling.

Clustermanager
Nijevelt

In februari is het protocol Acuut gevaar gereed en
worden de randvoorwaarden vervolgens in maart
ingeregeld.
In februari is het protocol Opvang na schokkende
gebeurtenissen gereed en worden de randvoorwaarden
vervolgens in maart ingeregeld.
De kerngroep Volgen & Sturen monitort de voortgang op
het programma omgaan met probleemgedrag en initieert
twee keer per jaar een bijeenkomst met de ambassadeurs
van de Volg- en Stuurgroep.

Manager
B&B

Middel

Zie ook: Programma
omgaan met
probleemgedrag
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HULPBRONNEN, OMGEVING EN CONTEXT
De Waalboog zet nieuwe (zorg)technologie en andere hulpbronnen in als interventie om de kwaliteit van leven van bewoners te verbeteren, de

zorg te ontzorgen en een veilige werkomgeving te borgen.
Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022

Proceseigenaar

Middel



Elektronisch
cliëntendossier (ECD)

Het primaire proces wordt
ondersteund door een
passend elektronisch
cliëntendossier (maatwerk
en persoonsgericht).

 Inrichten van een projectstructuur t.b.v. selectie ECD
 Programma van eisen wordt integraal opgesteld vanuit de
bedoeling/visie
 Selectieprocedure passend ECD vindt plaats in
samenspraak met gebruikers in de zorgdriehoek.

Manager I&I
Clustermanager

Projectplan
ECD



Innovatie en
vernieuwing

Een groep medewerkers
met een passie voor
zorginnovatie dragen bij
aan het gebruik van
nieuwe technologieën en
digitalisering als
hulpmiddel bij
persoonsgericht zorg.

 Het Expertteam Technovatie, de voorlopers in
zorginnovatie en de digi-coaches onderzoeken de
meerwaarde van het gebruik van c.q. technologische
ontwikkelingen, zorginnovaties en de digitale
ontwikkelingen door te zien en te ervaren. (bijv. Slimme
inco, Smart-glasses)
 Daar waar de meerwaarde van deze ontwikkelingen gezien
en ervaren wordt, wordt een plan gemaakt om het gebruik
van het hulpmiddel in de werkroutine op te nemen van de
zorgprofessional (en in overleg met de bewoner en/of zijn
vertegenwoordiger).

Manager I&I



Slimme inco

De timing van het
verschonen van een
bewoner is optimaal; dit
leidt tot minder onnodige
handelingen en dit is
prettig voor de bewoner.

•

In het vierde kwartaal wordt de slimme inco gebruikt door
alle zorgteams van De Waalboog.

Manager I&I
Clustermanager

De keuring / controle van
elektrische apparatuur en
installaties zijn geborgd,
zodat medewerkers op
een veilige manier kunnen
werken.

•

Nen3140

Veilig gebruik
elektrische
installaties en
apparatuur

Leveranciersbeoordeling
middels pilot
Implementatie
plan

De afspraken die gemaakt zijn conform het
certificeringsschema NEN-3140 worden tot uitvoering
gebracht in 2022.

Manager F&V
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GEBRUIK VAN INFORMATIE
Om kwaliteit van zorg te verbeteren is het van belang om de zorg periodiek te evalueren. Deze kwaliteitsbeoordeling gebeurt op basis van het

verzamelen van resultaten op (zorginhoudelijke) kwaliteitsindicatoren en op basis van de ervaringen van bewoners en mantelzorgers (zie ook
zorginhoudelijke veiligheid). Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden is het van belang dat real-time feedback paraat is, zodat kort-cyclische
kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd kunnen worden. In 2021 is het instrument CareRate in gebruik genomen door tien zorgteams. De
informatie die via CareRate wordt verzameld, is de basis om kort cyclisch verbeteringen door te voeren. Het voordeel van CareRate is dat het
instrument op verschillende niveaus ingezet kan worden. Zo kunnen zorgteams zelf aan de slag met het ophalen van feedback bij bewoners
en/of naasten en het verbeteren van de zorg, maar kan ook op organisatieniveau de cliënttevredenheid gemeten worden.

De Waalboog heeft een Business Intelligence (BI) tool beschikbaar om op relevante informatie te kunnen sturen. De focus ligt nog hoofdzakelijk
op bedrijfsvoering, maar in 2021 zal de zorg gerelateerde informatie ook ontsloten kunnen worden via deze BI-tool.
De commissie kwaliteit en veiligheid monitort de kwaliteit van zorg en initieert kwaliteitsverbeteringen, bewaakt de voortgang en monitoren de
resultaten. Deze commissie heeft een multidisciplinaire samenstelling met vertegenwoordiging van de cliëntenraad, verpleegkundigen, specialist
ouderengeneeskunde en management.

Beleidsthema

Onderwerp

Gewenst resultaat

Stappen in 2022

Proceseigenaar

Middel



Cliëntenraadpleging

De Waalboog heeft zicht
op de ervaren kwaliteit
van zorg door bewoners
en mantelzorgers.

 De resultaten van het tevredenheidsonderzoek van eind 2021
worden in januari vertaald naar verbeteracties.
 Eind 2022 wordt, naast periodieke uitvragen op afdelingsniveau,
een Waalboogbreed tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met
behulp van CareRate. In de vragenlijst van dit onderzoek zijn
tevens de vragen van Zorgkaart Nederland opgenomen.

Bestuurder

CareRate



Real-time
stuurinformatie

De toegang en analyse van
zorg gerelateerde
informatie is
geoptimaliseerd en
hierdoor is de sturing op
kwaliteit van zorg
verbeterd.

•

Manager
I&I

BI tool

Het gebruik van de BI tool ten aanzien van zorg gerelateerde
informatie wordt in 2022 gefaseerd in gevoerd.

LOCATIE FOCUSPUNTEN
- Joachim & Anna
- Nijevelt
- De Honinghoeve
- St. Jozefklooster

LOCATIE FOCUSPUNTEN
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J&A

NV

HH

SJK

In de tabel hiernaast staan de verbeterstappen voor 2022. Deze worden
op locatie – en afdelingsniveau nader uitgewerkt en gekoppeld aan een
tijdspad. De Waalboog-overstijgende (WB) onderwerpen zijn niet
locatie-specifiek, maar worden wel op dit niveau geïmplementeerd op
basis van een tijdsplanning voor de hele organisatie. Naast deze
verbeterstappen hebben de locaties nog een aantal specifieke
focuspunten:

Passend vervolg: ken je bewoner

X

X

X

X

Kwaliteit in dialoog: CareRate

X

X

X

X

Omgaan met probleemgedrag

X

X

X

X

Cliëntreis / zorgpad

X

Eten & drinken

X

X

X

X

Zinvolle daginvulling

X

X

X

X

Joachim & Anna:
- Nieuwbouw & verhuizingen
- Koken op afdelingsniveau (in lijn met ingebruikname nieuwbouw)
- Ontwikkeling naar regionaal expertisecentrum
- Bewonersparticipatie (Vergeten Talent)

Zorg dicht bij huis: hybride wonen

WB

WB

WB

WB

Doelgroepenbeleid

X

X

X

X

Nieuwbouw J&A en wijklocatie

X

Monitoren en verbeteren basisveiligheid

X

X

X

X

Nijevelt
- Observatie- en diagnostiekafdeling De Brug (tijdelijke verhuizing van
J&A naar Nijevelt)
- Realisatie leer- & innovatieafdeling (op dezelfde etage als De Brug)
- Eliminatie van oude brasserie

Leren voor en door het werk

X

X

X

X

Specialistisch ambulant team

WB

WB

WB

WB

Specialistische doelgroepen

X
WB

WB

WB

WB

Regelruimte en eigenaarschap

X

X

X

X

Cliëntenvertegenwoordiging

X

X

X

X

Kernwaarden

WB

WB

WB

WB

Verantwoording en transparantie

WB

WB

WB

WB

X

X

De Honinghoeve
- Gespecialiseerde dagbesteding wijkbewoners (in aanleunwoning)
- Realisatie huiskamer 1e etage toren: voorziening voor huidige
somatische doelgroepen en toekomst bestendig.
St. Jozefklooster
- De gerenoveerde ontmoetingsruimte actief gebruiken om gezelligheid
en rust te creëren voor de bewoners.

Kennismanagement en -infrastructuur

Leer- & innovatieafdeling

Veilig en positief werkklimaat

WB

WB

WB

WB

Elektronisch cliëntendossier (ECD)

WB

WB

WB

WB

Innovatie en vernieuwing

WB

WB

WB

WB

X

X

X

X

WB

WB

WB

WB

X

X

X

X

WB

WB

WB

WB

Slimme inco
Veilig gebruik elektrische apparatuur
Cliëntenraadpleging

Real-time stuurinformatie: BI-tool

BIJLAGEN:

BIJLAGE 1: PROFIEL VAN DE WAALBOOG
- Zorgvisie en kernwaarden
- Locaties
- Doelgroepomschrijving
- ZZP-verdeling per locatie
BIJLAGE 2: PROFIEL PERSONEELSBESTAND
- Verdeling zorgverleners over functie en niveau (in aantal en Fte)
- Verhouding leerlingen-gediplomeerden
- Verdeling vrijwilligers per locatie
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LOCATIES

DOELGROEPOMSCHRIJVING
De Waalboog biedt op vier locaties zorg met of zonder behandeling aan mensen
met ouderdomsproblematiek. Binnen dat spectrum zorgen wij voor mensen met

JOACHIM & ANNA
KvK 09103258 Vestigingsnr. 000027792579
Groesbeekseweg 327 6523PA Nijmegen

NIJEVELT
KvK 09103258 Vestigingsnr. 000027792757
Heyendaalseweg 117 6525AH Nijmegen

dementie en/of probleemgedrag en voor mensen met somatische
gezondheidsproblemen. Op locatie Joachim & Anna wordt daarnaast zorg en
behandeling geboden aan de specialistische doelgroepen:

•

Gerontopsychiatrie

•

Psychogeriatrie met zeer ernstig probleemgedrag

•

Jonge mensen met dementie

•

Palliatieve terminale zorg

Naast intramurale zorg biedt De Waalboog extramurale behandeling. Het team van
De Waalboog Thuis biedt behandeling en consultatie bij mensen met
ouderdomsproblematiek, zodat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen. Het team bestaat uit:
• Specialist Ouderengeneeskunde
• GZ-psycholoog

DE HONINGHOEVE
KvK 09103258 Vestigingsnr. 000027792862
Albanystraat 7 6544RA Nijmegen

• Diëtist
• Logopedist
• Ergotherapeut
• Fysiotherapeut
• Psychomotorisch therapeut
Deze professionals hebben specialistische kennis in het mulitidisciplinair adviseren,
begeleiden en behandelen van mensen met complexe zorgvragen op het gebied van

ST. JOZEFKLOOSTER
KVK 09103258 Vestigingsnr. 000027792838
Kerkstraat 65 6543KG Nijmegen

ouderdomsproblematiek.

BIJLAGE 1: PROFIEL VAN DE WAALBOOG
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ZORGVISIE
EEN PASSEND VERVOLG - ZO THUIS ALS MAAR KAN
Goede (ouderen)zorg, optimaal omgaan met ouderdomsproblematiek, gaat bij
De Waalboog steeds om een passend vervolg vinden, samen met de bewoner en
de mensen er omheen. Passend bij de bewoner, passend bij de omstandigheden.
We verdiepen ons in ieders verhaal, dat begint bij dat punt waar alles nog ‘paste’
in het leven. Dat punt vlak vóórdat zorg nodig was, waar het voor het laatst
letterlijk en figuurlijk als thuis voelde. Waar alles bij elkaar kwam, in mensen, in
omgeving, in dierbare rituelen en patronen.
Met onze zorg geven we een waardig vervolg aan wie de bewoner was en nu is.
Zo goed en zo vaak als het kan. Zo thuis als maar kan.
Om een passend vervolg te bieden aan mensen met ouderdomsproblematiek is
het van belang dat we de bewoner en zijn verhaal, zijn behoeftes en wensen
goed kennen. Samen met de mensen om hem heen, mantelzorgers, vrijwilligers
en medewerkers, geven we op passende wijze invulling aan het vervolg van zijn
leven. Op een manier die passend is voor die individuele bewoner. Dat vraagt om
maatwerk van ons als De Waalboog. De kennis en ervaring van onze
professionals zetten we hier optimaal voor in. Dat doen we met realistische
optimisme.
KERNWAARDEN

Professioneel
Respectvol
Oprecht
Ondernemend
Verbindend

Organisatiemodel
Het bovenstaand model maakt visueel dat:
- De bewoner centraal staat in alles wat we doen;
- De ondersteuning van de bewoner in het voeren van
de regie over zijn leven een samenspel is tussen
professionals, naasten en vrijwilligers
(zorgdriehoek);
- De zorgteams optimaal ondersteund worden door
alle andere disciplines en ondersteunende teams om
de bewoner daadwerkelijk centraal te kunnen
stellen;
- De verpleegkundigen een prominente rol hebben in
de coaching van zorgmedewerkers om te handelen
vanuit de bedoeling;
- We samen verantwoordelijk zijn om te zorgen dat
een bewoner een passend vervolg ervaart bij De
Waalboog.
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ZZP-VERDELING PER LOCATIE

J&A

NV

HH

SJK

TOTAAL

ZZP 03

0

0

2

0

2

ZZP 04

0

9

7

18

34

ZZP 05

0

2

1

1

4

ZZP 06

0

0

0

3

3

SUBTOTAAL: ZONDER BEHANDELING

0

11

10

22

43

ZZP 05

40

70

49

0

159

ZZP 05 (crisis)

1

0

0

0

1

ZZP 06

21

26

30

0

77

ZZP 07

111

32

15

0

158

ZZP 08

3

4

1

0

8

ZZP 09b

9

1

0

0

10

ZZP 10

3

2

2

0

7

188

135

97

0

420

ELV hoog complex

2

0

0

0

2

ELV hoog complex (crisis)

1

0

0

0

1

ELV laag complex

0

0

0

0

0

ELV palliatief terminale zorg

4

0

0

0

4

SUBTOTAAL EERSTELIJNSVERBLIJF

7

0

0

0

7

195

146

107

22

470

peildatum 15-12-2020

SUBTOTAAL: MET BEHANDELING

TOTAAL
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PROFIEL PERSONEELSBESTAND
Verdeling zorgverleners over functie en niveau (in aantal en Fte)
FUNCTIE

J&A

NV

peildatum: 07-12-2021

HH

SJK

LOCATIE

TOTAAL

ONGEBONDEN

WAALBOOG

aantal

Fte

aantal

Fte

aantal

Fte

aantal

Fte

aantal

Fte

aantal

Fte

Niveau 2

22

14.37

19

11.28

11

8.25

3

1.89

19

3.45

74

39.24

Niveau 3

138

89.63

76

49.28

56

37.31

13

7.19

44

7.28

327

190.69

Niveau 4

25

18.20

4

3.56

5

3.83

3

2.33

9

1.33

46

29.25

Niveau 5

15

11.47

4

3.33

2

1.89

-

-

-

-

21

16.69

Leerling

45

38.68

27

22.40

13

9.65

-

-

1

0.75

86

71.49

Woonass.

66

32.38

59

29,31

39

21,36

6

4.10

32

2.06

202

89.20

Dagbesteding

20

13.87

8

4.92

5

3.78

3

1.63

-

-

36

24.10

OZF

19

2.97

20

4.42

5

0.94

4

1.78

41

0.39

89

10.50

-

-

-

-

-

-

-

-

61

39.99

61

39.99

Overig

21

16.00

13

7.78

3

1.00

2

1.00

12

10.36

51

36.14

Administratie

11

9.22

6

5.11

4

2.74

1

1.00

84

69.43

106

87.50

Facilitair

39

20.10

22

12.69

14

8.53

4

2.56

4

1,93

83

45.26

-

-

-

-

-

-

-

-

6

5.61

6

5.61

421

266.79

258

154.1

157

99.28

39

23.47

142.1

312

1187

685.7

(Para)medisch

Management
TOTAAL

Verhouding leerlingen - gediplomeerden
J&A
Leerlingen
Gediplomeerden

22%
78%

NV
25%
75%

HH
16%
84%

Verdeling vrijwilligers per locatie
SJK
0
100%

LOCATIE
ONGEBONDEN

TOTAAL
WAALBOOG

6%
94%

21%
79%

Vrijwilligers

J&A

NV

190

94

HH
71

SJK
28

TOTAAL
383

