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Inleiding  

Graag nodigen we u uit om Kwaliteitsverslag 2019 van Stichting De Waalboog te lezen. Dit verslag is 

gebaseerd op een Kwaliteitsplan, waarin aandachtspunten geformuleerd zijn om de kwaliteit van leven 

voor onze bewoners te verbeteren. De verbeteronderwerpen waren afgelopen jaar vooral gericht op 

het strategische thema Goed Leven, dat overeenkomt met de eerste twee hoofdstukken van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (persoonsgerichte zorg en wonen & welzijn) 
 

In het verleden was De Waalboog organisatorisch ingericht in een dienstenstructuur. In 2018 is gestart 

met een stapsgewijze overgang naar integraal locatiemanagement. Eind 2019 is de reorganisatie van 

het facilitaire bedrijf afgerond en is een volgende stap naar integrale aansturing gemaakt. Hoewel het 

Kwaliteitsplan 2019 ook deelplannen per locatie bevat, komen de onderwerpen voor verbetering  in 

grote lijnen overeen met elkaar en zijn er op locatieniveau slechts enkele accentverschillen. In 

overeenstemming met het Strategisch ontwikkelplan is voor alle locaties in 2019 de basis gelegd om 

onze visie Een passend vervolg-Zo thuis als maar kan vorm te geven. Dit betekent dat op de locaties de 

processen rond de strategische thema’s Goed Leven, Goed Wonen, Goed Werken  steeds meer vanuit 

het bewonersperspectief georganiseerd zijn.  

Een volgende stap is dat steeds specifiekere kwaliteitsverbeteringen gedestilleerd kunnen worden per 

locatie in samenspraak met de betreffende bewoners, mantelzorgers en medewerkers. In de 

toekomstige Kwaliteitsplannen zal de ‘couleur locale’ dan ook meer uit de verf komen.  

INLEIDING 

Openbaarheid en transparantie 

Vanuit  Kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn op de 

website van De Waalboog gegevens gepubliceerd 

over de personeelssamenstelling en zijn 

kwaliteitsgegevens aangeleverd aan Zorginstituut 

Nederland. Het kwaliteitsverslag is eveneens 

openbaar toegankelijk via de website van De 

Waalboog.  



KWALITEITSPLAN 2019 
Kwaliteitsplan 2019 

In 2019 is het Kwaliteitsplan vormgegeven in een presentatie. Dit om het gedachtengoed van 

het Kwaliteitskader visueel uit te dragen en kennis en resultaten te delen  binnen De Waalboog. 

In dit kwaliteitsplan staat uitgelegd dat je bouwstenen nodig hebt om de kwaliteit van leven van 

een bewoner te borgen en dat de randvoorwaarden op orde moeten zijn om die kwaliteit te 

garanderen en te optimaliseren. Bij het opstellen van het kwaliteitsplan is gekeken naar punten 

van verbetering  ten aanzien van deze bouwstenen en randvoorwaarden.  
 

Wat betreft persoonsgerichte zorg lag in 2019 de focus van verbetering op de bouwstenen:  

• Een passend vervolg te bieden aan een persoon door hem tijdig te leren kennen 

• Het zorgen dat een bewoner  zich  “Zo thuis als maar kan” voelt 
 

In het kader van het thema Wonen & Welzijn lag de focus van verbetering op: 

• Het ondersteunen bij een voor de bewoner passende, zinvolle tijdsbesteding 

• Het recht doen aan een bewoner door hem te ondersteunen om wie hij is 
 

Deze verbetertrajecten zijn voornamelijk van toepassing geweest op locaties Joachim & Anna, 

Nijevelt en De Honinghoeve. Voor het St. Jozefklooster, waar voornamelijk bewoners wonen 

met een indicatie-zonder behandeling, lag de prioriteit op de implementatie van het 

kwaliteitskader, deskundigheidsbevordering en de verbetering van het medicatieproces onder 

begeleiding van een Waardigheid & Trots coach.  
 

De verbeteronderwerpen ten aanzien van de randvoorwaarden komen overeen met de 

thema’s uit het kwaliteitskader, zoals: 

- Voldoende, gemotiveerde en deskundige medewerkers 

- Ontzorgen van de zorg door innovatie en inzet van technologie 

- Kennis delen, leren van elkaar en verbeteren 

- Organiseren van zorg- en dienstverlening dicht bij de bewoner 

In de volgende hoofdstukken staat beschreven hoe en welke resultaten behaald zijn in 

afgelopen jaar. 



PERSOONSGERICHTE ZORG 

PERSOONSGERICHT:     passend bij de 
persoon; passend bij de omstandigheden 

De bewoner voert de regie over zijn eigen 

leven, waarbij hij zelf keuzes maakt (vrijheid) 

en daarin ondersteund wordt door de 

mensen om hem heen 

(samenredzaamheid)),  die in dialoog met de 

bewoner en met elkaar een vertaling maken 

van zijn levensverhaal naar het hier en nu; in 

alles wat zij doen (attitude)). 

Ken je bewoner 

Een passend vervolg geven aan het leven van een bewoner is alleen mogelijk als de 

zorgverleners weten wie de bewoner is. Dit kan als je met aandacht de bewoner en zijn 

sociale netwerk leert kennen en weet wat er nodig is om iemand zich goed te laten voelen. 

Persoonsgerichte zorg begint dus bij het achterhalen van iemands wensen, behoeften en 

voorkeuren. Eén van de manieren om een bewoner te leren kennen is door kennis te maken 

met de persoon en zijn naasten in zijn eigen omgeving, thuis. Het idee is dat een zorgverlener 

in de thuissituatie door observatie en natuurlijk in gesprek met de betrokkenen kennis maakt 

met de leefstijl en het verhaal van de persoon. Het doel is om aansluiting te vinden bij de 

bewoner, zodat iemand zich sneller thuis zal voelen bij De Waalboog. Een gevoel ergens thuis 

te horen verhoogt de eigen regie en dit leidt tot een betere kwaliteit van leven. Een heel 

belangrijk punt hierbij is dat de bewoner zo veel als mogelijk zijn netwerk kan behouden en 

met deze mensen om kan gaan zoals hij gewend is.  

In 2019 is daarom in het kwaliteitsplan opgenomen dat huisbezoeken afgelegd worden als 

middel om een bewoner te leren kennen. Een ander instrument dat ingezet kan worden, is 

het zogeheten verbindingsgesprek. Deze methodiek heeft tot doel om de sociale contacten 

kennis te laten maken met het verpleeghuis en hen te motiveren de relatie voort te zetten 

met de bewoner door de dingen te blijven doen die zij gewend waren te doen.   

Zo thuis als maar kan 

Aansluitend bij de visie van De Waalboog worden verschillende processen, die voorheen 

centraal geregeld waren, dicht bij de bewoner georganiseerd. Het gevoel van thuis zijn zit in 

de alledaagse zaken, zoals het bereiden van eten, gezellig samen dineren en gezamenlijk een 

huishouden runnen. Natuurlijk passend bij de persoon en passend bij de omstandigheden. 

Ook nabijheid, geborgenheid en bovenal ook sfeer en gezelligheid dragen er toe bij dat 

iemand zich prettig voelt. Daarom heeft De Waalboog in 2019 gekozen  voor de aanwezigheid 

van een professional in iedere huiskamer. Deze zogeheten woonassistent is aanspreekpunt 

en begeleider van bewoners (en mantelzorgers) in de alledaagse bezigheden.   



WONEN & WELZIJN 

Mentaal welbevinden 

De titel van het tweede hoofdstuk in  het kwaliteitskader  (Wonen & Welzijn) lijkt de fysieke 

woonomgeving van bewoners te benadrukken. Echter, de thema’s  uit dit hoofdstuk gaan verder 

dan wooncomfort en geven vooral  aan dat  aandacht voor het mentale welbevinden van 

bewoners geïntegreerd moet zijn in de dagelijkse zorg. Mentaal welbevinden is nauw verbonden 

aan levensdomeinen als zinvolle daginvulling, sociale contacten en zingeving.  

Zingeving en levensvragen 

Voor bewoners van De Waalboog is het belangrijk dat  zij tot hun recht komen, doordat  

zorgverleners aandacht hebben voor hoe het met iemand gaat en wat hij belangrijk vindt in het 

leven. Van zorgverleners wordt verwacht dat zij kunnen signaleren als het niet zo goed gaat met 

een bewoner en dat zij aandacht hebben voor levensvragen. Openstaan voor en omgaan met 

levensvragen is echter niet voor iedereen een gemakkelijke opgave. De geestelijk verzorgers van 

De Waalboog hebben daarom in 2019 alle zorgteams geschoold in het omgaan met 

levensvragen. Deze  scholing wordt  sinds vorig jaar periodiek aangeboden binnen alle locaties 

van De Waalboog. Daarnaast bieden de geestelijk verzorgers individuele coaching aan 

medewerkers als bepaalde levensvragen hen raken, zodat ze leren hier op een professionele 

wijze mee om te gaan. Doel van deze scholing en coaching is om medewerkers te motiveren de 

levensvragen van ouderen te zien als onderdeel van de persoonsgerichte zorg.  

Zinvolle tijdsbesteding 

De essentie van een zinvolle tijdsbesteding is dat een bewoner, in samenspel met mantelzorgers  

vrijwilligers en professionals, ondersteund wordt om de dag zo in te vullen als hij dat wenst. Dit 

betekent dat activiteiten in 2019 meer en meer gedecentraliseerd zijn. Waar voorheen een groot 

deel van de activiteiten centraal aangeboden werd, vindt de invulling van de dag steeds meer 

plaats op afdelingsniveau. Naast kleinschalige groepsactiviteiten proberen zorgverleners samen 

met vrijwilligers en mantelzorgers de individuele bewoner te ondersteunen bij een daginvulling 

op maat. Ook zijn er doorgaans meerdere kleinschalige uitstapjes georganiseerd om tegemoet te 

komen aan de wensen en behoeften van de bewoners.  



GOED LEVEN 
 De Honinghoeve 
 resultaten 2019 

Leer je bewoner kennen 

Bij 27% van de personen die verhuisd zijn naar een afdeling van De Honinghoeve is 

voorafgaand, middels een huisbezoek, informatie verzameld over hoe de persoon leeft en 

wat hij belangrijk vindt.  

Zorgverleners hebben aangegeven dat het soms niet haalbaar is om een huisbezoek af te 

leggen, omdat soms slechts een dag vóór de verhuizing bekend is wie er komt. Het aantal 

huisbezoeken verschilt sterk per afdeling en is ook afhankelijk van of een bewoner vanuit de 

thuissituatie in De Honinghoeve komt wonen of dat er sprake is van een interne verhuizing. 

In dit laatste geval wordt ook meer gesproken van een ‘warme overdracht’ van de ene 

afdeling naar de andere. In 2019 zijn 47 bewoners intern verhuisd, meestal vanwege een 

veranderde zorgvraag.  

      Zinvolle dagbesteding 

·         Clownsbezoeken op PG afdelingen 

·         Peuterproject op KSW PG1 

·         Dierenproject op KSW PG2 

·         Aanschaf tweede Tovertafel 

·         Nieuw spel Tovertafel 

·         Aanschaf Braintrainer 

·         Aanschaf Duo-fiets 

·         Wandelavond met kinderen in de wijk 

·         Kleinschalige muziekactiviteiten 

·         MP3 spelers met favoriete muziek bewoner 
Zo thuis als maar kan 

Om te zorgen dat ook mantelzorgers 

zich thuis voelen in de woonomgeving 

van hun familielid worden sinds 2019 

mantelzorgers uitgenodigd om mee te 

eten. Op deze manier maken zij op een 

laagdrempelige manier kennis met het 

dagelijks leven  binnen De Honinghoeve 

en kunnen zij ervaren op welke 

manieren zij kunnen aansluiten bij de 

bewoner in het dagelijks leven.  

Het actief uitnodigen van 

mantelzorgers heeft ertoe bijgedragen 

dat zij meer dan voorheen 

ondersteunen bij alledaagse 

bezigheden op een afdeling.  

 Symposium LHBT  / aandacht voor diversiteit 

Eten & Drinken  
Bewoners worden betrokken bij het bereiden 
van de maaltijd. Dit is sinds medio 2019 
mogelijk doordat op elke afdeling de keuken 
aangepast is en de maaltijden niet meer bereid 
worden in de centrale keuken van De 
Honinghoeve.   



GOED LEVEN 
 St. Jozefklooster 
 resultaten 2019 

Implementatie Kwaliteitskader St. Jozefklooster 

De Waalboog heeft in dit kader in 2018 deelgenomen 

aan de pilot van het begeleidingstraject van 

Waardigheid & Trots op locatie, waarbij alle locaties 

gescand zijn. Uit de scan kwam naar voren dat het 

Kwaliteitskader onvoldoende geborgd was op locatie 

St. Jozefklooster. Waardigheid & Trots op locatie heeft 

daarop in 2019 ondersteuning aangeboden middels 

een primair procescoach. Deze coach heeft, op basis 

van het verdiepende kwaliteitsmeetinstrument Zicht op 

Kwaliteit in dialoog met de medewerkers diverse 

kwaliteitsthema’s aan de orde gesteld via 

kwaliteitssessies. De resultaten uit de tussenmeting en 

nameting laten een positief resultaat zien. (zie artikel 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waalboog-

verbetert-kwaliteit/ ) 

 Resultaten Zicht op Kwaliteit SJK : 3 metingen in 2019 

Leer je bewoner kennen 

In 2019 hebben zorgverleners met 

19 bewoners kennis gemaakt in 

hun thuissituatie.  Bij ouderen die 

kortdurende zorg kregen in het 

klooster is geen huisbezoek 

afgelegd, omdat zij  weer terug 

zouden keren naar hun eigen 

woning. In totaal waren er 33 

opnames, inclusief kortdurende 

zorg op een zogeheten T.O.P. 

kamer. 

Focus op bewonersveiligheid 

- Het medicatieproces is in 

samenwerking met de huisarts 

en apotheker aangepast 

- Minder medicatiefouten door 

digitale aftekenlijst 

- Introductie medicatieoverleg 

met apotheker 

- Zorginhoudelijke veiligheid als 

vast agendapunt teamoverleg 

“Je bent nooit klaar met werken aan 
kwaliteit. Het is een continu proces. Er 
komen nieuwe bewoners, nieuwe collega’s. 
In elk van de twee teams is nu een 
verpleegkundige die de rol van coach kan 
overnemen. De Evv’ers zijn beter toegerust 
om hun werk goed te doen en de 
kwaliteitsstandaard te handhaven. Verder is 
het werkoverleg veranderd. Kwaliteit staat 
elke keer op de agenda en bij ieder overleg 
wordt een casus besproken. Ik vertrouw erop 
dat het goed blijft gaan als ik er straks niet 
meer ben. Ik ben trots op dit traject. We 
hebben het echt met zijn allen gedaan.” 
Nina Roddenhof, W&T coach 

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waalboog-verbetert-kwaliteit/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waalboog-verbetert-kwaliteit/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waalboog-verbetert-kwaliteit/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waalboog-verbetert-kwaliteit/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/waalboog-verbetert-kwaliteit/


GOED LEVEN 
 Nijevelt  
 resultaten 2019 

Leer je bewoner kennen 

Bij 25% van de personen die verhuisd zijn naar een afdeling van 

Nijevelt is voorafgaand, middels een huisbezoek, informatie 

verzameld over hoe de persoon leeft en wat hij belangrijk vindt. 

De doelstelling was dat er huisbezoeken afgelegd zouden worden 

bij 50% van de nieuwe bewoners. De afdelingen Orchidee, 

Plataan en Meidoorn hebben de meeste personen bezocht in hun 

eigen leefomgeving. Op de andere afdelingen, waaronder 

Kleinschalig wonen, is gebleken dat het bezoeken van mensen 

thuis op de huidige manier niet haalbaar is vanwege 

crisisopnames die veelvuldig hebben plaatsgevonden.  

Een passend vervolg-Zo thuis als maar kan 

In 2019 hebben in Nijevelt de activiteiten in toenemende mate 

plaatsgevonden op afdelingsniveau. Zo kwamen maandelijks de beleefclowns 

op bezoek, speelde een gitarist bekende nummers voor de bewoners en 

werden bewoners gestimuleerd om creatief bezig te zijn. Hierbij werden zij 

ondersteund door mantelzorgers, vrijwilligers en studenten. Ook hebben in 

samenwerking met mantelzorgers themabijeenkomsten plaatsgevonden om 

bijvoorbeeld samen Sinterklaas, moeder- en vaderdag, kerst en andere 

feestdagen te vieren. Familiemiddagen op afdelingen zijn goed ontvangen, 

waarbij ongeveer driekwart van de mantelzorgers aanwezig was. Deze 

middagen stonden in het teken van Zo thuis als maar kan, waarbij de 

mantelzorgers bleven eten. (BBQ, asperges, stampottenbuffet e.d.). De 

verbinding met elkaar is door alle betrokkenen als zeer waardevol ervaren.  
 

De woonassistenten hebben voor meer continuïteit in de huiskamer gezorgd 

en het wordt als prettig ervaren door mantelzorgers dat er iemand aanwezig 

is bij wie je terecht kunt met al je vragen.  
 

Verschillende eerstejaars leerlingen van het ROC hebben elk 10 uur stage 

gelopen op een afdeling. Zij hebben onder andere gewandeld met bewoners, 

meegeholpen met kleinschalige activiteiten en met koken op de afdeling. 

In samenwerking met vrijwilligers zijn ook diverse uitstapjes gemaakt al naar 

gelang de wens van bewoners lag: kermis, dierentuin, danspaleis, Ommetjes 

op rolletjes, Kerstmarkt, intocht Nijmeegse Vierdaagse etc.  



GOED LEVEN 
 Joachim & Anna 
 resultaten 2019 

Leer je bewoner kennen 

Locatie Joachim & Anna had in het kwaliteitsplan van 2019 als doelstelling 

verbindingsgesprekken te voeren met het sociale netwerk van nieuwe 

bewoners. De bedoeling van deze gesprekken zit al in het woord, namelijk 

het binden van mensen om hen een passend vervolg te bieden in de 

nieuwe situatie. Op afdeling Wingerd heeft een pilot plaatsgevonden om 

verbindingsgesprekken te voeren en op Bosweg 250, waar jonge mensen 

met dementie wonen, vinden dergelijke gesprekken plaats. De verdere 

implementatie van deze methode is niet goed van de grond gekomen door 

wisselingen in de projectgroep en het vertrek van de projectleider.  

De afdelingen van Joachim & Anna zijn echter wel andere methoden gaan 

uitproberen om de wensen en behoeften van (nieuwe) bewoners in kaart 

te brengen. Zo hebben diverse afdelingen speciale wensen van bewoners 

middels een wensenboom vastgelegd en in vervulling laten gaan. 

Daarnaast stimuleren Evv’ers actief de mantelzorgers van bewoners om de 

levensgeschiedenis in kaart te brengen. Verder worden mantelzorgers en 

andere sociale contacten periodiek uitgenodigd voor familie-avonden en 

heeft een zorgteam een nieuwsbrief opgesteld met nieuws over de 

afdeling. Dit om de naasten van een bewoner te betrekken bij het dagelijks 

leven in het verpleeghuis. 

Om de bewoner te leren kennen is bij alle nieuwe bezoekers van 

dagbehandeling De Boog  (13 personen) een huisbezoek afgelegd.  

Deskundigheidsbevordering 

Joachim & Anna heeft, naast het aanstellen van woonassistenten 

om meer nabijheid en geborgenheid te bieden aan bewoners in 

de huiskamers, geïnvesteerd in het aanstellen van 

verpleegkundigen. De verpleegkundigen geven invulling aan 

diverse aandachts- en expertisegebieden en coachen andere 

zorgverleners, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg.  

Zinvolle dagbesteding 

Het project Samen Mooie Momentjes maken is vorig jaar 

afgerond en activiteiten zijn steeds meer decentraal 

georganiseerd. Dit betekent dat meer op afdelingsniveau is 

gekeken welke activiteiten passend zijn voor een kleine groep 

bewoners of een individu. 



(ZORGINHOUDELIJKE) VEILIGHEID 

Kwaliteit- & veiligheidsbeleid 

Bij De Waalboog wordt op systematische wijze gewerkt aan kwaliteit en veiligheid. Kritische processen worden goed in de gaten gehouden en op 

basis van stuurinformatie in de Kwalitatieve managementrapportage worden maatregelen genomen om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te 

verbeteren. De Waalboog maakt hierbij gebruik van een kwaliteitssysteem dat zich richt op kwaliteitsverbetering, controle en beheer volgens de 

normen van het certificeringsschema HKZ VV&T (2015). Het kwaliteitssysteem wordt getoetst door middel van interne en externe audits. De 

externe audit wordt uitgevoerd door Lloyds Register Quality Assurance en de locaties van De Waalboog zijn HKZ-gecertificeerd. Met het HKZ-

keurmerk laat De Waalboog zien dat: 

- de cliënt centraal staat; 

- voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening; 

- intern de zaken op orde zijn. 

In het verslagjaar heeft de externe auditor geen tekortkomingen vastgesteld en is de in 2018 geconstateerde tekortkoming m.b.t. de BHV-

bezetting  gesloten. De BHV-scholing is heringericht en operationeel; de roostering kan  hier en daar nog wat aangescherpt worden.  

De medewerkers werken aan kwaliteit volgens de professionele standaarden en richtlijnen. De protocollen zijn beschikbaar via de Kennisbank op 

intranet, waarin ook de KICK-protocollen van Vilans zijn opgenomen voor het uitvoeren van risicovolle en voorbehouden handelingen.  

Kwalitatieve managementrapportage (KMR) 

Hiernaast een weergave van de Kwalitatieve Managementrapportage 

op concern- en locatieniveau. In dergelijke rapportages is tevens 

stuurinformatie uitgesplitst naar afdelingsniveau, zodat teams in een 

oogopslag kunnen zien wat de prestatie van de afdeling is op een 

bepaalde indicator. De Waalboog houdt bijvoorbeeld bij in hoeverre  

zorgleefplannen actueel zijn, hoeveel en welke incidenten met cliënten 

(MIC) zich voor hebben gedaan en de inzet van vrijheidsbeperkende 

maatregelen. Het is aan het team van een afdeling om de resultaten te 

bespreken, trends te ontdekken en vast te stellen of en welke 

verbetermaatregelen getroffen moeten worden om de kwaliteit zorg te 

verbeteren op de afdeling. De KMR wordt uiteraard ook besproken in 

het MT en met de CR en raad van toezicht.   Fig. : Voorbeeld kwalitatieve managementrapportage 



(ZORGINHOUDELIJKE) VEILIGHEID 

Zorginhoudelijke basisveiligheid 

Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid om in hun dagelijkse praktijk, samen met collega’s continu aan de verbetering van de zorg te 

werken. Eén van de hulpmiddelen hierbij is regelmatig metingen te doen. De uitslag van deze metingen brengt in teams het gesprek op gang: 

wat vertelt deze uitkomst? Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we het goed genoeg of gaan we actie ondernemen?  

 

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft voor 2019 zes thema’s benoemd die belangrijk zijn voor de veiligheid van cliënten: 

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  

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 gemaakt in 

samenspraak met de cliëntenraad en op basis van de voorwaarden dat de zorgverleners zo min mogelijk belast worden met het 

meten/registeren en dat de verwachting is dat de meting op een indicator 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).  

 

De reikwijdte van de uitvraag betreft de zorg aan bewoners met ZZP indicatie 4 t/m 10, die 24 uur per dag aangewezen zijn op de Wlz zorg & 

ondersteuning.  



(ZORGINHOUDELIJKE) VEILIGHEID 

Decubitus (fig. A) 

Het meest relevante cijfer is de prevalentie zonder graad 1 wonden. Dit is het cijfer wat 

landelijk wordt gebruikt om de kwaliteit van de decubituszorg tussen 

verpleeghuisinstellingen te kunnen vergelijken. Die ligt in september 2019 op ongeveer 4 

procent en is beduidend lager dan in maart 2019. Het is echter onmogelijk om ons 

presteren te vergelijken met landelijke benchmarks. Wij doen niet meer mee aan de 

Landelijke Prevalentie Meting Zorgproblemen, vanwege de veel te grote administratieve 

belasting voor de zorg, waardoor we geen inzage hebben in de landelijke cijfers. 

De ernst van decubitus (Fig. B) 

Ook hier zijn de cijfers van De Waalboog relatief positief. 

In tegenstelling tot de periode in maart 2019 komen de 

zwaardere wonden (graad 4) nauwelijks voor. Ook hebben we vrij 

veel graad 1 wonden. Dat kan geïnterpreteerd worden als dat we 

goed in staat zijn om verergering van deze wonden te 

voorkomen. In historisch perspectief is het percentage graad 1 

wonden, t.o.v. het totaal aantal wonden, ook relatief laag te 

noemen.  
 

Sinds medio 2018 kunnen zorgverleners wondconsulenten 

inschakelen voor advies en vindt continu coaching-on- the -job 

plaats om te zorgen voor een adequate wondbehandeling met de 

juiste verbandmiddelen. Dit heeft geleid tot een 

kwaliteitsverbetering op het gebied van wondzorg.  

Indicatoren 2019  
Peildatum: sept-dec ‘ 19 

% bewoners met 
decubitusgraad 2 of 
hoger 

indicator Decubitusmeting [1,1] 

Joachim & Anna 
n = 230 

3.0% 

Nijevelt 
n = 115 

5.2% 

De Honinghoeve 
n = 96 

4.2% 

St. Jozefklooster 
n = 35 

8,6% A 

B 



Indicatoren 2019 
peildatum: Jan. –feb. 
‘20 

% bewoners met 
vastgelegde afspraken 
over levenseinde 

% afdelingen die 
medicatiefouten minstens 
1x per kwartaal bespreken 

% bewoners waarbij  
een vorm van 
vrijheidsbeperking is 
ingezet  

% bewoners waarbij 
voorkeuren eten & 
drinken vastgelegd 
zijn in het dossier 

indicator Advance care planning  
[2] 

Medicatieveiligheid [3.1] Vrijheidsbeperkende 
maatregelen [4.1] 

Eten en drinken [6] 

Joachim & Anna 
n = 188 

98% 100% 46.9% 60.1% 

Nijevelt 
n = 127 

98% 100% 40.9% 59.8% 

De Honinghoeve 
n = 112 

98% 100% 33.9% 59.8% 

St. Jozefklooster 
n = 35 

100% 100% 0.0% 100% 

(ZORGINHOUDELIJKE) VEILIGHEID 

Toelichting op indicatoren 2019 

- De meting is uitgevoerd in de periode januari-februari 2020 op locatieniveau. De Waalboog gaat per 

indicator een norm vaststellen, zodat bij een volgende meting vastgesteld kan worden of maatregelen 

het gewenste resultaat opgeleverd hebben. Het is dan ook belangrijk dat bij tekortkomingen de 

resultaten op afdelingsniveau beschikbaar zijn  voor teams in het kader van leren & verbeteren.  

- De afspraken die vastgelegd kunnen worden in het dossier met betrekking tot de indicator Eten & 

Drinken betreffen: Voorkeur voor bepaald eten en drinken en Gewenste hulp bij eten en drinken. Ten 

behoeve van persoonsgerichte zorg worden voor een volgende meting  twee items toegevoegd aan 

het zorgdossier: Voorkeur omtrent aanbieden (hoeveelheid, frequentie) en Voorkeuren voor plaats en 

tijd.  

- Bij de indicator Vrijheidsbeperkende maatregel is het percentage een samengesteld getal van 

verschillende soorten maatregelen die ingezet kunnen worden. In het overzicht op de volgende pagina 

is af te lezen dat het meest gebruik is gemaakt van de elektronische maatregelen (zoals bed-scan en 

GPS).  



(ZORGINHOUDELIJKE) VEILIGHEID 

Terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen [4.2] 

Goede (ouderen)zorg, optimaal omgaan met ouderdomsproblematiek, 

gaat bij De Waalboog steeds over een passend vervolg vinden, samen 

met de bewoner en de mensen er omheen. Passend bij de bewoner, 

passend bij de omstandigheden. Daar past bij dat we 

vrijheidsbeperking van bewoners zoveel mogelijk voorkomen.  

In overleg met betrokkenen  zijn we ook bereid een risico te nemen, 

wanneer dat de kwaliteit van leven van een bewoner bevordert. Zo is 

valrisico van een bewoner in principe geen reden om zijn 

bewegingsvrijheid te beperken. Alleen als er aanzienlijk risico is op 

ernstig nadeel voor de bewoner of de omgeving kan er bij iemand een 

vrijheidsbeperkende maatregel of onvrijwillige zorg worden toegepast. 

Het middel moet dan effectief en proportioneel zijn en het minst 

ingrijpende middel voor de bewoner. Vrijheidsbeperkende 

maatregelen of onvrijwillige zorg beschouwen wij als uiterst 

redmiddel. Samen met de bewoner en zijn vertegenwoordiger en een 

multidisciplinair team doen we er alles aan om vrijheidsbeperking te 

voorkomen, zorgvuldig in te zetten en zo mogelijk weer af te bouwen. 

Werken aan vrijheidsbevordering [4.3] 

De Waalboog streeft  juist naar vrijheidsbevordering. Een voorbeeld 

daarvan is het toepassen van GPS. Op de huidige locaties zijn al enkele 

lussen toegepast waardoor bewoners met een chip meer 

mogelijkheden hebben om zich op de locatie voort te bewegen. In de 

nieuwbouw van locatie Joachim & Anna (onlangs gestart), zijn ook 

mogelijkheden voor leefcirkels voorzien.  

Wet zorg & dwang 

We zijn hard aan het werk om onze werkwijze vanuit de BOPZ om te 

zetten naar de wet zorg en dwang. Dit biedt nieuwe kansen om nog 

beter onvrijwillige zorg te voorkomen en af te bouwen. Het 

stappenplan onvrijwillige zorg vraagt bijvoorbeeld expliciet 

samenwerking met in- en externe deskundigen. Interne deskundigen 

betrekken we van een andere afdeling en voor de externe 

deskundigheid werken we samen met VVT-organisaties in de buurt 

  

Onze visie “een passend vervolg- Zo thuis als maar kan” en onze 

expertise in het omgaan met probleemgedrag helpen bij het borgen 

van de vrijheid van bewoners. We streven ernaar elke bewoner de 

vrijheid te geven die bij hem past.  

Vrijheidsbeperkende 
maatregel 

Joachim 
& Anna 

Nijevelt  De 
Honinghoeve 

St. Jozef-
klooster 

mechanisch 11.7% 6.3% 10.7% 0.0% 

fysiek 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

farmacologisch 3.7% 0.8% 0.0% 0.0% 

psychologisch  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

elektronisch  26.1% 29.1% 23.2% 0.0% 

één op één toezicht 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

afzondering 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

anders 4.3% 4.7% 0.0% 0.0% 



LEREN & VERBETEREN  

Kennismanagement 

De Waalboog werkt continu aan het verbeteren van de zorg- en 

dienstverlening. De zorgvraag, de behoeften en wensen van de 

bewoners zijn het uitgangspunt in de expertiseontwikkeling. Het 

delen, toepassen en evalueren van kennis gebeurt zo veel als 

mogelijk in de directe omgeving van de bewoner, middels 

coaching-on-the-job. Binnen De Waalboog hebben sommige 

zorgverleners zich gespecialiseerd op een bepaald  gebied van 

de verpleeghuiszorg.  Op grond van deze aandachts- en 

expertisegebieden kunnen zorgverleners leren van elkaars 

expertise en bij elkaar (en natuurlijk ook extern) te rade gaan 

wat passende zorg is voor een specifieke bewoner met 

specifieke (ouderdoms)problematiek.  

Gedragsconsultatieteam  

Vanuit de drie expertteams Gerontopsychiatrie, Jonge mensen met dementie 

en Zeer ernstig probleemgedrag is afgelopen jaar het 

Gedragsconsultatieteam gestart. Dit team kan ingeroepen worden door 

afdelingen wanneer zij vragen hebben over hoe om te gaan met gedrag van 

een bewoner. Dit bleek duidelijk in een behoefte te voorzien en er zijn al veel 

consulten verleend. Er zijn nu plannen om in 2020 de activiteiten van dit 

team ook buiten de Waalboog aan te bieden aan zorgverleners. 

Wondzorgconsulenten 

Een team van verpleegkundigen met aandachtsgebied wondzorg heeft in 

2019 de wondzorgmaterialen geëvalueerd en het assortiment is aangepast. 

De wondzorgconsultenten geven advies over wondzorg van individuele 

bewoners en coachen teams over het gebruik van de juiste 

verbandmiddelen. Op het Waalboogpodium heeft het consultatieteam een 

workshop georganiseerd op De Honinghoeve en Joachim & Anna.  

Obesitas 

Veel obesitas-specifieke hulpmiddelen zijn in 2019 opgenomen in het assor-

timent dat via Medireva ingezet kan worden. Daarnaast is vanuit aandachts-

gebied Obesitas een stand op het Waalboogpodium op J&A verzorgd.  

Hygiëne en infectiepreventie 

Elke locatie van De Waalboog heeft minimaal twee Hygiëne 

Kwaliteitsmedewerkers (HKM). Deze HKM’ers zijn opgeleid door 

een Infectiepreventiedeskundige en hebben in 2019 op alle 

afdelingen een audit uitgevoerd. De tekortkomingen (trends) 

zijn opgenomen in de verbetercyclus. Bij uitbraken van 

infectieziekten wordt een beroep gedaan op de expertise van de 

HKM’ers om  de verspreiding te beheersen.  

Passiviteit van het Dagelijks Leven (PDL) 

Op iedere locatie  kan sinds 2019 een verpleegkundige en 

bewegingstherapeut ingeroepen worden voor advies. Daarnaast heeft de 

jaarlijkse cursus PDL plaatsgevonden en is er een workshop PDL gegeven op 

het Waalboogpodium op De Honinghoeve.  

Mondzorg 

Vanuit logopedie zijn,  in samenwerking met de tandartsen 

Waalboogbreed scholingen gegeven aan teams over mondzorg, 

daarnaast vond  op dit gebied coaching on the job plaats. 



LEREN & VERBETEREN  
Praktijk, kennis en onderzoek 

Expertiseontwikkeling en professionalisering binnen De Waalboog vindt plaats door kennis, 

onderzoek en deskundigheidsbevordering actief te verbinden met elkaar. Dit gebeurt door: 

- Actieve participatie in diverse (kennis)netwerken 

- Intensieve samenwerking met partners op het gebied van opleiding en onderwijs (o.a. HAN 

en ROC) 

- Praktijkonderzoekers in te zetten die praktijkvragen aan onderzoek koppelen. 

 

De Waalboog werkt hierbij bijvoorbeeld nauw samen met de HAN en ROC. De twee 

praktijkonderzoekers van De Waalboog hebben een netwerkfunctie bij het ophalen van 

praktijkvragen, het uitvoeren van kleinschalig praktijkgericht onderzoek en de 

wetenschappelijke onderbouwing ervan door verbinding met relevante literatuur.  

In 2019 zijn samenwerkingsverbanden ontstaan en/of verder uitgediept met iXperiumHealth, 

Sparkcenter en Bright Cape. Hierbij wordt onder andere onderzoek gedaan naar de effecten 

van technologie op zorg en welzijn.  

Praktijkonderzoek bij de Waalboog in 2019 

Tot december 2019 zijn er 23 aanvragen 

gedaan voor (wetenschappelijk) onderzoek. 

Vier onderzoeken zijn inmiddels afgerond, 9 

onderzoeken lopen nog en 10 onderzoeken 

werden afgewezen. Een  praktijkonderzoeker 

heeft zelf een onderzoek uitgevoerd naar eet- 

en drinkproblematiek bij ouderen met 

dementie. De onderzoeken die bij De 

Waalboog uitgevoerd worden, worden door 

middel van een interne UKON-nieuwsbrief 

bekend gemaakt aan stakeholders.  



Deskundigheidsbevordering woonassistenten 

Dementie en belevingsgericht werken 

Sturen en volgen van gedrag 

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag 

Hygiëne en infectiepreventie 

Ondersteunen bij eten & drinken 

Voeding voor de oudere mens 

Gezonde voeding en diëten 

LEREN & VERBETEREN  

Scholingsprogramma 

De leerlingen, die binnen De Waalboog opgeleid worden, 

krijgen een breed scholingsprogramma aangeboden die 

zij in de maanden dat zij boventallig op de afdeling staan 

volgen. Het gaat hier om deskundigheidsbevordering op 

het gebied van zorginhoudelijke kennis, maar ook om het 

zelf kunnen regelen van randvoorwaardelijke zaken en 

kennis nemen van de organisatiestructuur, intranet en 

andere voorzieningen.  

Deskundigheidsbevordering woonassistenten 

Om de kwaliteit van zorg in de huiskamer te waarborgen 

hebben  de woonassistenten in 2019 een pakket aan 

scholingen gevolgd. De onderwerpen waarin zij 

geschoold zijn, staan hierboven weergegeven. 

Uitwisseling van kennis en ervaring 

De Waalboog is aangesloten bij de Werkgeverij. Dit biedt medewerkers de 

mogelijkheid om via detachering tijdelijk bij een aangesloten andere organisatie 

werkzaam te zijn om ervaring en kennis op te doen.  

 

Twee keer per jaar wordt er een Waalboogpodium georganiseerd voor 

medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Het doel is om kennis te delen en 

een kijkje te nemen in elkaars keuken. In 2019 was het de beurt aan locatie De 

Honinghoeve die onder het thema ‘diversiteit’ het Waalboogpodium 

georganiseerd heeft. Eind 2019 heeft locatie Joachim & Anna de bijeenkomst 

inhoud gegeven in het kader van de Nieuwbouw. Het thema van dit 

Waalboogpodium was “Oud & Nieuw”.  De informatiemarkt biedt medewerkers 

de gelegenheid om deel te nemen aan workshops en kennis op te doen over 

nieuwe initiatieven binnen De Waalboog.  



LEIDERSCHAP, GOVERNANCE & MANAGEMENT 

Governancecode Zorg  

De Waalboog hanteert de principes uit de Governancecode Zorg (2017) om goede 

zorg te waarborgen, de maatschappelijke doelstelling te realiseren en het 

maatschappelijk vertrouwen te borgen.  

Hierbij gaat De Waalboog uit van de zorgvisie dat het er bij goede (ouderen)zorg  om 

gaat een passend vervolg te vinden op het leven dat mensen gewend waren te leiden 

totdat zij te maken kregen met ouderdomsproblematiek.  

Het verhaal van de bewoner is de leidraad voor een optimale ondersteuning bij het 

vervolg van zijn persoonlijke verhaal.  
 

De kernwaarden zijn uitgangspunt waar binnen De Waalboog naar gehandeld wordt 

door de professionals. Deze kernwaarden zijn: 

Professioneel 

Respectvol 

Oprecht  

Ondernemend 

Verbindend 

De Waalboog 

De Waalboog is een stichting. De stichting heeft als doel om zonder winstoogmerk en met respect voor ieders levensbeschouwing huisvesting, 

begeleiding, verzorging, verpleging, behandeling en diensten en onderzoek, alsmede intra‐, semi‐, trans‐ en extramurale ondersteuning te bieden 

aan personen die daar aantoonbaar behoefte aan hebben. 

  

De organisatie is in 2019 bestuurd volgens het raad van toezicht‐model. De Waalboog kende tot 1 april 2019 een eenhoofdige raad van bestuur. 

Deze positie werd bekleed door mevrouw drs. C. (Toke) Piket. In april 2019 heeft er zich in de raad van bestuur een wijziging voorgedaan met de 

aanstelling van bestuurder a.i. de heer drs. L. (Loeks) van der Veen. De Waalboog kent met ingang van 1 april 2019 tot 1 oktober 2019 een 

tweehoofdige raad van bestuur en vanaf 1 oktober tot einde van het verslagjaar een eenhoofdige raad van bestuur  in de persoon van de heer L. 

van der Veen. 



LEIDERSCHAP, GOVERNANCE & MANAGEMENT 

In dialoog 

Het heeft een grote meerwaarde dat medewerkers vanuit hun ervaringen in de praktijk actief gevraagd worden hun kennis, hun visie en hun 

mening te delen met het management van De Waalboog. Naar aanleiding van de beleidsdagen eind 2018, waar medewerkers uit alle disciplines in 

vertegenwoordigd waren, is onder meer duidelijk geworden dat de veelheid aan ogenschijnlijk onsamenhangende projecten en ontwikkeltrajecten 

een risico vormden om tot een goed resultaat te komen met zijn allen. In dialoog met elkaar heeft dit in 2019 ertoe geleid dat  een duidelijke 

planning is gemaakt en de prioriteiten per kwartaal in kaart gebracht zijn. Daarnaast is een voorstel gemaakt om middels een Stuurgroep Kwaliteit 

& Veiligheid met elkaar te spreken over belangrijke kwaliteitsthema’s,  de voortgang van verbetermaatregelen te monitoren en de verbinding 

tussen diverse commissies te stimuleren.   

Verder lopen leden van het managementteam en de raad van bestuur maandelijks mee in de zorg op telkens een andere afdeling om te praten 

met medewerkers over hun ervaringen: wat gaat goed en wat kan beter?  

Ondernemingsraad (OR) 

De ondernemingsraad, bestaande uit dertien leden, voert namens de medewerkers 

het overleg met de raad van bestuur binnen de kaders van de Wet op de 

Ondernemingsraden. Het overleg tussen de raad van bestuur en OR is in 2019 van 

beiden kanten als positief ervaren. De samenwerking was constructief en 

transparant. De ontwikkelingen binnen De Waalboog zijn door de OR nadrukkelijk en 

op proactieve wijze gevolgd. Ook is de ondernemingsraad betrokken geweest bij de 

invulling van de raad van bestuur en heeft hierover adviezen uitgebracht. Een greep 

uit de onderwerpen waarover de OR om advies of instemming is gevraagd: 

- Reorganisatie Facilitaire dienst 

- Strategisch ontwikkelplan 2019-2021 

- Duurzame inzetbaarheid 

- Opleidingsplan zorgfuncties  

- Aanpassing organisatiestructuur 

Meer informatie kunt u lezen in de jaarverantwoording over 2019 op de website van 

De Waalboog.  



LEIDERSCHAP, GOVERNANCE & MANAGEMENT 

Cliëntenraad (CR) 

Het jaar 2019 heeft geleidelijk aan een nieuwe cliëntenraad 

gebracht. De leden mw. Tineke Bulder, mw. Jet Jacobs en mw. Betty 

Verbree, die in mei benoemd zijn,  hebben de cliëntenraad weer 

nieuw leven ingeblazen. Eén van hun eerste taken was om een 

nieuwe voorzitter te vinden. Per 1 augustus is de nieuwe voorzitter, 

dhr. Vincent Paes, gestart. Hierna zijn ook nog dhr. Wytze Westra 

en mw. Jenny de Fouw benoemd.  

De cliëntenraad heeft dertien keer vergaderd in 2019, waarbij 

verschillende onderwerpen besproken zijn zoals huisvesting, 

jaarverantwoording/jaarrekening, kwaliteitsplan, 

samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement, 

benoemingen leden CR en  bewonerstevredenheid. In het kader van 

het adviesrecht  heeft de CR advies dan wel verzwaard advies 

gegeven over:  

- Bewegen in de woonomgeving  

- Risico’s in de woonomgeving 

- Scholing omgaan met levensvragen 

- Benoeming interim bestuurder  

- Benoeming nieuw lid raad van toezicht 

- De Uitleen   

- Communicatie naar eerste contactpersoon  

- Benoeming WZD-functionaris  

- Rookbeleid De Waalboog 

- Begroting 2020  

- Zorgvoorwaarden De Waalboog 

- Herziening organisatiestructuur en zelforganiserende teams  

In  de wetenschap dat de bomen niet tot in de 
hemel groeien en dat er af en toe keuzes 
gemaakt moeten worden wat betreft de 

investering van de gelden, zijn wij als 
cliëntenraad er zeer scherp op, dat mogelijke 

bezuinigingen nooit ten koste van de zorg 
mogen gaan. Ons primaire doel is en zal altijd 
blijven, dat we met veel liefde en plezier het 

allerbeste voor de bewoners willen 
realiseren.”   We vinden het van eminent 

belang dat de stem van 
bewoners gehoord wordt. 
Daarom zijn we bezig om 

bewonersraden te realiseren op 
elke locatie.  

Foto: cliëntenraad 2019  



PERSONEELSSAMENSTELLING 

Voldoende, gemotiveerde en deskundige medewerkers 

De medewerkers en vrijwilligers van De Waalboog zijn de sleutel tot Goed Leven en Goed Wonen voor onze bewoners. De huidige zorg vraagt 

om medewerkers en vrijwilligers die de bewoners samen met hun familie en bekenden ondersteunen bij het vinden van een passend vervolg 

van hun leven in de nieuwe situatie. Het is daarom van groot belang dat er voldoende, gemotiveerde en deskundige medewerkers en 

vrijwilligers werkzaam zijn bij De Waalboog. In het kader van Goed Werken is hiertoe in kwaliteitsplan 2019 een aantal maatregelen 

geformuleerd om te zorgen voor een adequaat personeelsbestand, waarbij aandacht is voor een passende loopbaan binnen De Waalboog voor 

iedere medewerker. De resultaten van het palet aan beleid en genomen maatregelen voor Goed werken bij De Waalboog zijn in deze paragraaf 

beschreven.  

Aantrekken en behouden van medewerkers 

De in 2018 aangestelde recruiter heeft zich 

ingespannen om inhoud te geven aan het programma 

De Waalboog als aantrekkelijke werkgever. Voor de 

werving- en selectieprocedure is in 2019 één loket 

gerealiseerd waar potentiële werknemers kunnen 

reageren op vacatures. Na aanmelding vindt een 

kennismakingsgesprek plaats met de recruiter. In 

2019 hebben 26 sollicitanten op deze manier een 

passend vervolg op hun loopbaan gevonden bij De 

Waalboog. Daarnaast heeft de recruiter in 

samenwerking met de communicatieadviseur de 

lijnen uitgezet voor een wervingscampagne via de 

website en social media. De Waalboog  is aangesloten 

bij de Werkgeversorganisatie Zorg & Welzijn om in 

samenwerking met aangesloten organisaties 

oplossingen te zoeken voor arbeidsgerelateerde 

vraagstukken in de regio Nijmegen.  

Zij-instromers 

De Waalboog richt zich al enige jaren ook op 

zij-instromers om meer zorgverleners aan te 

trekken. De inschaling FWG is in 2019, passend 

binnen de cao, verhoogd voor leerlingen die als 

zij-instromer starten. Dit om de stap naar de 

zorg aantrekkelijker te maken.  



PERSONEELSSAMENSTELLING 

Meeloopdag in de zorg 

Potentiële medewerkers worden actief 

uitgenodigd om mee te lopen in de zorg. Op 

deze manier kunnen zij kennis maken met de 

organisatie en ervaren of De Waalboog bij hen 

past. Het artikel hiernaast is gepubliceerd in het 

magazine Heel Holland Zorgt.  

Duurzame inzetbaarheid  

Bij De Waalboog stellen we met zijn allen de 

zorg voor en het welzijn van onze bewoners 

voorop. De beste manier om dit te doen is 

natuurlijk door ook goed voor jezelf te zorgen 

en met plezier je werk te doen. De kern van 

duurzame inzetbaarheid begint bij aandacht 

voor de medewerkers. Het is hierbij belangrijk 

dat signalen snel opgepakt worden. Dit is de 

verantwoordelijkheid van iedere medewerker 

zelf, alsook van de collega’s, de leidinggevende 

en De Waalboog. Daarom biedt De Waalboog, 

vanuit het beleid Duurzame Inzetbaarheid ook 

ondersteuning aan medewerkers in de vorm 

van: 

-    Advies van ergo-coaches 

- Individuele coaching 

- Wandelcoach (Op de been blijven) 

- Bedrijfsmaatschappelijk Werk 



PERSONEELSSAMENSTELLING 

Inzetbaarheidsshow 

In het kader van duurzame inzetbaarheid is in maart 

2019 een Inzetbaarheidsshow voor alle medewerkers 

van De Waalboog georganiseerd. Deze show vond 

plaats in het theater van de Lindenberg te Nijmegen. 

Het doel was om op interactieve wijze met elkaar te 

praten over hoe je betrokken, met veel plezier en 

uitdaging je werk kan blijven doen.  

Verzuim 

De beleidsnotitie Duurzame inzetbaarheid beschrijft maatregelen om 

medewerkers beter fit te maken en te houden voor hun werk. In dat kader is er 

ook gerichte aandacht voor (langdurig)verzuim. Het doel is om in gezamenlijke 

verantwoordelijkheid te werken aan het verlagen van de verzuimcijfers. Zo 

wordt in samenwerking met de HAN gewerkt aan een ouderenbeleid om 

medewerkers langer fit te houden en kunnen teams gebruikmaken van een 

zogeheten verzuimcoach om  het goede gesprek rond verzuim te bespreken en 

te zorgen dat (frequent) kortdurend verzuim niet omslaat in  een langdurige 

ziekmelding.  

In 2019 bedroeg het verzuim gemiddeld ruim 6%. Dit is een aanmerkelijke daling 

ten opzichte van het jaar ervoor (7,7%). Het verzuimcijfer van De Waalboog ligt 

echter wel nog boven de door de Waalboog  gestelde norm van 5%.  

De show was een ludieke manier om 
samen na te denken over hoe je langer 

kunt werken met plezier en minder 
werkstress . De sketches waren 

herkenbaar en het was fijn om met 
collegae  te praten over ons dagelijks werk 

en onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid  om met elkaar in 
gesprek te blijven over dit onderwerp.  



PERSONEELSSAMENSTELLING 

Extra leerlingen - langer boventallig 

De Waalboog heeft afgelopen jaar geïnvesteerd in 

extra leerlingen. Daarnaast is het werkprogramma 

geïntensiveerd op zowel inhoud als duur. De groep 

van 18 leerlingen niveau 3, die in september is 

gestart, stond vier maanden boventallig. Dit is drie 

maanden langer dan in voorgaande jaren. De 

boventalligheid heeft als voordelen dat er feitelijk 

extra handen aan het bed zijn en dat de leerlingen 

over een langere periode begeleid worden door 

daartoe opgeleide werkbegeleiders. In het kader 

van leren van elkaar heeft dit laatste een positief 

effect op de kwaliteit van zorg. Immers, door een 

langere leerperiode zijn de leerlingen meer op de 

werkvloer en doen ze onder toeziend oog van de 

werkbegeleider ervaring op.  

Basiscursus 2019 voor leerlingen De Waalboog 
 Visie van De Waalboog 
 Belevingsgericht werken 
 Omgaan met grenzen  
 Dementie  
 Pijnbeleving  
 Slikproblemen en ondervoeding 
 Tilscholing 
 Elektronisch cliëntdossier (ECD) 
 Levensbeschouwing en zingeving 
 Beroepshouding, proeftijd, verlof, verzuim 

Functiehuis 

In 2019 is De Waalboog bezig geweest met 

de herinrichting van het functiehuis. Een 

functiehuis is het geheel aan beschrijvingen 

van zorgfuncties met bijbehorende taken, 

rollen en verantwoordelijkheden. Deze 

functiebeschrijvingen zijn opgesteld in 

samenspraak met medewerkers uit de 

verschillende functiegroepen.  

Het functiehuis is het uitgangspunt voor het 

geven van persoonsgerichte zorg aan onze 

bewoners, waarbij medewerkers precies 

weten wat er van hen verwacht wordt, zij 

hun vakmanschap optimaal kunnen inzetten 

en waar mogelijk door kunnen groeien 

binnen de organisatie.  

Doorlopende leerlijnen 

In lijn met de inrichting van het 

functiehuis zijn doorlopende 

leerlijnen in ontwikkeling 

binnen De Waalboog. Deze 

leerlijnen maken het mogelijk 

voor medewerkers om intern 

opgeleid te worden en door te 

groeien naar een volgende   

zorgfunctie. 

In  dit kader zijn in 2019 acht 

medewerkers opgeleid tot 

verzorgende niveau D. 

Daarnaast zijn 19 verzorgenden 

geslaagd voor de opleiding tot 

Evv’er en zijn 12 verzorgenden 

eind 2019 gestart met de 

leerlijn tot 

eerstverantwoordelijke 

verzorgende (Evv’er).  



PERSONEELSSAMENSTELLING 

 peildatum 09-10-2019 AANTAL MEDEWERKERS 

FUNCTIE J&A NV HH SJK LOCATIE  

ONGEBONDEN 

TOTAAL 

WAALBOOG 

Niveau 2 28 22 17 6 33 106 

Niveau 3 135 70 56 11 26 298 

Niveau 4 31 9 7 3 3 53 

Niveau 5 4 0 0 0 1 5 

Leerling 37 18 13 2 0 70 

Woonassistent 48 44 28 1 12 133 

Dagbesteding 17 8 5 2 2 34 

OZF (overige zorgfuncties) 11 13 6 3 49 82 

Overig 22 11 7 3 19 62 

Admin. 1 0 2 0 75 78 

Facilitair 36 23 12 16 12 99 

Management 0 0 0 0 9 9 

(Para)medisch 0 0 0 0 57 57 

TOTAAL 370 218 153 47 298 1086 

Vrijwilligers 317 119 70 35 - 541 



GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

Gebruik van hulpbronnen  

De Waalboog zet nieuwe (zorg)technologie en andere hulpbronnen in als interventie om de zorg te 

ontzorgen en de kwaliteit van leven van bewoners te verbeteren. Deze interventies hebben tot doel 

om: 

- meer tijd voor persoonlijke aandacht voor bewoners te creëren door tijdbesparende technologie 

- de vrijheid en zelfredzaamheid van bewoners te vergroten 

- welzijnsactiviteiten meer op maat aan te bieden door technologische toepassingen 

- de (zorginhoudelijke) veiligheid voor bewoners te vergroten.  

In 2019 heeft De Waalboog ook aanpassingen gedaan in de woon-leefomgeving van bewoners, opdat 

het dagelijks leven zo dicht mogelijk bij de bewoner plaatsvindt. Zo zijn op de locaties Nijevelt en De 

Honinghoeve aanpassingen gedaan, zodat op afdelingsniveau gekookt kan worden samen met de 

bewoners. Op het terrein van Joachim & Anna is afgelopen jaar gestart met de nieuwbouw van deze 

locatie. 

Service desk 

Een belangrijke randvoorwaarde in het ontzorgen van de zorg is 

dat zorgverleners met vragen direct terecht kunnen bij één loket 

in plaats van bij aanspreekpunten van de verschillende 

ondersteunende diensten. Sinds eind 2019 kunnen alle 

medewerkers van De Waalboog met alle mogelijke vragen en 

problemen terecht bij de Service Desk. De Service Desk zorgt 

ervoor dat de medewerker antwoord krijgt op de vraag of hulp 

bij problemen op de afdeling, zonder van het kastje naar de 

muur te worden gestuurd. De zorgverleners verspillen hierdoor 

minder tijd die ze daardoor kunnen besteden aan directe zorg 

aan bewoners. De Service Desk heeft ook een klantenpanel dat 

mee denkt en -doet in het zoeken naar servicegerichte 

oplossingen binnen De Waalboog.  

Impressie nieuwbouw Joachim & Anna 

Verpleeg Oproep Systeem met slimme sensoren 

In 2019 heeft De Waalboog een nieuw Verpleeg Oproep Systeem 

geselecteerd wat op termijn ingezet gaat worden op alle locaties. Dit 

systeem maakt gebruik van slimme sensoren waarmee situaties in de zorg 

die aandacht behoeven automatisch worden gedetecteerd en gemeld aan 

de zorgmedewerkers. Deze slimme sensoren zorgen ook voor het 

terugdringen van het aantal onnodige meldingen en alarmen. Bovendien 

kunnen camera’s worden gebruikt die met respect voor de privacy van 

bewoners het mogelijk maken dat zorgmedewerkers op afstand een situatie 

beoordelen.  
 

In 2019 is gestart met het inrichten van dit nieuwe Verpleeg Oproep 

Systeem op De Honinghoeve en is dit systeem verwerkt in de 

nieuwbouwplannen voor Joachim en Anna.  



GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

Slim incontinentiemateriaal 

In oktober 2019 is op De Honinghoeve een pilot gestart 

met ‘Slim incontinentiemateriaal’. Deze pilot vindt 

plaats in samenwerking met het bedrijf Instantcare dat 

het materiaal levert, de pilot begeleidt en meehelpt om 

de nieuwe technologie op een goede manier in te 

zetten.  

Het doel is om te ontdekken hoe slim 

incontinentiemateriaal bij kan dragen aan het comfort 

van cliënten (bijv. minder verstoring tijdens de nacht), 

efficiënter werken voor zorgmedewerkers (minder 

werkdruk) en inzicht in continentie en continentiezorg.  

Deze pilot biedt de mogelijkheid om concrete ervaring 

op te doen met innovatieve zorgtechnologie. De eerste 

ervaringen zijn zeer positief en medio 2020 worden de 

resultaten van het onderzoek bekendgemaakt.   

Zorghulpmiddelen 

Sinds juni 2019 is het beheer en de inzet van zorghulpmiddelen verbeterd. In 

samenwerking met de dienstverlener Medireva zijn alle zorghulpmiddelen 

geïnventariseerd en zijn medewerkers getraind om zorghulpmiddelen te bestellen 

en reparatieverzoeken online te melden. De kwaliteitsverbetering heeft tot gevolg 

dat: 

- Bewoners, sneller dan voorheen, gebruik kunnen maken van adequate 

hulpmiddelen 

- De zorgverleners rechtstreeks en op eenvoudige wijze die zorghulpmiddelen voor 

bewoners kunnen regelen die nodig zijn 

- De zorgverleners inzicht hebben in de aantallen zorghulpmiddelen, de plek waar 

het hulpmiddel zich bevindt en de status van onderhoud.  

Zorghulpmiddelen die niet in gebruik zijn worden opgeslagen bij Medireva. Zo staan 

materialen niet nodeloos in de weg en zijn ze voor iedereen te reserveren. Op deze 

manier wordt ook geen tijd meer verspild in het zoeken naar het hulpmiddel binnen 

de organisatie.  

Koppelbed  

De Waalboog heeft dankzij Roparun op elke locatie een 

koppelbed tot de beschikking. Een koppelbed is een 

logeerbed dat op eenvoudige wijze gekoppeld kan 

worden aan een hoog-laag bed. Wanneer mensen niet 

meer bij elkaar wonen, is nabijheid belangrijker dan 

ooit. Een koppelbed biedt de ideale oplossing voor 

bewoners en mantelzorgers om dicht bij elkaar te 

kunnen zijn in de zorgomgeving van De Waalboog.   

 

Als dochter vond ik het 

geweldig om in deze laatste 

fase van mijn vaders leven, 

waarin nog nauwelijks  

contact met hem mogelijk 

was, zo dichtbij hem te zijn. 

Als hij zijn ogen open deed zag 

hij me en hadden we contact.  

Dat was zo waardevol!  
 



Cliëntenraadpleging 

In 2019 heeft een selectieprocedure plaatsgevonden om een 

passend instrument te vinden ten behoeve van het meten van 

real-time ervaringen van cliënten en mantelzorgers. De 

doelstelling is dat op afdelingsniveau kort-cyclische verbeteringen 

van de zorg- en dienstverlening gaan plaatsvinden en dat de 

resultaten transparant en toegankelijk zijn voor zowel de 

professionals als voor de cliënt en zijn naasten. De Waalboog 

heeft gekozen voor het instrument CareRate, dat in 2020 

geïmplementeerd zal worden op de afdelingen van De Waalboog. 

Tot die tijd wordt gebruik gemaakt van de feedback van cliënten 

en eerste contactpersonen via de zogeheten nazorgvragenlijst. 

Deze vragenlijst is gebaseerd op de CQ index en  wordt enkele 

weken na beëindiging van de zorgverlening verstuurd. Een kopie 

van de geretourneerde vragenlijst gaat naar de zorgmanager van 

de afdeling en periodiek wordt een evaluatieverslag gemaakt van 

alle resultaten.  

De rapportage van 2019 laat positieve kwantitatieve en 

kwalitatieve resultaten zien. Wel is een aantal onderwerpen 

aangemerkt als aandachtspunt voor verbetering, te weten: 

passende activiteiten, onderlinge omgang cliënten, schoonmaak, 

voldoende personeel en genoeg tijd. Deze items zijn opgenomen in 

het kwaliteitsplan van 2020.  
 

Overigens blijkt uit de kwalitatieve gegevens dat de inzet van 

woonassistenten positief gewaardeerd wordt en dit is mogelijk 

een verklaring dat “voldoende hulp bij de maaltijd’ niet meer 

aangemerkt wordt als een verbeterpunt.  

GEBRUIK VAN INFORMATIE 



Klachten  

Binnen De Waalboog is een (interne) 

cliëntenvertrouwenspersoon werkzaam. Hier kunnen 

bewoners, familieleden en bezoekers terecht met 

klachten en suggesties voor verbetering van de zorg- en 

dienstverlening. In het verslagjaar heeft de 

cliëntenvertrouwenspersoon in totaal 30 klachten in 

behandeling genomen. Dit zijn twee klachten minder 

dan in het voorgaande jaar (2018: 32 klachten). De 

onderwerpen nakomen van afspraken en methodisch 

werken zijn relatief vaak gemeld in 2019 . Deze twee 

categorieën houden verband met elkaar, omdat het 

gaat om signalen of vragen van bewoners en 

mantelzorgers die geen opvolging krijgen. Bij 

dossieronderzoek is ook meerdere malen vastgesteld 

dat zorgverleners signalen rapporteren in het ECD, maar 

dat het niet duidelijk is of en welke maatregelen 

getroffen zijn. Ook de categorie bewonersveiligheid 

werd vijf keer genoemd, vier daarvan waren in  het 

kader van de nieuwe entree van Joachim & Anna. 

Mantelzorgers (en medewerkers) waren van mening dat 

het toezicht onvoldoende is, waardoor het risico groot is 

dat een bewoner ongezien het pand verlaat. Wat 

betreft dit laatstgenoemde onderwerp zijn vrijwel direct 

corrigerende maatregelen getroffen.  

Net Promoter Score (NPS)  

In de vragenlijst cliëntenraadpleging wordt aan mantelzorgers gevraagd  hoe 

waarschijnlijk het is dat zij de locatie van De Waalboog zouden aanbevelen aan 

vrienden en/of bekenden. In de halfjaarlijkse evaluatie van de geretourneerde 

vragenlijsten heeft deze zogeheten aanbevelingsvraag de volgende resultaten 

opgeleverd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Bron:  cliëntenraadpleging tweede helft 2019 

  

De NPS voor De Waalboog in totaal  = 37,8  

Een positieve NPS (>0) wordt als goed beschouwd en hoe positiever de score, 

hoe beter. Overigens is de score hoger dan de NPS van de meting in de eerste 

helft van 2019: 29,7 

GEBRUIK VAN INFORMATIE 

LOCATIE NPS AANTAL 
RESPONDENTEN 

Joachim & Anna 55,5 n = 54 

De Honinghoeve 15,4 n =  13 

Nijevelt 17,6 n = 17 

St. Jozefklooster 33,3 n = 6 




