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Bij de start een kleinschalig, gezinsvervangend huis, is de Zeeg uitgegroeid tot 
wat het nu is. Vertrouwde gezichten die de fundering hebben gelegd voor een 
veilig thuis mét en voor onze bewoners hebben inmiddels de Zeeg verlaten, 
o.a. wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat betekende 
in 2021 een jaar van afscheid, interim-bestuur en de werving voor een nieuwe 
vaste bestuurder. Voor de organisatie een wat onrustige periode, en dat (nog) 
midden in de coronapandemie.
 
Aan mij, als nieuwe bestuurder, de taak om het stokje over te nemen en verder 
te bouwen aan een mooie toekomst. De groei van de Zeeg, het ouder worden 
van onze bewoners, evenals ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg en de 
maatschappij vragen een verandering. Hoe kun je dan het goede van de Zeeg 
behouden, terwijl er meer noodzakelijke focus komt in de organisatie van 
personeel, kwaliteit van begeleiding en bedrijfs voering? Hoe doen we recht 
aan de veranderende behoeften van de ouder wordende bewoners in de Zeeg? 
En hoe zorgen we ervoor dat we daarbij niet de wensen en behoeften van de 
jongeren uit het oog verliezen?
 
Met deze vragen is de Zeeg met de bewoners, cliënten- en verwantenraad en 
medewerkers aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in een meerjaren-
beleidsplan dat ons de komende jaren richting geeft. Steeds zal, opgedeeld 
in jaarplannen, worden gewerkt aan het bereiken van de doelen die wij ons 
stellen op het gebied van focus, autonomie en participatie. Deze doelen zullen 
regelmatig worden geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld.
 
Het meerjarenbeleid blikt vooruit, maar met dit kwaliteitsrapport blikken  
we eerst even terug. Want naast het bezinnen op de toekomst heeft de Zeeg 
ook flink de handen uit de mouwen gestoken: Zo kunt u lezen hoe de Zeeg is 
overgegaan naar een nieuw elektronisch bewonersdossier (ONS) en hoe er is 
geïnvesteerd in betere communicatie met alle stakeholders.  
Ook hebben het vergroten van inspraak door bewoners, verwanten en mede-
werkers nieuwe impulsen gekregen. Dit, en nog veel meer kunt u lezen in dit 
kwaliteitsrapport aan de hand van de bouwstenen en thema’s uit het kwaliteits-
kader van de VGN.
 
Ik wens u veel leesplezier.
Bianca Rijnders, Bestuurder

Bianca Rijnders

Een jaar van veranderingvoorwoord
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Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg is een  
kleinschalige zorgorganisatie midden in de  
wijk Elderveld in Arnhem. De Zeeg biedt WLZ  
geïndiceerde zorg aan maximaal 52 volwassenen 
met een verstandelijke beperking en bijkomende 
problematiek, individueel en in groeps verband.  
De Zeeg heeft een huiselijk karakter waar de 
bewoners zich veilig en thuis kunnen voelen.  
Wij zijn toegelegd op de meer complexe zorg  
en begeleiding inclusief dagbesteding. 

De Zeeg in drie bouwstenen

proces
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De Zeeg is een veilige plek waar je jezelf  
kunt zijn. Waar je je kunt ontwikkelen.  
Waar je meedoet aan dagelijkse werkzaam-
heden en waar je er voor elkaar bent.  
Bij de Zeeg wonen mensen die zich  
elders niet altijd thuis hebben gevoeld.  
We geloven dat iedereen zich thuis kan 
voelen met passende ondersteuning.



6 7even voorstellen

Kerngegevens

Woonzorgcentrum de Zeeg heeft een unieke 
intramurale setting die de bewoners en mede-
werkers een plek gunt waar zij zich kunnen blijven 
ontwikkelen, er toe doen en waar zij vitaal en  
vrolijk kunnen zijn. 

Een eigen gemeenschap maar wel verankerd 
midden in de wijk Elderveld. Alle locaties bevinden 
zich binnen een straal van 500 meter rond de 
hoofdlocatie. Zo kan iedereen makkelijk bij elkaar 
binnen lopen voor het lenen van een kopje suiker of 
gewoon voor de gezelligheid. Naast het hoofdge-
bouw met een aantal groepsruimtes, 16 individuele 
appartementen en twee logeerkamers, beschikt de 
Zeeg over vijf eengezins- en 13 seniorenwoningen.  
Het Trefpunt, onze dagbestedingslocatie staat pal 
tussen het hoofdgebouw en de seniorenwoningen 
in. In totaal is er ruimte voor 52 mensen met een 
ZZP-VG zorgprofiel in- of exclusief behandeling.

De Zeeg locaties

Hoofdlocatie de Zeeg: 18 bewoners

’t Steunpunt: 19 bewoners

Nieuwkoopstraat: 6 bewoners

Buitengroep: 6 bewoners

Dagbesteding: 2 locaties (hoofdlocatie  
de Zeeg en het Trefpunt direct ernaast),  
29 bewoners maken gebruik van de interne 
dagbesteding (23 anderen hebben werk  
of externe dagbesteding, soms ook in  
combinatie met dagbesteding intern).

Demografie bewoners

Jongste bewoner 29
Oudste bewoner  78
Gemiddelde leeftijd 61
Gebruikt hulpmiddel bewegen 40%
Man 57%
Vrouw  43%

Binnen de VG-ZZP indicaties 1 t/m 6 en 8 worden 
de zorgvormen (kort) verblijf met of zonder behan-
deling, ambulante zorg middels een Volledig Pakket 
Thuis en dagbesteding, in- en/of extern, geboden. 
In 2021 werd deze zorg geboden door 40,84 FTE 
inclusief ondersteuning, exclusief leerlingen en 
invalkrachten aan 49 bewoners waarvan vier met 
een VPT (Volledig Pakket Thuis), 33 met de zorg-
vorm verblijf met behandeling en 12 verblijf zonder 
behandeling. Bijna de helft van onze bewoners 
hebben een VG-6 indicatie.

even voorstellen

Alle locaties kregen deze zomer een nieuw naambord. Dat was de wens van de bewoners zelf.  
‘Net zo’n mooi naambord als ze hebben bij de Zeeg aan de Den Haagweg 5.’  
Marc, bedenker van de naam ’t Trefpunt onthulde het nieuwe naambord voor de dagbesteding.

Autonomie
Wet zorg en dwang (WZD)

De vrijheid om dingen op je eigen manier te doen 
draagt veel bij aan ons welzijn en geluk. Sommige 
mensen hebben meer behoefte aan vrijheid en 
zelfstandigheid, terwijl anderen juist veel meer 
veiligheid nodig hebben en willen behoren tot een 
groep. Een bepaalde mate van autonomie is nodig, 
om samen met plezier invulling te geven aan 
goede begeleiding en zorg. Heldere kaders met 
daarbinnen voldoende ruimte voor eigen invulling 
is wat wordt nagestreefd. 

Autonomie heeft ook de betekenis van zelfbe-
schikking. Het is bij de Zeeg dan ook sinds jaar en 
dag geheel vanzelfsprekend dat er geen sprake is 
van dwang of handeling zonder toestemming. Een 
heldere procedure zorgt ervoor dat wij zorgvuldig 
handelen rond middelen en maatregelen. Op het 
moment dat een bewoner niet (meer) in staat is 

Het inbedden van het WZD 
stappenplan in ons nieuwe 
elektronisch cliëntdossier.

to do
2022

zijn of haar wensen kenbaar te maken wordt in 
samenspraak met familie en wettelijk vertegen-
woordiger zorg vuldig het stappenplan die de Wet 
Zorg en Dwang (WZD) voorschrijft gevolgd, als 
bijvoorbeeld voor de veiligheid een bedrand bij een 
hoog-laagbed of een tafelblad bij een rolstoel wordt 
overwogen. Met iedere bewoner wordt er aandacht 
besteed aan dit onderwerp bij de zorgplanevaluatie 
en op organisatieniveau toetsen we één keer per 
jaar onze werkwijze rond de WZD.
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Samenwerkingsrelaties

De Zeeg staat midden in de wijk, midden in de 
samenleving en is voor bewoners een veilige 
uitvalsbasis om (meer) zelfredzaam te worden 
of het te blijven, zoveel mogelijk uitgaand van  
de eigen kracht. 

We kiezen er bewust voor om de bewoners zo 
gewoon mogelijk in de maatschappij te laten mee-
draaien. De bewoners maken bijvoorbeeld gebruik 
van de huisarts en de fysiotherapeut in de wijk en 
gaan onder begeleiding wekelijks sporten bij een 
sportschool. Ze halen hun boodschappen bij de 
lokale supermarkt, brengen wekelijks een bezoek 
aan de lokale markt of hebben een afspraak bij de 
kapper in de wijk.

We zijn een kleine organisatie, waardoor niet alle 
expertise altijd in huis is en wij dit daarom extern 
halen. Zo hebben wij bijvoorbeeld met Elver een 
samenwerkingsovereenkomst voor de inzet van 
een AVG-arts. We blijven deze samenwerkingen 
zoeken en uitbreiden, om mee te kunnen bewegen 
met de veranderende behoeften van onze ouder 
wordende bewoners en veranderingen in de 
maatschappij. Oude contacten worden nieuw 
leven ingeblazen zoals met het wijkteam. Zo zijn 
er bewoners van de Zeeg die best eens vrijwilli-
gerswerk willen doen voor buren in de wijk en zij 
andersom ook bij ons. Dit is één van de redenen 
dat we intensiever gebruik maken van social media. 
Hoe zichtbaarder we zijn in de wijk, hoe beter we 
elkaar kunnen vinden voor goede initiatieven en 
samenwerkingen. 

Ook woningcorporaties Vivare en Volkshuis vesting 
denken met ons mee, bijvoorbeeld als een woning 
niet langer passend is voor een bewoner. Dit jaar 
kwam voor bewoner Jan Willem een lang gekoes-
terde wens uit! Hij kon door woningruil verhuizen 
naar een woning op de begane grond.

Jan Willem voor zijn nieuwe huis:

‘Ik ga hier wonen omdat 
ik ouder wordt. Voor de 
toekomst. Ik wil nog ouder 
worden dan mijn moeder. 
Die is al 101 jaar!’

even voorstellen

Vrijwilligers gezocht

In een tijd dat de middelen schaars zijn, zijn 
het de ‘kersjes op de taart’ die als eerste 
wegvallen. Met een groepje iets leuks doen 
buiten de deur, iets bijzonders doen speciaal 
voor of met die ene bewoner, samen uitgebreid 
alle tijd hebben voor kletspraat en een kop 
koffie, enzovoorts. Wij hebben er daarom 
voor gekozen om weer actief vrijwilligers te 
werven. Een werkgroep heeft zich gebogen 
over welke soort vrijwilligerswerk behulpzaam 
kan zijn en hoe we dat het best kunnen 
organiseren. Zij hebben een gedegen plan met 
elkaar opgesteld die begin 2022 uitgerold kan 
gaan worden met onze kersverse vrijwilligers 
coördinator.

Wilt u meer weten of wilt u zich ook inzetten 
als vrijwilliger in de Zeeg? Neem dan gerust 
contact op! 

even voorstellen

In overleg  
met de wijk
Op 22 september 2021 mocht ik namens de 

zeeg als zorgprofessional deelnemen aan de 

bijeenkomst Wonen en Buurt. Dit was georgani

seerd door de gemeente in samenwerking met 

zorg en ondersteuning. Op deze dag was ik de 

enige vertegenwoordiger van de doelgroep van 

mensen met een verstandelijke beperking. De 

mensen met een lichamelijke beperking waren 

volop aanwezig en konden ook hun wensen 

over voornamelijk hun woonwens in de samen

leving en de beschikbaarheid van woningen in 

de gemeente Arnhem kenbaar maken. Was het 

dan voor mij en de Zeeg een ‘verloren middag’? 

Zeker niet!! Juist omdat ik daar als einzelgänger 

voor onze doelgroep was kon ik ook bekendheid 

aan de Zeeg geven toen we in kleinere groepen 

uiteengingen. Vooral het contact met wijkex

perts van de gemeente leverde voor de Zeeg 

interessante gesprekken op. Met name het veilig 

over straat gaan in de Wijk Elderveld heb ik 

onder de aandacht gebracht en daar handvatten 

voor gekregen om mee door te kunnen. Het was 

een voorrecht om als vertegenwoordiger van de 

Zeeg hierbij aanwezig te mogen zijn.

Truus van den Brink
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bouwsteen 1:

proces
individuele
bewoner

Een nieuw elektronisch  
cliëntendossier (ECD)

De zorgplansystematiek rond de bewoner is  
dit jaar in een geheel nieuwe jas gestoken. Onder 
begeleiding van een projectleider van AAG en 
een implementatiespecialist van Bij ONS Advies 
heeft de projectgroep heel hard gewerkt aan de 
invulling en uitrol van een gloednieuw elektronisch 
clientdossier van ONS/Nedap. De woonbegeleiding 
heeft ervoor gezorgd dat alle dossiers op tijd zijn 
omgezet naar dit nieuwe systeem en per 1 oktober  
zijn we live!

Dit nieuwe dossier begint met het beschrijven van 
het levensverhaal van de bewoner in ‘Mijn Verhaal’. 
Geheel vanuit het perspectief van de bewoner  
zijn in dit document alle leefdomeinen beschreven. 
Dit geeft een goed uitgangspunt om samen met 
een persoonlijke risico inventarisatie te komen 
tot doelen en acties voor het komende jaar in het 
zorgplan. We kunnen nu heel gericht rapporteren 
op de doelen die de bewoner zich gesteld heeft. 
Gestelde doelen blijven zo goed in beeld door  
de regelmatige en gerichte rapportage en 
gemaakte afspraken worden beter nagekomen.  
Dit laatste is van groot belang omdat bewoners  
ons hebben laten weten dat we dat echt beter 
moeten doen bij de Zeeg.

Meldingen van incidenten en de opvolging 
daarvan kunnen vanaf nu rechtstreeks in het 
dossier van de bewoner gedaan worden.  
Er gaat direct een signalering van de melding 
naar de juiste persoon. Deze signaleringen 
kunnen we vanaf begin 2022 ook gaan 
gebruiken om te zien wanneer een evaluatie 
van het zorgplan gepland moet worden of 
een maatregel die valt onder de Wet Zorg en 
Dwang (WZD). 

proces individuele bewoner

Evaluatieproces
We zijn ontzettend goed van start gegaan en 
iedereen is al heel blij met dit nieuwe dossier 
en rapportage systeem. We kijken uit naar 
het vervolg. Het evaluatieproces rond het 
zorgplan moet natuurlijk mee veranderen 
in deze nieuwe methodiek en niet alleen op 
technisch gebied. We zullen verwanten meer 
gaan betrekken bij het multidisciplinair overleg 
en zorg planevaluaties.

fase 2 van dit project:
We gaan o.a. Caren Zorgt inrich-
ten. Hiermee kunnen verwanten 
en wettelijk vertegenwoordigers 
meekijken in het zorgplan.  
Ook kunnen er over en weer 
berichten worden gestuurd.

to do
2022
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Grip op financiën  

Voor geldzaken konden 
onze bewoners altijd 
terecht, bij wat in de Zeeg 
bekend stond als de 
dropjesbank. Handje 
contantje konden zij dan 
geld opnemen om een 

boodschap of een cadeautje te kopen en natuurlijk 
om leuke dingen van te doen. Door veranderde 
regel geving bij de bank konden we de dropjesbank  
in de oude vorm niet meer continueren. Op zoek 
naar een goed alternatief dus.

In september ondertekende de Zeeg een contract 
met Stichting Beheer Bewonersgelden zorginstel-
lingen (SBB) voor het beheer van zakgeld, maar ook 
voor uitgaven op de woon groepen. 
 
Hiermee biedt de Zeeg de mogelijkheid aan haar 
bewoners om via een door de Zeeg ingericht 
voorschotsysteem, zakgeld te verstrekken en privé 
uitgaven te doen met hulp van de woon begeleiding. 
Dit gebeurt op basis van een jaarlijkse begroting die 
wordt vastgesteld door de bewoner en diens wette-
lijk vertegenwoordiger met SBB zorginstellingen. 

In het kielzog hiervan krijgen woongroepen en 
activiteitenbegeleiding budgetverantwoordelijkheid, 
zodat zij met filiaalpassen uitgaven kunnen doen 
die nodig zijn in het kader van goede woonbegelei-
ding en zorg. Op deze manier is er minder contant 
geld in omloop en heeft iedere locatie meer regie 
over de eigen (groeps-)uitgaven. Na een gedegen 
voorbereiding van de werkgroep zijn we per 
1/1/2022 volledig digitaal. 

Gilbert van der Mooren (Bestuurder SBBzorg)  
en Bianca Rijnders

Regie op de zorg 

De rol van de zorgplanverantwoordelijke is dit jaar 
flink veranderd. Tot op heden was deze rol redelijk 
beperkt. In 2021 is een onderzoek gestart om te 
beoordelen of de functie van zorgplanverantwoor-
delijke kan worden uitgebreid naar ‘regiebegelei-
der’. In 2022 zal hier in nauw overleg met de OR 
een besluit over worden genomen. 

Het idee is dat deze regiebegeleider een vast 
contactpersoon wordt in het leven van de bewo-
ner en hem of haar begeleidt bij alle denkbare 
levensdomeinen. De belangrijkste taak van deze 
regiebegeleider is zorgen dat alle lijntjes rond deze 
bewoner samen komen. Zo heeft iedereen de juiste 
informatie en gemaakte afspraken worden beter 
nagekomen. Een werkgroep is al van start gegaan 
om de nieuwe werkwijze steviger neer te zetten. 
Door kaders en training te bieden kan de woonbe-
geleiding groeien in deze nieuwe rol.  

13

bouwsteen 2:

bewoners-
ervaringen
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Bewoners- en verwanten tevredenheidsonderzoek

De uitkomsten:

Algemene tevredenheid  
bewoners:

Algemene tevredenheid  
ouders/vertegenwoordigers:

Bewoners zijn positief OVT zijn erg positief

Respons 86,7% Respons 46,7%

2021

2020 Benchmark

81,1

90,0 83,8

2021

Benchmark

90,5

85,6

14 bewonerservaringen

In 2021 hebben wij naast het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder bewoners ook 
een verwanten tevredenheidsonderzoek gehouden. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd 
met het meetinstrument van Customeyes. Het geeft ons waardevolle informatie op het 
gebied van bewoners  tevredenheid organisatie breed, maar dient ook als belangrijke 
input voor de jaarlijkse individuele zorgplanbesprekingen.

Begeleiders en ondersteuning
De tevredenheid over de begeleiders 
is lager dan voorgaande jaren. Dat 
is opvallend omdat deze waardering 

altijd vrij hoog was. De waardering van verwanten 
is met 75% hoger dan die van de bewoners, 
namelijk 68,4%. Een mogelijk verklaring zit in de 
open antwoorden waar de frequente wisselingen 
worden aangegeven. Ook het genoeg tijd hebben 
met elkaar en nakomen van afspraken kan beter. 
De nieuwe rol van regiebegeleider kan zeker op dit 
punt een belangrijk verschil gaan maken. 

Huis en omgeving
Zowel bewoners (87,2%) als verwanten 
(95,2%) scoren positief op het onder-
werp huis en omgeving. Beiden zijn 

heel tevreden over de privacy en de veiligheid in de 
woning. Alleen voor één van de locaties behoeft het 
onderwerp veiligheid wel extra aandacht door de 
groepsdynamiek. 

bewonerservaringen

Conclusie

Zowel bewoners als verwanten zijn op heel veel 
vlakken tevreden over de Zeeg. Op het gebied 
van begeleiding hebben we stappen te zetten. 
Afspraken maken en voldoende tijd zijn voor 
de bewoners de belangrijkste speerpunten en 
verwanten willen graag beter geïnformeerd en 
betrokken worden. Met de mogelijke komst van 

de regiebegeleider, het nieuwe ECD, de multi-
disciplinaire zorgplanevaluatie en de inzet van 
de Zeeg om communicatie te verbeteren op alle 
niveaus en naar alle stakeholders zijn al hele 
belangrijke stappen gezet om bovengenoemde 
verbeterpunten een positieve boost te geven.

Dagbesteding
Bewoners geven nog steeds een 
hoge waardering aan dagbesteding. 
Wederom 100%! Verwanten zijn met 

90% iets kritischer over genoeg leuke dingen doen 
en de aandacht van de begeleiders bij de dagbe-
steding. Belangrijk is dat het gevoel van veiligheid 
stabiel blijft. Ondanks de goede cijfers op dit vlak 
zien wij toch verbetering mogelijk op het gebied van 
bewegen en daar gaan we in 2022 meer aandacht 
aan besteden. 

Vrije tijd
Hulp van anderen wordt nog steeds 
goed gewaardeerd (94,4%). Bewoners 
weten die hulp ook te vinden. Het niet 

kunnen meedoen aan activiteiten in de buurt door 
Corona wordt duidelijk gemist door bewoners. 
(61,8%) De komst van vrijwilligers kan hier een 
flinke verbetering betekenen. Naast dat we, net 
als de hele wereld, natuurlijk hopen de Corona 
maatregelen definitief uit te kunnen zwaaien.
De antwoorden van verwanten geven een gelijke 
trend weer.

Mijn plan
Mee praten over veranderingen, goed 
luisteren naar wensen voor het maken 
van het plan wordt hoog gewaardeerd 

door zowel bewoners (88,9%) als verwanten 
(89,5%). Opvallend zijn de antwoorden weet ik niet, 
die vaker zijn gegeven ondanks een uitvraag met 
hulp. De begrijpelijkheid van Mijn Plan (vertaling 
van zorgplan voor de bewoner) gaan we vergroten 
door die geheel af te stemmen op hoe de bewoner 
deze het beste kan begrijpen. Of dat nou geschre-
ven tekst, picto’s of foto’s zijn of een combinatie 
daarvan. Daarnaast zal de zorgplanevaluatie  
meer het karakter van een multidisciplinair overleg 
krijgen. Dus geen voorbespreking meer met bewo-
ner en verwante maar gewoon samen aan tafel. 
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Wat vind je het leukst aan wonen bij de Zeeg? 

Ik woon al 33 jaar bij de Zeeg. Vanaf 15 mei 1989. 

Leuk al die bewoners en vooral de vakanties. Door 

Corona kan dat al heel lang niet meer. Eén van 

de leukste vakanties was in 2016. Dat was een 

zeilvakantie. Met de Klup ga ik ook op weleens op 

vakantie. Dan deden we een modeshow, play

backshow of songfestival. Hoop dat dat straks 

weer kan! Ik ga nu wel weer op vrijdagavond naar 

de Klup. Dan doen we een sjoelcompetitie. Ik heb 

weleens gewonnen maar meestal wint Alex. (Niet 

onze Alex, een andere.)

Wat doe jij voor werk?

Sinds een maand ga ik naar Elsweide en niet meer 

naar Triade. Het werk paste niet meer goed bij mij. 

We drinken daar koffie. Lezen de krant en bewegen 

en zo. ‘s Middags doen we ook nog iets. 

Soms kom ik Agnes tegen en dan roept ze heel hard 

JOOP!!!! Dat vind ik heel leuk. 

En wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik luister graag naar de radio. Naar regionale 

zenders of naar Classic NL. Radio Gelderland bel 

ik vaak als ze een stelling hebben. Maar nu is mijn 

beltegoed op. Ik moet een kaart kopen. Vroeger 

ging ik dan naar de dropjesbank. Nu is dat anders. 

Vond het eerder wel fijner. 

Ik zit graag beneden maar ga soms ook naar mijn 

appartement. Ik heb een hekel aan ruzie. Ik maak 

nooit ruzie. 

Ik wil ook weer graag zelf naar de winkel en niet 

kopen op internet zoals met Corona. Dan bestel je 

weer de verkeerde maat of zo. 

Hoe was het voor jou met Corona?

In Corona tijd was alles dicht. Ik kreeg van mijn 

broer een nieuwe tv maar moest wel heel lang 

wachten want alle winkels waren dicht. Ik ben  

gister getest op Corona. Nu moet ik nog wachten. 

Ik heb al een keer Corona gehad maar was niet 

heel erg ziek. Gerrit wel en die is toen ook dood 

gegaan.

Toen Alex doodging hebben we geen erehaag 

gedaan. Ze kwamen hem heel laat ophalen dus 

dat kon niet. Dat vind ik heel erg jammer. Wel 

hebben we die middag nog op zijn kamer herinne

ringen opgehaald. Dat vond ik heel fijn. 

Als je een toverstafje had en je mocht iets verande

ren in de Zeeg wat zou dat dan zijn? 

Eigenlijk niks. Ik vind het hier fijn. Ik hoop dat in 

juni de familiedag weer kan! Daar heb ik zin in. 

Interview bewoner Joop

bewonerservaringen

Medezeggenschap
De cliëntenraad; actief en betrokken

Onze voorzitter vertelt dat hij blij is met de 
actieve en betrokken rol van de CR in de Zeeg 
het afgelopen jaar. Opgetogen en op het 
zelfde moment ook een tikje verbaasd zegt 
hij; ‘Overlegstructuren lijken platter, terwijl het 
eigenlijk niet anders is. Gek hè? Bewoners 
lijken zich meer te uiten, al is dat per niveau 
natuurlijk verschillend.’ 

Met de nieuwe bestuurder hebben wij onder-
zoek gedaan naar hoe andere organisaties 
invulling geven aan medezeggenschap. De 
bewonersvergaderingen zijn nu plenair en dat 
is niet voor iedereen even geschikt. Niet ieder-
een kan of durft zijn zegje doen in zo’n grote 
groep. We hebben goeie ideeën opgedaan die 
we komend jaar verder gaan uitwerken. 

Waar heeft de CR zich verder allemaal gebo-
gen dit jaar? Dat is nogal wat. We zijn nauw 
betrokken geweest bij de werving en selectie 
van de nieuwe bestuurder. Voor de bewo-
nersgelden zijn we betrokken geweest bij alle 
informatiebijeenkomsten. We hebben gekeken 
naar welk pakket de juiste zou moeten zijn, 
hebben referenties opgevraagd t.a.v. SBB zorg 
en hebben vergelijkingen gemaakt met andere 
organisaties. 

Verbetering van communicatie stond ook op 
de agenda dit jaar. Zo krijgen wij voortaan 
concept brieven die aan verwanten de deur 
uitgaan en hebben we meegepraat over 
bijstelling van Coronamaatregelen. In oktober 
heeft een afvaardiging van de CR meegedaan 
aan de strategiedag. Die dag zijn er veel 
toekomstdromen besproken. Het inzetten van 

meer verpleegkundige begeleiding voor onze 
ouder wordende bewoners, daar hebben wij ons 
als CR écht hard voor gemaakt.

Voorzitter CR Fred Volkers

Uit de Waterkraan (contactblad voor bewoners, familie, 
belangenbehartigers, vrienden, medewerkers en iedereen die 
de Zeeg een warm hart toedraagt): Op 17 oktober kregen we 
bezoek van de VisiteClowns Heiki en Milo. Er werd gezongen 
en gedanst. Als afsluiting werd de polonaise gelopen. 
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Strategiedag

Als onderdeel van de oriëntatie op het meer-
jarenbeleid vond op 15 oktober de bijeenkomst  
‘de Zeeg en de toekomst’ plaats. 

Een mooie en nuttige dag waarin we met de 
ongeveer 30 mensen (medewerkers uit verschil-
lende functies, OR, CR, Raad van Toezicht) die zich 
hadden opgegeven nadachten over de toekomst en 
koers van de Zeeg. Het was fijn om met zo velen 
samen te komen en de tijd te nemen om verder te 
kijken dan vandaag. 

Er zijn heel veel mooie toekomstdromen bespro-
ken. Sommige daarvan direct uitvoerbaar, andere 
vergen nog denkwerk en voorbereiding en nog weer 
andere.. nou ja ach, dromen zijn dromen toch? Wie 
wil er nou geen hofje waar we allemaal om heen 
kunnen wonen met veel groen, een stal en een 
pretpark?!

Verslag van de strategiedag door Jan Willem, 
bewoner en lid van de cliëntenraad

Visuele samenvatting van de strategiedag getekend door Sandra Mesman

Een aantal speerpunten, zoals meer mede werkers 
in de zorg, een andere teamsamenstelling (werken 
in kernteams), het meer willen werken met vrijwil-
ligers, een grotere rol voor verwanten en familie, 
het niet toekomstbestendige vastgoed en het meer 
gebruik maken van technologie in de woonbegelei-
ding kwamen duidelijk naar voren deze dag. 

bewonerservaringen

Communicatie, com municatie 
en communicatie

Roadshow meerjarenbeleid

De bestuurder ging langs bij de bewoners van 
alle locaties om met hen over het concept meer-
jarenbeleid te praten; Hun wensen liggen vooral 
op het gebied van woningen, maar zij willen ook 
graag meer inspraak in de begeleiding en hebben 
ze er veel last van als naar hun gevoel afspraken 
niet goed worden nagekomen door de Zeeg.

Uit alle mogelijke bronnen en onderzoeken binnen  
de Zeeg blijkt er één belangrijke gemeenschappe-
lijke deler te zijn. De communicatie kan én moet 
beter. Dat geldt voor zowel bewoners als verwan-
ten, medewerkers en de ‘buitenwereld’. 

Informatie tijdig, juist, volledig en afgestemd op de 
ontvanger. Het klinkt simpel. Maar tóch is het niet  
eenvoudig. Het onderwerp is voortvarend bij de  
kop gepakt en er zijn al veel stappen gezet. Zo is er 
inmiddels een volledige nieuwe overlegstructuur.  
De Waterkraan is, na een tijdje Corona te hebben 
gehad, weer terug. Tweewekelijks ontvangen alle 
medewerkers van de Zeeg een nieuwsflits met 
daarin allerhande (huishoudelijke-) mededelingen, 
nieuwtjes, herinneringen enz. De samenwerking 
met CR en OR is geïntensiveerd en zij zorgen op 

hun beurt voor meer zichtbaarheid in de organisa-
tie. Social media wordt actief ingezet om iedereen 
op de hoogte te houden van leuke activiteiten, 
nieuwtjes en voor het werven van nieuwe collega’s 
en vrijwilligers.  

Als zij een toverstafje zouden hebben dan liep 
iedereen met een constante glimlach, hadden 
wij een pretpark in de tuin, een stal, gingen we 
wekelijks bowlen en kwamen vrijwilligers ze 
regelmatig ophalen om leuke dingen met hen 
te doen. De roadshow was zo’n grote hit dat dit 
voortaan ieder kwartaal op het programma staat.
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Deskundigheidsbevordering

De Zeeg is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks 
opleidingsplaatsen aan BBL leerlingen en een 
aantal stagiaires. 

Dit jaar waren dat drie leerlingen voor de woonbe-
geleiding, twee stagiaires in de zorg en één bij de 
activiteitenbegeleiding. Dit jaar is voor het eerst 
ook een leerling gestart voor een verpleegkundig 
leertraject. Onder de leerlingen zijn er ook een 
aantal die al werkzaam waren in de Zeeg en intern 
doorgroeien. Fijn dat we zo onze eigen talentvolle 
medewerkers de kans kunnen geven te groeien in 
hun vak.  

Voor alle andere medewerkers wordt jaarlijks  
(bij-)scholing aangeboden om de veiligheid en 
professionaliteit te waarborgen. Zo volgen alle 
woon- en activiteitenbegeleiders jaarlijks BHV 
scholing, hebben zij in 2021 een online medicatie-
cursus gevolgd en zijn collega’s van de Buitengroep 
extra geschoold op diabetes. Voor het gebruik van 
het nieuwe elektronisch cliëntendossier is iedereen 
intensief getraind. Hierbij is, naast de technische 
snufjes, ook aandacht besteed waar een goede 
rapportage aan moet voldoen. Dat leverde hele 
leuke en leerzame discussies op. 

Hallo, Ik ben Monique Leeneman. Vanaf 1 april 2021 werk ik op WZC de 

Zeeg. Ik werk al heel lang in de gezondheidszorg, meer dan 30 jaar. Ik heb 

altijd met mensen met een beperking gewerkt. In de zomer van 2021 werd 

er gevraagd wie de opleiding voor verpleegkundige wilde doen. Ik moest 

even nadenken maar was wel toe aan een nieuwe uitdaging maar ik vond 

het ook wel spannend om weer naar school te gaan. Ik heb de grote stap 

gewaagd en sinds september doe ik de MBO opleiding verpleegkunde aan 

het Rijn IJssel. Ik vind het leuk om weer te leren en nieuwe dingen te  

ontdekken. Wat ben ik blij dat ik deze kans heb gekregen.

Overlegstructuur en  
ontwikkeling

De overlegstructuur in de Zeeg is grondig aan-
gepakt met het oog op draagvlak, ontwikkeling, 
cultuur en structuur.

Voor de woon- en activiteitenbegeleiding is ontzet-
tend veel met elkaar te delen en af te stemmen.  
Er gebeurt veel tegelijk door alle veranderingen en 
de nieuwe koers van de Zeeg waarbij de dagelijkse 
praktijk ondertussen natuurlijk niet even pauze 
neemt. 

Het maandelijkse zorgoverleg o.l.v. de manager 
zorg is in dit tumult de spin in het web waar  
alle lijntjes samenkomen. Er is ruimte voor de 
dagelijkse praktijk, casuïstiek en vaste agenda 
onderdelen zoals het bespreken van MIC meldingen 
en terugkoppeling uit de vele werkgroepen die de 
Zeeg inmiddels rijk is. Naast de overleggen voor 
de zorg is er een overleg op stafniveau, zijn er 
werkoverleggen voor het facilitair team en is er  
2 jaarlijks een plenair overleg. 
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Medewerkers reflectie 

Begin 2021 hebben de woonbegeleiders in groepen 
met elkaar gereflecteerd op de onderwerpen 
verantwoordelijkheid, de rol van de zorgplanverant-
woordelijke, werken op verschillende locaties en 
teamoverleg. 

Allemaal grote onderwerpen waar we echt de tijd 
voor hebben genomen. En het resultaat mag er zijn. 
Er kwamen een aantal grote gemene delers naar 
voren. Er is behoefte aan meer rolduidelijkheid, 
betere communicatie, heldere kaders/taakverdeling 
en een duidelijke (dag-) structuur. Deze zaken dra-
gen er allemaal aan bij dat je beter je verantwoor-
delijkheid kunt en durft te nemen. Teamoverleg, 
een goede overdracht/rapportage en casuïstiek 
zijn hierbij essentieel en die zijn door de Corona 
tijd flink onder druk komen te staan. Daarnaast 
gaven velen aan dat het werken in kleinere teams, 
aan al het voorgaande, in positieve zin zou kunnen 
bijdragen. 

Medewerkerstevredenheid

De uitkomsten van het medewerkerstevreden-
heidsonderzoek (MTO) die in mei 2021 is 
gehouden sluiten naadloos aan bij de mede -
werkersreflectie.

De uitkomsten

Verzuim

Het verzuim is enorm hoog. Gemiddeld 11,01% 
met de grootste pieken in het voor- en najaar. 
Behalve Corona speelt ook het verloop van 
het personeel versus de krappe arbeidsmarkt 
een rol. Medewerkers hebben veel met elkaar 
op moeten vangen. Er zijn acties uitgezet om 
het stuwmeer van overuren terug te dringen. 
De bedoeling is dat op deze manier collega’s 
toekomen aan de broodnodige rust.

7,5

Tevredenheidscijfer:

Respons 79,2%

Medewerker in MTO:

‘De Zeeg zit in een 
overgangsfase die veel 
in beweging is en die 
nieuwe kansen biedt. 
De bewoners zijn heel 
verschillend en dat is 
interessant en leuk om 
mee te werken.’

medewerkers

De trotspunten die naar voren zijn  
gekomen zijn: 
› Er wordt samen gewerkt aan persoonlijke 

en cliëntgerichte zorg. De bewoner staat op 
nummer 1.

› Er is een sterke onderlinge verbondenheid. 
Medewerkers zijn trots op het werk, op 
elkaar en op de Zeeg.

› Betrokkenheid en bevlogenheid zijn hoog!

Bevlogenheid 7,8
Betrokkenheid 8,5 
Tevredenheid 7,5

De kansen liggen voor de Zeeg  
op het gebied van:
› 52,4% ervaart een (te) hoge werkdruk – 

Mogelijk veroorzaakt rolonduidelijkheid 
en communicatie problematiek een lage 
efficiëntie binnen het team. 

› Medewerkers spreken elkaar weinig aan op 
gedrag. Zo ook op het nakomen van afspra-
ken: zowel binnen De Zeeg als na het werk-
overleg worden afspraken regelmatig niet 
nagekomen. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk 
grote invloed op de werkdrukbeleving.

› Zorg voor een duidelijke informatievoorzie-
ning. Betrek medewerkers bij veranderingen 
& faciliteer manieren om input te leveren.

Rolduidelijkheid 5,3
Communicatie 4,5
Efficiëntie 5,8

De Zeeg is volop in beweging. Wat is sinds  
het onderzoek dit jaar al in gang in gezet dat  
ten goede bijdraagt aan voorgaande trots-  
en verbeterpunten? 

De verantwoordelijke dienst heeft meer body 
en structuur gekregen voor het verdelen van de 
taken. Het doel is het bevorderen van rust en 
overzicht in de dagelijkse zorg door middel van 
betere onderlinge afstemming en communica-
tie. De resultaten zijn helaas nog niet waar men 
op hoopte en vergt nog aandacht. Het helder 
afbakenen en communiceren van de taken van 
assistent woonbegeleiders heeft al wel rust 
gebracht. Er is een nieuwe overlegstructuur, 
ook per locatie en de woonbegeleiding kan het 
initiatief nemen voor casuïstiek bespreking. Het 
nieuwe ECD van ONS is overzichtelijk, makkelijk 
en duidelijk. Dit draagt bij aan een betere 
overdracht en vindbaarheid van informatie. 

Er zijn al goede stappen gezet zijn en de  
Zeeg werkt aan een goed vervolg. Komend 
jaar staan het werken in kleinere teams en de 
omslag van zorgplanverantwoordelijke naar 
regiebegeleider op de planning. Bij het volgende 
medewerkers onderzoek in 2023 verwachten  
wij een significant verschil te zien in de cijfers 
die nu achterbleven. 
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De OR vertelt

Het voelt alsof we het afgelopen jaar gegroeid 
zijn. Professioneler. We hebben écht ons klank-
bord laten klinken. Er zijn inmiddels verkiezingen 
geweest en er is een nieuw lid aangesteld. We 
zijn dus nu compleet en hebben samen een plan 
gemaakt om de OR meer smoel te geven in de 
organisatie. Begin januari hebben we een hei 
dag. Dan maken we het plan concreet en gaan 
dat uitrollen. 

We zijn afgelopen jaar bij veel zaken intensief 
betrokken geweest. Bijvoorbeeld de aanstelling 
van de nieuwe bestuurder, de strategiedag, de 
komst van verpleegkundig begeleiders, functie-
differentiatie en de WKR regeling. Onze mening 
werd altijd al gewaardeerd maar we worden nu 
meer betrokken in het voortraject en niet alleen 
achteraf. We voelen ons meer betrokken bij de 
toekomst. In het begin voelde het als een beetje 
rommelig en ‘tekort schieten’ maar dat blijkt 
gelukkig enorm mee te vallen. De feedback die 
we krijgen is goed, dus we zijn blijkbaar toch 
goed op weg. En we leren!

Niet alleen de OR professionaliseert. Dat  
geldt voor de hele Zeeg. Zoals de functie-
differentiatie en de Dropjesbank, maar ook iets 
kleins als een grote container voor plastic afval. 
Knelpunten, groot en klein worden gezien en 
slagvaardig opgepakt. Op zorg inhoudelijk vlak 
blijft het nog wel wat achter. Er zijn veel werk-
groepjes. Men wil graag en het balletje rolt maar 
de uitwerking blijft nog achter. 

Voorzitter OR Karlijn Veenstra

veiligheid
en welzijn

25



Welbevinden

De Zeeg heeft veiligheid voor zowel bewoners  
als medewerkers hoog in het vaandel. 

Niet alleen als het bijvoorbeeld om de fysieke of 
bouwtechnische veiligheid gaat, maar zeker ook 
als het om het meer ongrijpbare, onuitgesproken 
‘gevoel’ van veiligheid en welbevinden gaat. Een 
gevoel van welbevinden zit vaak in de kleine 
dingen. Een warme blik, een arm om je heen als je 
het moeilijk hebt, je favoriete eten op je verjaardag 
of samen genieten van een leuke activiteit.

Gezond eten en lekker bewegen horen daar  
helemaal bij. Bij de Zeeg wordt iedere dag vers 
gekookt. De koks letten er nog beter op dat er  
voldoende fruit wordt gegeten en kiezen een 
gezonder alternatief als toetje. De dagbesteding 
zorgt er voor dat de bewoners weer lekker bewegen 
met z’n allen nu het weer kan. In 2022 wordt de 
formatie dagbesteding uitgebreid om nog meer 
bewegingsactiviteiten te kunnen organiseren. 

Een geweldig cadeau  
van de Stichting vrienden  
van de Zeeg

Sinds kort staat er bij de Nieuwkoopstraat en bij  
‘t Trefpunt een hele mooie ligfiets. Bij de heren van 
de Nieuwkoopstraat hadden ze al wat langer de 
wens voor zo’n fiets en ook bij ‘t Trefpunt konden ze 
zo’n fiets goed gebruiken. 
De Stichting Vrienden van de Zeeg hoorde dit en 
voor hen was het duidelijk, die fietsen moesten er 
komen. Wij zijn er erg blij mee en nu kunnen ook 
de bewoners die niet op een gewone hometrainer 
kunnen zitten, toch kilometers vreten. 
Stichting Vrienden van de Zeeg, hartstikke bedankt!

Uit de Waterkraan (contactblad voor bewoners, familie, 
belangenbehartigers, vrienden, medewerkers en iedereen 
die de Zeeg een warm hart toedraagt).
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   Idee

Er zijn contacten gelegd met diverse scholen 
om eindexamenkandidaten een opzet te laten 
maken voor het verbeteren van de ontmoe-
tingsruimte. Ruimte voor minder prikkels?  
Een plekje voor juist prettige prikkels? 
Scheiden van eetkamer en loungen? We zijn 
benieuwd naar de mooie ideeën en wij hoeven 
alleen maar de leukste uit te kiezen.

Klachten en gesprekken  
vertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) is iemand 
die de bewoners in vertrouwen kunnen nemen. 
Soms zit een bewoner wel eens met een vraag 
of probleem waar hij of zij moeilijk over kan 
praten. Dan kan de cliëntvertrouwenspersoon 
de bewoner daarbij helpen. Voor de Zeeg is dat 
Dhr. W. Bennink. Ook ouders of vertegenwoor-
digers kunnen een beroep op hem doen. In 
2021 hebben 2 bewoners een gesprek gehad 
en konden met zijn adviezen weer goed verder. 
Bij het management zijn in 2021 drie uitingen 
van ongenoegen binnengekomen. Deze zijn 
naar tevredenheid afgehandeld. Tot een 
officiële klacht is het in geen van de gevallen 
gekomen. 

27
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Legionella en HACCP
Zoals ieder jaar heeft C-Mark de 
Zeeg een bezoek gebracht. Alle 
controles rond Legionella preventie 
(waterveiligheid) waren weer dik  
in orde. 

Op het gebied van voedselveiligheid 
moeten we wel een tandje bijzetten. 
Geopende producten met een 
datumsticker voorzien doen we nog 
niet consequent genoeg. 

RI&E op de agenda
Voor 2022 staat de Risico Inventarisatie en 
Evaluatie weer op de agenda. Een RI&E zijn eigenlijk 
twee dingen. We maken een compleet overzicht 
van alle veiligheids- en gezondheids risico’s in de 
Zeeg en maken vervolgens een plan voor het oplos-
sen ervan. Door dit regelmatig te doen worden 
eventuele risico’s tijdig opgespoord en hopen we 
nare verrassingen voor te zijn.

Veiligheidsinstrumenten 
aandachtsvelden 

Brandmeldmeldcentrale (BMI)
Onze Brandmeldmeldcentrale  
is dit jaar vervangen. Ook de 
sluitsystemen van de deuren, 
persoonsalarmering en telefonie 

zijn aan vervanging toe. Komend jaar wordt er 
externe expertise aangetrokken om ons hierover  
te adviseren. Het is belangrijk dat deze in  
samenhang met de BMI worden aangepakt. 

MIC meldingen
MIC staat voor ‘Meldingen Incidenten Cliënten’. 
Als er iets fout gaat dan wordt hier melding van 
gemaakt en dat gaat vanaf nu rechtstreeks in het 
nieuwe elektronisch clientdossier (ECD). 

Omdat de meeste meldingen medicatie betreft, 
heeft de werkgroep al afspraken gemaakt met de 
apotheek over de herhaalservice en het aanleveren 
van medicatie in baxters. Zij gaan zich komend jaar 
oriënteren op software om fouten te voorkomen bij 
het verstrekken van medicatie. 

De agressiemeldingen betroffen veelal dezelfde 
bewoners. Voor hen is er een multidisciplinair 
gesprek gepland om de mogelijkheden te onder-
zoeken om dit te voorkomen. 

Verdeling MIC meldingen

veiligheid en welzijn

Esther werkt al sinds 2009 in de Zeeg als huis

houdelijk medewerker. Geen directe zorgverlener, 

maar wél werkzaam in de frontlinie. Hoe heeft zij 

de afgelopen twee (Corona)jaren ervaren?  

Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt  

de afgelopen twee jaar? 

Wat me op het netvlies staat geschreven is het 

allereerste begin. Er was best wel paniek. In 

het hele land maar ook bij ons natuurlijk. Onze 

bewoner Gerrit overleed heel plotseling al was 

er wel sprake van onderliggend lijden. Toen hij zo 

ziek was, was het extra belangrijk dat alles schoon 

was maar we wisten nog niet zeker of hij Corona 

had. Dat was ontzettend spannend.

Hoe anders was je werk dan voor de pandemie? 

Ik vond het echt heel zwaar. Zowel fysiek als 

emotioneel. Werken in die beschermende kleding 

is zwaar en benauwd en alles moest extra grondig 

schoongemaakt worden. Bewoners zaten alleen 

Interview met Esther
in hun appartement en ik kon ze niet eens troosten 

als ze huilden. We moesten afstand houden, dus 

een arm om iemand heen kan niet en bovendien 

moest ik sjezen om alles gedaan te krijgen. Heel 

moeilijk vond ik dat. 

Ik heb ook veel extra gewerkt. Als ik eraan terug 

denk zie ik mezelf nog lopen, zegt ze lachend. 

‘Daar gáát ze weer met het jurkje, kapje, brilletje, 

spuitfles en doekje! Maar goed, ik doe het voor de 

bewoners’. 

Als zoiets nog eens zou gebeuren wat zou je dan 

graag anders willen zien?

De communicatie.. Soms moest ik raden door de 

spullen bij de deur van een bewoner of iemand 

positief was getest. Of soms veranderde de situatie 

in de loop van de dag en kreeg ik dat niet op tijd 

mee. Dan hoorde ik achteraf: ‘Oh, daar had je beter 

niet kunnen komen nu.’ Ik snap het wel, want het 

was ontzettend hectisch, maar toch. 

29 x medicatie

22 x agressie

8 x grensoverschrijdend gedrag

6 x valincident

3 x prikaccident

1 x overig
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Prioriteiten
Op weg naar meer focus, autonomie  
en participatie

De Zeeg heeft een gemengde bewonersgroep 
waarbij de gemiddelde leeftijd inmiddels 61 jaar is. 

Veel bewoners wonen hier al lange tijd en de 
zorgvraag wordt langzaam uitgebreid naar meer 
verpleegkundige zorg, naast de begeleiding voor 
een verstandelijke beperking. Tegelijk wil de 
jongere actieve bewoner natuurlijk ook krijgen 
wat hij of zij nodig heeft om fijn te wonen in de 
Zeeg. Het vraagt een andere inrichting van zorg en 
begeleiding. Het is cruciaal dat bewoners daar zelf 
een stem in hebben hoe dat er dan uit moet zien. 

Het is van belang dat de Zeeg komend jaar inhou-
delijk invulling gaat geven aan deze verandering. De 
prioriteiten die daarbij horen zijn het huisvestings-
beleid voor de lange termijn in lijn brengen met de 
zorgvraag en focus. Het ontwerpen van een gezond 
roosterbeleid en werken in kleinere teams, gespeci-
aliseerd in de behoefte van de specifieke bewoner 
en daarnaast het toekomstbestendig inrichten van 
ICT en telefonie.

samenvatting & prioriteiten
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Bouwsteen 1: 
proces individuele bewoner

Bouwsteen 3: 
zelfreflectie medewerkers Veiligheid en welbevinden

Bouwsteen 2: 
bewonerservaringen

Wij zijn heel blij met:
› Ons geheel nieuwe elektronisch cliënt-

dossier (ECD) 
› Het vernieuwde beheer van 

bewonersgelden
› Bewoners hebben regie over eigen hun 

leven en er wordt geen onvrijwillige zorg 
ingezet.

We gaan verder aan de slag met:
› Fase 2 ECD inclusief communicatie met 

verwanten via Caren Zorgt
› Multidisciplinaire zorgplanevaluaties
› Geriatrie versus actieve bewoner

Wij zijn heel blij met:
› De enorme bevlogenheid en betrokken-

heid van alle medewerkers van de Zeeg
› De inzet van de vele werkgroepen
› Verbeterde overlegstructuur

We gaan verder aan de slag met:
› Werken in kernteams
› Project roosteren/plannen
› Omslag van zorgplanverantwoordelijke 

naar regiebegeleider

Wij zijn heel blij met:
› De nieuwe brandmeldinstallatie
› Goede legionella preventie

We gaan verder aan de slag met:
› Vernieuwen persoonsalarmering, sluitsys-

temen en telefonie
› Onderzoek en plan van eisen 

medicatiesoftware
› Lange termijn huisvestingsplan in lijn 

brengen met zorgvraag en focus

Wij zijn heel blij met:
› De hoge tevredenheid van bewoners over 

onze dagbesteding
› Bewoners en verwanten weten goed de 

weg als ze iets graag willen of ergens niet 
tevreden over zijn. 

We gaan verder aan de slag met:
› Inspraak en participatie bewoners, familie 

en verwanten
› Verbeteren van communicatie en nako-

men van afspraken
› Inzet vrijwilligers
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interne reflectie

Interne reflectie

Op 7 april 2022 vond de interne reflectie plaats op 
dit kwaliteitsrapport met een afvaardiging van de 
RvT, CR, OR en het management. 

Het is een toegankelijk rapport geworden waarbij 
de perspectieven van organisatie, bewoners en 
medewerkers goed aan bod komen en elkaar aan-
vullen. Er is aandacht besteed aan het inzichtelijk 
maken van de Plan-Do- Check-Act cirkel (PCDA) en 
dat is goed gelukt. De terugblik op vorig jaar is voor 
nu wat minder prominent want dit rapport is door 
de bestuurswisseling de start van een hele nieuwe 
PCDA cirkel. Volgend jaar zal de Check fase ook 
duidelijk zichtbaar moeten zijn. 

De CR merkte op dat de bestuurlijke interim periode 
niet terug kwam in het rapport. Deze interim 
bestuurder heeft na het vertrek van de voorgaande 
bestuurder veel informatie opgehaald en een 
analyse gemaakt van de Zeeg. Dit heeft veel impact 
gehad. De spiegel die de Zeeg voorgehouden kreeg 
was pijnlijk maar ook verhelderend. 

In de overgangsfase naar een meer zakelijke 
aanpak van het nieuwe management merkt de 
Zeeg dat medewerkers zoekende zijn. De woon-

begeleiding heeft lang geleefd in de overlevings-
stand waardoor creativiteit en initiatief op de 
achtergrond zijn geraakt. De Zeeg hoopt dit aan te 
wakkeren door de woonbegeleiding te stimuleren 
meer eigen initiatief te ontplooien. Sommigen  
voelen zich daar heel goed bij en pakken die rol 
snel, maar anderen hebben daar meer moeite mee 
en een aantal verlaten de Zeeg omdat het niet 
meer zo goed past. De vele veranderingen vragen 
veel van de woonbegeleiding waarbij zij vaker met 
elkaar in gesprek zijn over wat ‘goede zorg’ is en 
hoe die te organiseren met elkaar. Om te voor-
komen dat hierbij het recht van de sterkste geldt 
krijgen zij komend jaar in kleine groepjes intervisie 
met behulp van externe begeleider. 

De commissie vond het de moeite waard om nog 
te benoemen dat bij de inrichting van ONS de 
standaard inrichting van het bewonersdossier te 
veel gericht was op de thuiszorg. Om die reden 
heeft de projectgroep zelf ‘Mijn verhaal’ gecreëerd 
in samenwerking met de gedragsdeskundige. 
Hierdoor is er meer ruimte in het dossier voor de 
benaderingsvraagstukken die in de gehandicapten-
zorg zo belangrijk zijn. Waarvoor complimenten. 
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Externe reflectie
In samenwerking met Vraagplus+ en Stichting Zorgwiel

gedegen afweging van belangen noodzakelijk.  
Niet iedere bewoner vindt het prettig als er 
persoonlijke dingen gedeeld worden. Daarnaast 
moet het voor medewerkers ook veilig voelen om 
moeilijke situaties die zich hebben voorgedaan 
te rapporteren zonder dat zij zich zorgen moeten 
maken of dat misschien onprettig is voor familie 
om te lezen. We hebben goede ideeën opgedaan 
zoals bijvoorbeeld alleen CarenZorgt te gebruiken 
samen mét de bewoner. Zo heeft hij/zij zelf regie 
over wat er over hem/haar gezegd wordt.     

Ten aanzien van het boeien & binden van mede-
werkers deden we goede ideeën op om in onze 
sollicitatieprocedure bewuster te selecteren op 
kwaliteiten die nu ondervertegenwoordigd zijn in 
de groep of ontbreken. Het is interessant om te 
verkennen of loopbaanmogelijkheden over de drie 
organisaties kansen kunnen bieden voor hoog 
gekwalificeerd personeel die niet binnen de eigen 
organisatie door kunnen groeien. Een mogelijkheid 
is bijvoorbeeld dat de Zeeg verpleegkundigen 
opleidt voor Vraagplus en Zorgwiel.  

Dit waren enkel de highlights van een intensieve 
en inspirerende middag. We bedanken Vraagplus 
hartelijk voor de gastvrijheid en alle deelnemers 
voor hun inbreng en betrokkenheid.  

externe reflectie

Op 1 april 2022 vond de externe reflectie (visitatie) 
plaats. Met drie kleine zorgorganisaties uit onze 
regio heeft de Zeeg thematafels georganiseerd 
met als doel van elkaar te leren en inspiratie op  
te doen.

Er werden drie thema’s gekozen die voor alle drie 
de organisaties relevant zijn, namelijk ‘zicht op 
kwaliteit’, ‘rapporteren’ en het ‘binden & boeien 
van medewerkers’. Er was vertegenwoordiging 
aanwezig uit verschillende lagen en functies.  
Naast de vele overeenkomsten die we tegen-
kwamen hebben we veel goede ideeën opgedaan 
en van elkaar geleerd.

Bij het thema ‘zicht op kwaliteit’ kwam naar voren 
dat het de kunst is steeds weer terug te keren naar 
de kern: de kwaliteit van zorg voor de bewoner 
zelf. Wat is voor de bewoner belangrijk en welke 
waarden en normen horen daarbij?  
Voor de begeleiders is vooral voldoende tijd en  
een vaste bezetting (rooster) van belang om 
kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Voor staf  
en management geldt dat zij hun werk pas echt 
goed kunnen doen als zij de praktijk kennen. 

Bij het thema ‘rapporteren’ hebben we uitgebreid 
gesproken over het spanningsveld van ‘transparan-
tie-privacy-en kwetsbaarheid’. Op het moment dat 
mogelijk familie en wettelijk vertegenwoordigers 
straks mee gaan lezen in de rapportage is een 
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