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1 Voorwoord 
Wanneer zelfstandig wonen niet meer gaat en afhankelijkheid en zorgbehoefte zich meer 

en meer ongevraagd aandienen, biedt zorgvilla In de Luwte een kleinschalige woonvorm 

aan, waarin een huiselijke sfeer, privacy en gemeenschappelijkheid op de voorgrond 

staan. Zorgvilla In de Luwte biedt inmiddels al ruim 10 jaar 24/7 zorg door gekwalificeerde 

medewerkers (aangevuld met vrijwilligers) en biedt daarnaast elke dag een passend 

activiteitenprogramma aan.  

 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van In de Luwte. In dit document nemen wij u mee langs 

een aantal onderwerpen om aan te geven op welke wijze het team van medewerkers en 

de organisatie in 2021 bewust bezig is geweest met het verhogen en verbeteren van het 

welbevinden van haar bewoners en gasten. 

 

In de Luwte kent een belangrijke pijler onder haar kwaliteitsbeleid, te weten Kwaliteit@ 

met haar 10 klantbeloften. Door te werken met de 10 klantbeloften is er tevens een 

stevige verankering van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in de organisatie. We 

hebben dit kwaliteitsverslag gebaseerd op de uitgangspunten zoals benoemd in het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in de wetenschap dat [naam locatie] geen regulier 

verpleeghuis is.  

 

In de Luwte is een kleinschalige zorgvilla die 9 bewoners (24/7) zorg en ondersteuning 

biedt op basis van het scheiden van wonen en zorg. Derhalve biedt In de Luwte geen 

behandeling en is de huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg.  

 

2021 stond in het teken van de voorbereiding op onze verhuizing naar de nieuwbouw aan 

de Wilhelminalaan. Bij het schrijven van dit verslag is dit een feit. Een mijlpaal voor onze 

bewoners, medewerkers, vrijwilligers en alle betrokkenen! 

 

In de Luwte – Ermelo 

1 april 2022 

 

Titia van Marle, zorgmanager 

Bert van den Hoorn, algemeen directeur 
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2 Pijlers onder het kwaliteitsbeleid 
 

2.1 Kwaliteit@ 
Kwaliteit@ kent haar oorsprong binnen een werkkamer van Waardigheid en Trots. In de 

ontwikkeling van het concept is steeds de verbinding gezocht met het kwaliteitskader, om 

deze hiermee ook te kunnen borgen in de dagelijkse gang van zaken. De basis hiervan 

wordt gevormd door 10 klantbeloften die iedere dag de basis vormen voor het werken 

aan kwaliteit voor de bewoners. Hierdoor is het voor bewoners al vanaf de eerste dag 

duidelijk wat ze mogen verwachten en weet het team waaraan ze iedere dag bijdragen.  

 

Deze kwaliteitsaanpak draagt voor In de Luwte bij aan: 

ü Welzijn van bewoners staat centraal en men weet wat ze mogen verwachten  

ü Toepassen en borgen van het kwaliteitskader in de dagelijkse praktijk   

ü Bewoners en naasten ervaren dat er echt naar hen wordt geluisterd 

ü Medewerkers in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen 

ü Kwaliteit van binnenuit, in plaats van buitenaf en vooraf in plaats van achteraf 

 

Inmiddels maken de 10 klantbeloften een onlosmakelijk deel uit van alle werkprocessen 

en vormen zij de basis voor het dagelijks handelen in bijvoorbeeld teamoverleg, 

functioneringsgesprekken, zorgleefplan gesprekken, ophalen bewonerservaringen, etc.  

 

1.1.1 De 10 klantbeloften 
Elke klantbelofte kent een nadere uitwerking die aangeeft waarop de desbetreffende 

klantbelofte betrekking op heeft. Deze zijn in het schema opgenomen. 
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1 Hier voel ik mij thuis 

  - Ik voel mij veilig en geborgen 

- Ik vind het hier schoon en gezellig 

- Ik vind de sfeer fijn 

2 Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis 

  - Mijn naasten worden gastvrij ontvangen 

- Mijn naasten worden gezien en gehoord 

- Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht 

3 Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden 

  - Mijn mening telt en ik kan mijn eigen gang gaan 

- Ik word actief betrokken bij het dagelijks leven 

- Ik word gezien en respectvol aangesproken 

4 Ik krijg passende zorg en ondersteuning 

  - Mijn gezondheid wordt in de gaten gehouden 

- Ik word op een prettige manier ondersteund 

- Mijn behoeften en wensen zijn bekend 

5 Ik eet en drink naar wens 

  - Mijn eten is smakelijk en verzorgd 

- Wij eten gezellig samen, bezoek is ook welkom 

- Mijn voedsel is veilig gekocht, bewaard en bereid 

6 Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn 

  - Mijn welzijn staat voorop 

- Mijn wensen staan centraal 

- Ik krijg oprechte aandacht 

7 Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn 

  - Ik word persoonlijk benaderd 

- Mijn wensen en voorkeuren zijn leidend 

- Mijn afspraken worden nagekomen 

8 Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en ik vertrouw 

  - Ik en mijn naasten krijgen tijd en aandacht 

- Ik zie dagelijks vertrouwde gezichten 

- Ik krijg structuur, rust en regelmaat 

9 De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij 

  - Ik en mijn naasten maken zich geen zorgen en zijn gerust 

- De medewerkers zijn alert op mijn gezondheidsrisico's 

- Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn, zorg en veiligheid 

10 De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier 

  - Ik ervaar dat de medewerkers deskundig zijn op hun vakgebied 

- Ik ervaar dat medewerkers van elkaar leren 

- Ik ervaar dat medewerkers het iedere dag weer beter willen doen 
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1.1.2 Bouwstenen 
Het voortdurend werken aan kwaliteit van welzijn, zorg & ondersteuning volgens de 
klantbeloften berust op de volgende vijf bouwstenen: 
 
1 – Informeren: ‘Iedereen is op de hoogte van de klantbeloften’ 
We informeren alle direct en indirect betrokkenen over het kwaliteitsfundament en de 
waar te maken klantbeloften op onder meer de volgende wijze: 
• De 10 klantbeloften zijn voor iedereen zichtbaar op een centrale plek   
• Basistraining klantbeloften voor elke medewerker en vrijwilliger  
• Klantbeloften betrekken bij werving en selectie van medewerkers  
• Klantbeloften toelichten bij intake van nieuwe bewoners/ families  
• Brochure met een nadere uitwerking van elke klantbelofte 
 
2 – Conformeren: ‘Elke dag doen we, wat we beloven’ 
De focus van organisatie en medewerkers is erop gericht om de klantbeloften waar te 
maken:  
• Iedere dag opnieuw geven we invulling aan onze klantbeloften  
• Iedere dag zetten we ons in om de klantbeloften waar te maken  
• We helpen elkaar bij het realiseren van de klantbeloften  
• We spreken elkaar aan als een klantbelofte dreigt te mislukken  

 
3 – Signaleren: ‘Iedereen heeft hierin een rol’ 
Iedereen heeft een taak bij het signaleren of we de klantbeloften daadwerkelijk waar 
maken:  
• Door bewoners, naasten, familie, medewerkers  
• Door bezoekers, leveranciers, professionals, etc.  
• Zowel klachten als complimenten kunnen eenvoudig kenbaar worden gemaakt    
• Dit mag zowel persoonlijk op naam als anoniem 
 
4 – Leren en verbeteren: ‘We helpen elkaar te verbeteren’   
Het leren en met elkaar verbeteren van de kwaliteit staat voorop: 
• Verbeterkansen worden per omgaande beoordeeld, besproken en afgewikkeld (PDCA)  
• Als dank voor de aangeleverde verbeterkans wordt er een attentie verstrekt  
• Verbeterkansen worden bewaard als naslag en bewijsvoering 
• Klantbeloften zijn een vast onderwerp tijdens teamoverleg  
• Kennis en ervaringen worden uitgewisseld binnen het lerend netwerk van Kwaliteit@ 
 
5 – Waarderen: ‘We laten ons graag toetsen’ 
Door het jaar heen vinden diverse structurele beoordelingen plaats: 
• 2x per jaar een bewoner/familiegesprek rondom het leefplezierplan 
• 1x per jaar een formele en gerichte raadpleging door bewoner en/of naasten 
• 1x per jaar een formele en gerichte raadpleging door de medewerkers 
• 1x per jaar een vast onderwerp tijdens functioneringsgesprekken  
• 1x per 2 jaar een toetsing door een collegiale organisatie  
• 1x per 2 jaar een toetsing door een onafhankelijke partij 
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2 Actualiteiten en cijfers  
2.1 Kwaliteitsgegevens  
Er wonen in totaal 9 cliënten bij Zorgvilla In de Luwte. Er is in 2021 één nieuwe bewoner in 
het huis komen wonen. 
 

2.2 Personeelssamenstelling 
Er zijn 23 personeelsleden in dienst. Dit jaar zijn er 4 nieuwe personeelsleden 
ingestroomd. Afgelopen jaar zijn er ook 2 medewerkers vertrokken. Eén van hen was 
langdurig ziek en de ander is met pensioen gegaan. Het aantal werknemers is dus 
gegroeid met twee personeelsleden. 
 
Het aantal ingezette fte’s is 10. Dit wordt verdeeld met 6 fte onder kwalificatieniveau 
“Niveau 3 zorg en welzijn”, 3 fte onder “Niveau 4 zorg en welzijn” en 1 fte onder “Overig 
personeel”. Er was 1 stagiair werkzaam bij In de Luwte in 2021. Daarnaast heeft de 
organisatie 10 vrijwilligers. 
 

2.3 Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de personeelsleden, in 
procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in 
de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een 
jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het ziekteverzuimpercentage ligt op 
gemiddeld 4% voor 2021. Er zijn in totaal 17 ziekmeldingen geweest.  
 

2.4 Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd  
Op 28 juli 2020 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een inspectiebezoek aan 
In de Luwte in Ermelo. Naar aanleiding van dit bezoek stuurde de inspectie op 25 
september 2020 het definitieve inspectierapport toe. De inspectie vroeg naar aanleiding 
van de resultaten van dit bezoek een resultaatverslag op te stellen met het oog op de 
normen waaraan wij binnen 6 maanden na het inspectiebezoek moesten voldoen. Het 
ging daarbij om de volgende normen: 
• Norm 2.2: Zorgverleners werken methodisch. Zij leggen dit hele proces inzichtelijk 

vast in het cliëntdossier. 
• Norm 2.7: Zorgverleners werken multidisciplinair en schakelen tijdig disciplines en 

specifieke expertise in van binnen of buiten de organisatie. In deze 
samenwerking maken zorgverleners afspraken wie waarvoor verantwoordelijk is. 

• Norm 3.2: De zorgaanbieder bewaakt, beheerst en verbetert systematisch de kwaliteit 
en veiligheid van de zorg. 

 
Met trots kunnen wij melden dat wij op 25 maart 2021 te horen hebben gekregen dat de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het toezicht heeft afgesloten. 
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3 Uitkomsten verbeterpunten 2021 
Hieronder wordt per ontwikkelpunt de uitkomst beschreven. Verdere toelichting in 
hoofdstuk 5. 
 

Ontwikkelpunt  Status per 31 december 2021 

Personeel: 

• Streven naar een vast team van medewerkers 
• Werken met aandachtvelders 
• Roosterprogramma verbeteren 
• Evalueren teammix 

 

• Er is gewerkt met een vast team 
• Aandachtsvelders zijn gestart 
• Roosterproces vernieuwd en 

geïmplementeerd. 
• Teammix bepaald met oog op de 

nieuwbouw en teamuitbreiding. 

Bewonerservaringen: 

• Jaarlijks cliëntwaarderingsonderzoek uitvoeren 
• Zorgkaart Nederland in gebruik nemen  

 

• Er is een CTO uitgevoerd. 
• Zorgkaart Nederland is in gebruik, 

maar er moet ingezet worden op 
het verkrijgen van waarderingen 

Rapportage: 

• Zorgkaarten hanteren en werken met het 
zorgdossier 

• Elektronisch cliëntendossier actueel houden: 
zorgkaarten, medische voorgeschiedenis, evaluaties 
psychofarmaca, analyses en afspraken opnemen 

 

• We werken met zorgkaarten en 
actualiseren continu het 
zorgdossier. 

• Het ECD wordt cyclisch 
geactualiseerd. 

Leren en werken aan kwaliteit 

• ZLP’s minimaal 2x per jaar bespreken 
• Scholingsplan schrijven (met aandacht voor ‘Wet 

Zorg en Dwang’ en ‘Leren rapporteren’).   

 

• De ZLP’s worden 2x per jaar 
besproken 

• Het opleidingsplan is geschreven 
en in uitvoering. 

Veiligheid: 

• HACCP-richtlijnen reviewen  

 

• De richtlijnen zijn vertaald en 
geïmplementeerd naar de 
nieuwbouw. 

RIE:  

• Implementeren cyclische uitvoering van 
risicosignaleringen. Deze zal voorafgaand aan ieder 
MDO herhaald worden  

 

• Er is een scholing geweest voor 
risico-signaleringen 
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4 De 10 klantbeloften in de dagelijkse praktijk 
Hieronder wordt toegelicht wat we, per klantbelofte bereikt hebben in 2021. 
 

1 Hier voel ik mij thuis 

  - Ik voel mij veilig en geborgen 
- Ik vind het hier schoon en gezellig 
- Ik vind de sfeer fijn 
 

 Randvoorwaarden  
Deze klantbelofte draait erom dat de bewoner zich veilig en geborgen voelt. Een mooie en vertrouwde 
woonomgeving biedt hier de basis voor. Bewoners richten hun eigen kamer in zodat zij zich zo veel 
mogelijk thuis voelen.  
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 
• Om systematisch te meten of bewoners van zorgvilla In de Luwte ook daadwerkelijk tevreden zijn 

met hun leefomgeving en de zorg die zijn ontvangen wordt vanaf 2020 jaarlijks een 
cliëntwaarderingsonderzoek gedaan onder de bewoners en/of hun naasten.  

• Ook zullen we Zorgkaart Nederland in gebruik nemen en aanbevelen aan bewoners, familie en 
naasten.   

• We zetten de individuele behoefte voorop 
• We evalueren cyclisch (PDCA) het elektronisch cliëntendossier 
 
Resultaten 2021 
ü In januari 2021 is een cliëntwaarderingsonderzoek verricht. 
ü Er is een vermelding opgenomen in Zorgkaart Nederland, we moeten nog wel meer inzetten op het 

gebruik hiervan. 
ü Door te werken met de 10 klantbeloften zetten we welzijn en het bevragen en invullen van de 

individuele behoefte blijvend voorop. 
ü We hebben in 2021 ingezet op het implementeren en evalueren van het ECD. 

  

2 Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis 

  - Mijn naasten worden gastvrij ontvangen 
- Mijn naasten worden gezien en gehoord 
- Mijn naasten krijgen persoonlijke aandacht 

 Randvoorwaarden  
Deze klantbelofte geeft invulling aan het gevoel van de naasten: voelen zij zich gezien en gehoord? De 
naasten van de inwoners van zorgvilla In de Luwte worden gastvrij ontvangen en er is tijd en ruimte in 
de planning voor de aandacht voor naasten. Daarnaast worden naasten actief gestimuleerd om deel te 
nemen aan activiteiten.  
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 
• We gaan de intake van nieuwe bewoners inhoudelijk verbreden.  
• We beschrijven en borgen het intakeproces, zodat dit herkenbaar is voor bewoners, familie en 

medewerkers. 
 
Resultaten 2021 
ü De intake is opnieuw vormgegeven. De vragenlijst is verbreed waarin de levensgeschiedenis, 

ziektegeschiedenis, wensen, behoeften, familiebetrokkenheid en belangrijke aandachtspunten voor 
het opstarten van het zorgleefplan een plek hebben gekregen 

ü De procedure van de intake is beschreven en is in 2021 geïmplementeerd en verder aangescherpt 
op basis van ervaring. De taakverantwoordelijke is de zorgmanager en 2021 was het eerste 
proefjaar. De resultaten van de ervaringen worden meegenomen na de verhuizing naar het nieuwe 
pand in 2022 en besproken in de verpleegkundige adviesraad die dan ook van start gaat 
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3 Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden 

  - Mijn mening telt en ik kan mijn eigen gang gaan 
- Ik word actief betrokken bij het dagelijks leven 
- Ik word gezien en respectvol aangesproken 

 Randvoorwaarden  
Mijn mening telt en ik word actief betrokken bij het dagelijks leven. Dat is waar het om gaat in deze 
klantbelofte. Zorgvilla In de Luwte pakt dit op door de inwoners te betrekken bij de dagelijkse 
bezigheden zoals fruit snijden of tafeldekken. Daarnaast heeft zorgvilla In de Luwte inzicht in de wensen, 
interesses en voorkeuren van de bewoner.  
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 
• We werken met een vernieuwde opzet van het Zorgleefplan (ZLP) waarbij welzijn/ leefplezier 

voorop staat. Er wordt met bewoners gesproken over hobby’s/ interesses en deze krijgen een 
plek. 

• Ook de betrokkenheid van een bewoner bij een kerk, de contacten met een predikant/ geestelijk 
verzorger komen aan de orde. 

 
Resultaten 2021 
ü We hebben gekozen voor het ECD Zilliz. Zilliz is ingericht voor In de Luwte, zodat deze het 

methodisch werken gaat ondersteunen. Alle informatie van contacten met behandelaren, 
uitkomsten van het multidisciplinair overleg (MDO) en uitkomsten van het 
cliëntwaarderingsonderzoek zijn hierin opgenomen. Het plan is om het cliëntwaarderingsonderzoek 
te koppelen aan de MDO-cyclus.  

  

4 Ik krijg passende zorg en ondersteuning 

  - Mijn gezondheid wordt in de gaten gehouden 
- Ik word op een prettige manier ondersteund 
- Mijn behoeften en wensen zijn bekend 

 Randvoorwaarden  
Deze klantbelofte draait onder meer om de algehele gezondheid van de bewoner en de ondersteuning 
die hieraan wordt gegeven. Hierbij plaatsen we welzijn voorop en kijken naar de wensen/ behoeften en 
hetgeen een bewoner zelf kan en wil.  
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 
• We zijn gestart met de kwaliteitsmethodiek Kwaliteit@ in 2020. Dat begint bij het vertalen van de 

klantbeloftes, en daarna de implementatie in onze organisatie.  
• Daarnaast wordt er per bewoner een aandachtsfunctionaris aangewezen en worden de 

gezondheidsrisico’s per bewoner doorgenomen. De bijzonderheden worden besproken in het 
MDO. 

• Om blijvend oog te hebben en te houden voor passende zorg en ondersteuning voegen wij het 
bespreken en verwerken van dilemma’s en reflectie toe aan onze bewonersbesprekingen (team).  

 
Resultaten 2021 
ü In 2020 zijn we gestart met het implementeren van Kwaliteit@, in 2021 is deze kwaliteitsmethodiek 

ingebed in onze werkzaamheden 
ü We zijn gestart met het werken met aandachtsfunctionarissen. Op elk thema zijn we gestart met 

verbeterplannen en de uitvoering hiervan. Het doel is om in 2021 halfjaarlijks te auditen door de 
aandachtsfunctionarissen waarbij uitvoering wordt beoordeeld en geanalyseerd op 
verbeterpunten.  

o De thema’s zijn: voedingsbeheer, houding tillen transfers, advanced care planning, 
infectiepreventie, WZD, ECD, decubitus*, roosteren, mondzorg, incontinentie, 
medicatieveiligheid, intervisie, MIC, wondzorg*). Enkele thema’s worden geborgd op het 
moment dat we naar de nieuwbouw gaan. *Op dit moment zijn deze via de zorgmanager 
en verpleegkundige geborgd. 
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5 Ik eet en drink naar wens 

  - Mijn eten is smakelijk en verzorgd 
- Wij eten gezellig samen, bezoek is ook welkom 
- Mijn voedsel is veilig gekocht, bewaard en bereid 

 Randvoorwaarden  
Deze klantbelofte verwoordt voor ons niet alleen smakelijk, goed en veilig eten, maar ook aan ‘gezellig 
samen’ eten. Hierbij is bezoek uiteraard ook welkom. In de huiskamers zijn de tafels netjes gedekt, om 
zo sfeer mee te geven bij elke maaltijd.  
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 
• Om systematisch te meten of bewoners van zorgvilla In de Luwte ook daadwerkelijk tevreden zijn 

met hun leefomgeving en de zorg die zij ontvangen wordt vanaf 2020 jaarlijks een 
cliëntwaarderingsonderzoek gedaan onder de bewoners en/of hun naasten. Het ‘naar wens eten 
en drinken’ gaat hier onderdeel vanuit maken 

• We reviewen de HACCP-richtlijnen, waarmee we veilig en hygiënisch werken in de keuken 
continueren. 

 
Resultaten 2021 
ü Er is goede aandacht voor maaltijden. Afwisselend komen vrijwilligers ook koken. Er worden verse 

ingrediënten ingekocht. Bewoners helpen, zo mogelijk, mee. Er wordt ook goed gemonitord of 
iemand het lekker vindt en daardoor ook voldoende eet.  

ü In 2021 is er een cliëntwaarderingsonderzoek geweest, het onderdeel ‘naar wens eten en drinken’ 
scoorde hier het cijfer 8,6. 

ü Er is een training geweest om risico-inventarisatie uit te voeren. Er is een medewerker die aandacht 
heeft voor voedingsbeheer. Er zijn afspraken over de versheid van gegevens.  

 

6 Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn 

  - Mijn welzijn staat voorop 
- Mijn wensen staan centraal 
- Ik krijg oprechte aandacht 

 Randvoorwaarden  
Onze bewoner krijgt oprechte aandacht, hier is ruimte en tijd voor in de planning. Er is daarnaast ook 
aandacht voor ieders persoonlijke levensovertuiging en voor ondersteuning bij levensvragen. 
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 
• Persoonlijke aandacht voor bewoners is geborgd bij zorgvilla In de Luwte. Hierom draait de zorg. 

Bewoners krijgen warme zorg en aandacht. Om dit te verdiepen hebben wij in 2020 onderzoek 
gedaan naar de toepassing van een levensboek of een variant hiervan. Er is besloten om de 
leefgeschiedenis een duidelijkere plek te geven in de intake en deze aandacht te geven in het 
zorgleefplan. Een doorontwikkelpunt in 2021 is om te bezien of we gaan werken met een 
leefplezierplan. 

 
Resultaten 2021 
• We zijn gestart met de kwaliteitsmethodiek Kwaliteit@ in 2020. Dat begint bij het vertalen van de 

klantbeloftes, en daarna de implementatie in onze organisatie.  
• De intake is opnieuw vormgegeven. De vragenlijst is verbreed waarin de levensgeschiedenis, 

ziektegeschiedenis, wensen, behoeften, familiebetrokkenheid en belangrijke aandachtspunten voor 
het opstarten van het zorgleefplan een plek hebben gekregen. 
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7 Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn 

  - Ik word persoonlijk benaderd 
- Mijn wensen en voorkeuren zijn leidend 
- Mijn afspraken worden nagekomen 

 Randvoorwaarden  
Deze klantbelofte draait om een persoonlijke benadering waarin de wensen en voorkeuren van de 
inwoner leidend zijn. We hebben inzicht in de wensen, interesses en voorkeuren van de bewoner.  
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 
• We werken met een vernieuwde opzet van het Zorgleefplan (ZLP) waarbij welzijn/ leefplezier 

voorop staat. Er wordt met bewoners gesproken over hobby’s/ interesses en deze krijgen een plek. 
• Ook de betrokkenheid van een bewoner bij een kerk, de contacten met een predikant/ geestelijk 

verzorger komen aan de orde. 
 
Resultaten 2021 
• Persoonlijke aandacht voor bewoners is geborgd bij zorgvilla In de Luwte. Wensen en voorkeuren 

van bewoners zijn bekend en opgenomen in het ECD. 
 

8 Ik heb medewerkers om mij heen die ik ken en vertrouw 

  - Ik en mijn naasten krijgen tijd en aandacht 
- Ik zie dagelijks vertrouwde gezichten 
- Ik krijg structuur, rust en regelmaat 

 Randvoorwaarden  
Deze klantbelofte draait onder meer om structuur, rust en regelmaat. Dagelijks krijgt de bewoner 
aandacht van vertrouwde gezichten. Er is een ruime personele inzet beschikbaar bij zorgvilla In de Luwte 
en het team kent de bewoners en hun dagelijkse ritme 
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 

• Om te zorgen dat de bewoner van zorgvilla In de Luwte elke dag weer vertrouwde gezichten ziet 
streven we naar een vast team.  

• We hebben aandacht voor onze medewerkers en proberen verzuim te beperken. Wij beogen een 
ziekteverzuim van minder dan 5% (exclusief zwangerschapsverlof). Dit monitoren we. 

 
Resultaten 2021 
ü In 2021 is er gewerkt met een vast team. Gedurende Corona is de extra inzet ook opgevangen met 

dit team.  
ü Het ziekteverzuim is onder de 5% gebleven. Eén medewerker is langdurig ziek geweest. 
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9 De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij 

  - Ik en mijn naasten maken zich geen zorgen en zijn gerust 
- De medewerkers zijn alert op mijn gezondheidsrisico's 
- Alle medewerkers werken goed samen, voor mijn welzijn, zorg en veiligheid 

 Randvoorwaarden  
Deze klantbelofte draait om het veilige gevoel bij de bewoner en zijn of haar naasten. Jezelf geborgen en 
thuis voelen. Dat is de kern waar zorgvilla In de Luwte voor staat. Daarbij zijn we alert op de 
gezondheidsrisico’s van de bewoner en werken we goed samen om het welzijn, de zorg en de veiligheid zo 
goed als mogelijk in te vullen.  
 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 
• De ZLP’s worden minimaal 2x per jaar besproken. We willen er te allen tijde vanuit kunnen gaan dat het 

ECD actueel en volledig is. Daarom worden per bewoner de zorgkaarten, medische voorgeschiedenis, 
evaluaties psychofarmaca en analyse en afspraken opgenomen. 

• We zijn vanaf 2020 gestart met een vaste cyclische risicosignalering. Voorafgaand aan ieder MDO zullen 
we deze risicosignalering herhalen.  

• Van de MIC-meldingen maken wij een overzicht en analyse en deze bespreken we in het teamoverleg.  
• Wat betreft medicatie zullen we het beleid actualiseren, een medicatiereview doen, en deze opnemen in 

het elektronisch cliëntendossier. 
• Om de medicatie toediening zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij een elektronisch 

voorschrijfsysteem aangeschaft: Medimo. In 2021 moet het werken met Medimo helemaal 
geïmplementeerd en ingebed zijn in de organisatie. 

 
Resultaten 2021 
ü Het minimaal 2x bespreken van de zorgleefplannen is behaald. We hebben een interne audit gehouden 

in 2021. Alle dossiers zijn elektronisch ingericht. Met inbegrip van gemaakte afspraken, zorgkaarten, 
medische voorgeschiedenis, evaluaties psychofarmaca en analyse. 

ü In 2020 is er een training risico-signalering gedaan. Het format om cyclisch te signaleren is tot stand 
gebracht en geïmplementeerd in 2021, gecombineerd met een meetinstrument. 

ü MIC-meldingen en MIC-analyses zijn geïmplementeerd. Uitkomsten worden besproken in het 
teamoverleg.  

ü Het medicatiebeleid is geactualiseerd. De medicatiestatus van alle cliënten is in beeld gebracht.  
ü Medimo is definitief ingevoerd en ingebed in 2021.  

 

10 De medewerkers zijn professioneel en werken met plezier 

  - Ik ervaar dat de medewerkers deskundig zijn op hun vakgebied 
- Ik ervaar dat medewerkers van elkaar leren 
- Ik ervaar dat medewerkers het iedere dag weer beter willen doen 

 Randvoorwaarden  
Bij de laatste klantbelofte staat de deskundigheid van de medewerker voorop en dat wordt ook zo ervaren 

door de inwoner en zijn of haar naasten. Zij ervaren dat medewerkers van elkaar kunnen leren en het elke dag 

weer beter willen doen. Het team is bevoegd en bekwaam en wordt gestimuleerd in persoonlijke 

ontwikkeling.  

 
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 

• In 2021 worden er nieuwe teamleden geworven in kader van de nieuwbouw 
• In 2021 voeren we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit.  
• In 2021 starten we met het werken met aandachtsfunctionarissen en bedden we deze in in de organisatie 
 
Resultaten 2021 
ü Er zijn nieuwe teamleden geworven en aangesteld 
ü Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd 
ü Er is gestart met het werken met aandachtsfunctionarissen 
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 Bestuur, bedrijfsvoering samenwerking en governance 
  

  
Verbeterparagraaf kwaliteitsplan 2021 

• In 2021 willen we dat de governance in lijn is met de Governance Code. In 2020 hebben we hier 
voorbereidingen toe gedaan.  

• In 2021 verkrijgt In de Luwte een WtzI erkenning 
• In 2021 stappen we over naar het leveren van zorg in natura 
• We richten ons op een versteviging van de samenwerking met artsen 
• Implementatie domotica 
 
Resultaten 2021 
ü Er zijn nieuwe statuten gemaakt over de inrichting van de Raad van Toezicht. We hebben 

functiebeschrijvingen gemaakt. De voormalig zorgmanager heeft een stap teruggedaan. Daarmee is 
ruimte ontstaan om de aansturing toekomstgericht en -bestendig in te richten (gecombineerd met de 
aanpassing van governance). Er is een zakelijk bestuurder gestart en een zorginhoudelijke. De Raad van 
Toezicht is gestart. Het managementteam is gestart. De governance is in lijn met de Governance Code 
Zorg. 

ü We hebben in 2021 een WtzI erkenning verkregen 
ü De indiening voor de zorg in natura aanvraag is niet succesvol afgelopen. In 2022 dienen we een nieuwe 

aanvraag in. 
ü De samenwerking met artsen is verstevigd in MDO’s. 
ü We hebben ons georiënteerd op de implementatie van domotica met oog op de nieuwbouw. 
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5 Veiligheid 
 

5.1 Medicatieveiligheid 
Jaarlijks toetst In de Luwte haar beleid rondom medicatieveiligheid en 

medicatietoediening op juistheid en geldende wet- en regelgeving. In het 

medicatiebeleid is onder meer vastgelegd dat de huisarts verantwoordelijk is voor de 

behandeling van de bewoners van [naam locatie]. Immers de bewoners wonen thuis.  

 

4 keer per jaar is er een interne audit op medicatieveiligheid uitgevoerd door een 

verpleegkundige. De uitkomsten worden met het management besproken en eventuele 

verbeterpunten worden met het team besproken.  

 

In de MIC-analyse worden medicatiefouten vastgelegd. Deze worden op het teamoverleg 

besproken en verbeterpunten geformuleerd.  

 

5.2 Wet Zorg en Dwang 
In 2020 heeft In de Luwte de omslag gemaakt van het registreren van vrijheidsbeperkende 

maatregelen naar het vastleggen van onvrijwillige zorg. In de Luwte doet er alles aan de 

vrijheid van de bewoner voorop te zetten. In 2020 is hiertoe een scholing gevolgd. In 

2021 hebben we de verankering van de WZD in de ECD’s tot strand gebracht. 

 

Pas als het echt niet anders kan, zal er sprake zijn van onvrijwillige zorg. Hiervoor is een 

beleid opgesteld dat een duidelijk kader geeft om te werken aan vrijheid en veiligheid 

voor de bewoners. Dit conform de wet- en regelgeving vanuit de Wet Zorg en Dwang. 

Het enige onderdeel dat nog niet is ingevuld betreft de WZD-functionaris.  
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6 Klantwaardering 
 

6.1 Kwaliteit@ 
In 2021 heeft In de Luwte op basis van haar 10 klantbeloften een digitale vragenlijst 

uitgestuurd onder de eerste contactpersonen van haar bewoners. De respons op deze 

vragenlijst was 100%. De gemiddelde waardering was een 8,4.  

 

Klantbeloften die hoog scoren zijn klantbelofte 4, klantbelofte 5 en klantbelofte 6.  

Ook de NPS-score maakt onderdeel uit van deze digitale vragenlijst. De score hiervan was 

een 9,7. 

 

6.2 Zorgkaart Nederland 
In de Luwte heeft zich in 2020 geregistreerd bij Zorgkaart Nederland. Er is in 2021 één 

waardering gegeven, met een gemiddelde van een 8,4. Deze lichten we hieronder uit: 

 

“De sfeer is heel prettig in In de Luwte. Er wordt alles aan gedaan om er een rustige/ 

warme omgeving van te maken voor mensen die dementerende zijn. Er is veel oog voor 

de verschillen in de bewoners en de aanpak die daarbij hoort. Bewoners worden 

betrokken bij allerhande activiteiten en bijvoorbeeld bij het koken. Ik merk wel dat het af 

en toe toch aanpoten is met het aantal verzorgend personeel per dienst. Gelukkig zijn er 

vaak ook vrijwilligers aanwezig om hen te ondersteunen en extra aandacht aan de 

bewoners te geven. Familie wordt heel prettig bejegend en je voelt je altijd welkom.” 

 

In de praktijk wordt ervaren dat het erg lastig is om families bereid te vinden om hun 

waardering op Zorgkaart Nederland kenbaar te maken. Het beperkte fysieke contact in 

2020 en 2021 heeft hierin niet geholpen. Wel ontvangen we gedurende het jaar veel 

berichten met waardevolle waarderingen. Deze bevestigen de directie en het team van In 

de Luwte telkens dat ze elke dag op een liefdevolle wijze zorgdragen voor hun bewoners 

en hun naasten.  

 

 

7 Medewerkerstevredenheid 
In 2021 heeft geen medewerkerstevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Deze vindt in 

2022 plaats.  
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8 Leren en werken aan kwaliteit 
 

8.1 Coöperatieve kwaliteit@  
In de Luwte is lid van de Coöperatieve Kwaliteit@ U.A. Deze coöperatie stelt tot doel om 

het welzijn van hun bewoners voorop te stellen en de algehele kwaliteit door middel van 

klantbeloften te verhogen. 

 

De coöperatie heeft geen winstoogmerk maar is opgericht om het concept en het 

gedachtegoed te spreiden onder haar leden. De leden zijn het hoogste orgaan binnen de 

coöperatie en mede eigenaar en drager hiervan. Met elkaar en voor elkaar is hier het 

credo. 

 

De coöperatie begeleidt haar leden gedurende de voorbereidingen en de implementatie 

van het kwaliteitsconcept, afhankelijk van de gewenste ondersteuning. Daarnaast wordt er 

actief gedaan aan kennisdeling en is de coöperatie een actief lerend netwerk voor 

kleinschalige woonzorglocaties in Nederland.  

 

Voor elk lid geldt dat bij- en na de implementatie van het kwaliteitsconcept de coöperatie 

als een kennisnetwerk fungeert waarbinnen de leden met elkaar kennis delen en elkaar 

intercollegiaal toetsen.  
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9  Samenwerken aan kwaliteit 
 

9.1  Bestuur en managementteam 
In de Luwte is ontstaan als initiatief van Wim en Lenie Willemsen, ondersteund door en 

vanuit een stichtingsbestuur. Deze governance is aangepast in 2021. In de Luwte kent een 

algemeen directeur (tevens bestuurder) en een zorgmanager (tevens bestuurder). 

Tezamen vormen zij het MT. Er is sprake van korte lijnen binnen de organisatie met een 

beperkte overhead. Er wordt veel waarde gehecht aan de kennis en inzichten van de 

professionals op de werkvloer. De voormalig zorgmanager is nog adviserend en 

uitvoerend verbonden in 2021 (tevens bestuurder), met het oog op de nieuwbouw en 

aanstaande verhuizing. 

 

In de Luwte is een platte organisatie waarin het team van professionals een belangrijke 

bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie. Immers, zij zien dagelijks in hun werk 

waar verbeterkansen liggen. De lijnen zijn kort en er is sprake van een open cultuur waarin 

de initiatiefnemers goed bereikbaar en aanspreekbaar zijn. Het managementteam is 

betrokken geweest bij de totstandkoming van het kwaliteitsverslag 2021. 

 

9.2  Familie 
In de Luwte hecht aan de rol van familieleden als vertegenwoordiging van haar bewoners 

door het: 

• Informeren over belangrijke wijzigingen binnen de organisatie 

• Meedenken over de wijze waarop wij de kwaliteit van leven voor onze bewoners, 

gasten en hun naasten zo goed en passend mogelijk kunnen invullen 

• Meedenken over de wijze waarop wij onze dienstverlening kunnen verbeteren voor 

bewoners, gasten en hun naasten 

• Meedenken over de wijze waarop wij een zo prettig mogelijke leefomgeving kunnen 

realiseren voor de bewoners, gasten en hun naasten 

De familie is nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen binnen In de Luwte en ook 

het proces naar de nieuwbouw. Er is een familie-avond geweest in november 2021. 

 

9.3  Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken in In 

de Luwte. De Raad van Toezicht onderkent het belang van bovenstaande punten voor In 

de Luwte en zal hierover in gesprek blijven met het management van In de Luwte. Daarnaast 

voorziet de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd van advies.  


