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Inleiding 
 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2019 van de Zevenster. Met dit verslag verantwoorden wij het door 

ons gevoerde beleid met betrekking tot kwaliteit. Het verslag blikt terug op het vastgestelde 

kwaliteitsplan 2019, vermeldt de resultaten, onze bevindingen en verbeteracties. Verbeterpunten uit 

dit verslag zijn meegenomen naar 2020. 

 

Het jaar 2019 was voor de Zevenster een mooi, maar roerig jaar. Het is het jaar geweest waarin de 

Zevenster de thuiszorg stop zette. Door een te klein verzorgingsgebied en de steeds groter wordende 

uitdaging van het vinden van voldoende geschikte medewerkers werd de belasting op onze 

medewerkers te groot. Hierdoor konden wij onze cliënten niet die aandacht en zorg garanderen welke 

wij gewend zijn om te geven. 

 

Het Bedrijfsbureau hebben wij opnieuw vormgegeven. Aanleiding hiervan was het samengaan van 

onze samenwerkingspartner Orion met Middin. Daardoor stapten zij uit het Bedrijfsbureau. Samen 

met IJsselmonde-Oost hebben wij het Bedrijfsbureau opnieuw ingericht, waarbij de medewerkers 

weer op de locatie zijn gaan werken van de organisatie waar zij een arbeidsovereenkomst mee 

hebben. Er is afstand gedaan van het gebouw aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen, de locatie waar 

het Bedrijfsbureau gehuisvest was. Samen met IJsselmonde Oost werken we nu samen om de 

ondersteunende diensten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering te  professionaliseren, de 

kwetsbaarheid te verminderen op cruciale posities en het terugdringen van de indirecte kosten.  

 

In ditzelfde verband is ook het PIT team weer actief. Alle onderwerpen die te maken hebben met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en informatiebeveiliging worden daar gezamenlijk 

besproken en opgepakt. Hetzelfde geldt voor de certificering van het nieuwe 

kwaliteitsmanagementsysteem Certiked op basis van het ISO-model 9001:2015. In september 2019 

heeft daartoe de tussenaudit plaatsgevonden. 

 

De aanhoudende noodzaak van nieuwe huisvesting heeft ook in 2019 de nodige aandacht gevraagd. 

Er zijn stappen gezet. Samen met de gemeente Zuidplas en woningbouwcorporatie WoonPartners is 

op 14 juli 2019 een intentieovereenkomst afgesloten om samen de sportvelden en het braakliggende 

terrein aan de Leliestraat te her-ontwikkelen.  

 

Ondanks de vele uitdagingen staat de zorgverlening van de Zevenster op een hoog peil. In 2019 was 

de score op Zorgkaart Nederland gemiddeld een 8,1. De kwaliteit van onze zorg is de ruggengraat 

van de organisatie en de gedane verbeteringen bieden een goed perspectief voor de komende jaren.  

 

Een mooi resultaat waar we trots op zijn. Zonder de inzet van onze medewerkers was dit niet gelukt, 

dus alle lof voor hen!   
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
 

In het meerjarenbeleidsplan wordt invulling gegeven aan persoonsgerichte zorg door invulling te 

geven aan de unieke ik. In 2019 is hiermee gestart en dit loopt door in 2020. De uitkomsten uit 2018 

lieten zien dat de medewerkers van de Zevenster zich deels nog onvoldoende bewust zijn van de 

zorgvisie van de Zevenster. De vertaalslag naar de zorgvrager wordt maar ten dele gemaakt, dit is te 

herleiden uit de inhoud van de zorgplannen. In 2019 is gestart met specifieke scholing en begeleiding 

op dit gebied voor de medewerkers  niveau 3 die de EVV scholing volgen. Na afronding van hun 

scholing, kunnen zij de overige collega’s hierin begeleiden. 

 

Bewustwording zorgvisie  
 

Het doel voor 2019 was om de medewerkers van de Zevenster zich voldoende bewust te laten zijn 

van de zorgvisie van de Zevenster en het  kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In 2019 is gestart met 

het aanpassen van de missie, visie en zorgvisie. Om deze gedragen te laten zijn in de organisatie is 

dit onderwerp van bespreking in de werkgroep Beeld naar Buiten. Hier nemen diverse medewerkers 

aan deel, uit alle lagen van de organisatie. In 2020 wordt de nieuwe missie, visie en zorgvisie 

vastgesteld.   

 

Scholing EVV 
Borging van persoonsgerichte zorg in de zorgplannen hangt samen met de scholing Eerste 

Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). In 2019 zijn circa 11 medewerkers gestart met deze training. 

Zij zijn meegenomen in hoe zorgplannen ingericht dienen te worden en hoe het concept van 

persoonsgerichte zorg daarin een plek krijgt. De lessen die zij krijgen worden meteen in de praktijk 

toegepast. De training wordt medio 2020 afgerond. Daarna volgt het meenemen van de collega’s 

hierin. 

 

Clientervaringen 
Voor de Zevenster is het belangrijk dat de bewoner de regie heeft over zijn/haar eigen leven en 

welbevinden, ook in de laatste levensfase. Iedere bewoner heeft vastgestelde afspraken over en 

inspraak bij de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning. Hiertoe wordt 

een zorgplan opgesteld welke twee keer per jaar wordt besproken in het multidisciplinair overleg 

(MDO) Dit gesprek wordt ruim van te voren gepland met de bewoner en/of familieleden. Het zorgplan 

wordt dan per punt besproken en input van bewoner/familie word aangetekend en aangepast. Tijdens 

het MDO wordt gevraagd naar de clientervaringen. De uitkomst hiervan wordt opgenomen in het 

clientdossier. Wanneer de uitkomst erom gevraagd wordt dit besproken in het team overleg en 

worden er acties ter verbetering of lering voor opgesteld.  

 

In 2019 is gestart met de nieuwe invulling van de behandeldienst. De huisarts is daardoor altijd 

aanwezig bij de MDO’s en de Specialist Ouderengeneeskunde in ieder geval bij het eerste gesprek. 

Het voorzitten van de MDO’s is in 2019 steeds meer door de EVV-er opgepakt. Zij hebben het 

meeste contact met de bewoner en kennen hem of haar daardoor het beste. Dit werkt prettig en 

laagdrempelig. Ten aanzien van de behandeldienst heeft een clienttevredenheidsonderzoek 

plaatsgevonden naar de huidige tevredenheid over de behandeldienst. De uitkomsten hiervan zijn 

meegenomen in de pilot die per 1 september 2019 is gestart met betrekking tot de behandeldienst.  
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Uit deze 0-meting kwamen naast positieve punten zoals dat de behandelaren erg prettig in de 

omgang zijn, deskundig, betrokken en zorgzaam. Daarnaast kwamen er twee 

aandachtspuntenpunten naar voren: 

- Arts wordt niet vaak gezien 

- Te veel verschillende artsen 

In 2020 vindt het vervolg plaats. Ambitie van het project is om dan deze punten niet meer terug te 
krijgen, omdat de huisarts het vaste gezicht is naast de SO. 
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2. Wonen en welzijn 
 
Dit hoofdstuk gaat over de wijze waarop de Zevenster oog heeft voor optimale levenskwaliteit en 

welzijn van bewoners en hun naaste(n), over de wijze waarop zij gericht zijn op het bevorderen en 

ondersteunen ervan. Hierbij speelt de zorg van lichaam en geest van de bewoner een rol maar is de 

woon‐ en leefomgeving, waarin de bewoner die verpleeghuiszorg ontvangt eveneens van groot 

belang voor zijn kwaliteit van leven. 

 

Onze zorgvragers kennen allen specifieke levensvragen. Deze levensvragen zijn van invloed op het 

ervaren welbevinden en de zingeving van onze zorgvragers. Ondersteuning bij deze levensvragen 

kan hierin van grote meerwaarde zijn. Deze vragen willen we vertalen naar het individuele zorgplan. 

In 2019 is er op de volgende manier aandacht besteed aan dit onderwerp in de Zevenster: 

• De assistenten welzijn zijn er dagelijks en ook zijn er de vrijwilligers en de huisarts. Zij praten 

met onze bewoners over hun welbevinden en over onderwerpen waar de individuele 

aandacht bij ligt (praten over verlies, fysiek/mentaal achteruitgaan enz.). 

• Indien een bewoner een geloofsovertuiging heeft, wordt dit vermeld in het zorgplan met de 

eventuele acties hierop (zoals kerkradio aanzetten voor bewoner, vrijwilliger van de kerk 

inschakelen enz., indien gewenst gesprekken met medewerkers over het geloof). 

• Indien gewenst word er gebeden in het huis voor en na de maaltijd. 

In 2019 is bewust aandacht besteed aan de geloofsovertuiging en wensen qua bidden van 

zorgvragers. Een moreel beraad is nog niet ingesteld, net als de begeleiding door een geestelijk 

verzorger of psycholoog. Dit onderwerp schuift door naar 2020. 

 

Zinvolle dagbesteding is het uitgangspunt in de Zevenster. Waar in 2018 nog de uitdaging lag in het 

ontwikkelen van duidelijke kaders voor dagbesteding per huiskamer, verdere integratie van welzijn 

onder de zorgmedewerkers en facilitering in tijd, lag de uitdaging in 2019 in het verder vormgeven 

van alle mogelijkheden. De Zevenster heeft daarbij geanticipeerd op de behoeften van de ouderen. 

Door samenwerking met de thuiszorg die zorg biedt in Zevenhuizen en de casemanager dementie 

hebben we een vorm gevonden om aan de vraag te voldoen van onze  kwetsbare bewoners in huis 

en  in de omgeving. Activiteiten die in 2019 zijn aangeboden zijn divers, van koekjes bakken, bingo 

tot uitstapjes. 

Bewegingsvrijheid bewoners 
 

De inzet van de assistenten welzijn is zowel in 2018 als in 2019 een groot succes gebleken. Zowel 

medewerkers als zorgvragers en familieleden zijn erg tevreden. Mede hierdoor is de inzet van de 

assistenten welzijn in 2019 qua aantal uren op alle woningen toegenomen. Voor 2020 is in het 

scholingsplan extra ruimte voor de opleiding van deze assistenten.  

Begeleiding vrijwilligers 
 

De Zevenster heeft in haar beleid opgenomen dat er jaarlijks een onderzoek onder vrijwilligers wordt 

gehouden waarin de tevredenheid en samenwerking wordt getoetst. Dit is ook uitgevoerd in 2019. 

Daarnaast worden alle vrijwilligers 1 x per jaar uitgenodigd voor een gesprek. In 2019 is gebleken dat 

dit lastig te organiseren bleek te zijn met één coördinator op 135 vrijwilligers. Daarom is er voor 

gekozen om voortaan een gezamenlijke bijeenkomst te houden. Vrijwilligers kunnen daarna 

eventueel nog aangeven of ze behoefte hebben aan een individueel gesprek.   
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3. Veiligheid 

 

Het kwaliteitsplan 2019-2021 definieert de voornaamste uitdagingen voor de Zevenster op het gebied 

van veiligheid.  

 

In 2019 is aandacht besteed aan medicatieveiligheid. In de Zevenster zijn er verschillende protocollen 

over onder andere verstrekking, beheer en opslag van medicatie. Het evalueren van het 

medicijngebruik gebeurt binnen de bespreking van het zorgplan of indien daartoe noodzaak is. Het 

doel is het voorschrijven van medicatie tot een minimum te beperken. 

 

Daarnaast is in 2019 gewerkt aan het bevorderen van het vrijheidsgevoel van onze bewoners. Ons 

beleid is gericht op het beperken van vrijheidsbeperkende maatregelen.  

Medicatieveiligheid 
 

Er is een commissie Medicatie. Vanuit deze commissie is aandacht voor medicatieveiligheid. 

Medicatie incidenten worden geregistreerd en door de MIC/MIM commissie geanalyseerd en gedeeld 

met het MT. De analyse van de incidenten wordt gebruikt om te komen tot verbetermaatregelen.   

Vrijheidsbevorderende maatregelen  
 
In 2019 is actief gewerkt aan het terugdringen van vrijheidbeperkende maatregelen. Hoewel het 

gevoel van vrijheid niet zaligmakend is (te veel vrijheid kan leiden tot onrust), is gekeken naar de 

mogelijkheden. Persoonsgerichte zorg is bij ons het adagium. Er wordt dan ook altijd zeer kritisch 

gekeken of een beperkende maatregel ingezet moet worden. Zo niet, dan doen we het niet. Om onze 

bewoners een zo vrij mogelijk gevoel te geven, zijn assistenten welzijn aangesteld. Zij wandelen, 

ondernemen activiteiten en geven net dat beetje extra persoonlijke aandacht. Ook onze dagbesteding 

draagt bij aan het gevoel van vrijheid. Er is aan breed aanbod van activiteiten voor alle doelgroepen, 

waar desgewenst aan deelgenomen kan worden. Dit gaat om activiteiten zoals bingo, koor, optredens 

van diverse artiesten, uitjes buiten de deur en kleinschalige activiteiten op de woningen. 
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4. Leren en verbeteren van kwaliteit  
 

We leren van elkaar door samenwerking. De nieuwe vorm van samenwerking tussen de 

behandeldienst Novicare en huisarts Van Breugel is in september 2019 gestart. De samenwerking 

maakt onderdeel uit van een regionaal samenwerkingsverband. Uniek aan de samenwerking is dat 

deze betrokken is bij een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met deze nieuwe vorm 

van samenwerken onderzoeken zij of de overgang van taken van de specialist ouderengeneeskunde 

naar de huisarts kan bijdragen aan het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde. De ervaringen 

over 2019 zijn erg positief. De eerste concrete uitkomsten worden begin 2020 gedeeld. 

 

De Zevenster haalt tevens kennis/kunde, ervaring/interesses en vaardigheden uit verschillende 

samenwerkingsverbanden en  netwerkgroepen in de regio, zoals het Transmuraal Netwerk Midden-

Holland, Care2Care, brancheorganisatie Actiz, Novicare, het bestuurlijk overleg met collega 

instellingen Zellingen, Zorgpartners en Cedrah.  

 

De tweede helft van 2019 stond in het teken van de ontvlechting van Orion uit het 

samenwerkingsverband samen met stichting IJsselmonde Oost. Per 1 januari 2020 is Orion Kern van 

de samenwerking is het delen van het bedrijfsbureau, de ISO-certificering, het voldoen aan 

informatiebeveiligingseisen (waaronder de AVG) en wordt er ook op gebied van kwaliteit gestreefd 

naar verdere harmonisatie.  

 

In de samenwerking met IJsselmonde Oost is in 2019 gestart met het  inrichten van een nieuw 

documentmanagementsysteem. Daarnaast is er een kwaliteitsplan ontwikkeld met daaraan 

gekoppeld een harmonisatieschema om de beleidscycli van de verschillende organisaties zoveel 

mogelijk te harmoniseren waar dit tot efficiency kan leiden. Verkenningen voor een nieuwe derde 

partner zijn gestart.   
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5. Leiderschap, Governance en management  

In 2019 hebben er in de samenstelling van onze adviesorganen en Raad van Toezicht meerdere 

veranderingen plaatsgevonden. Zo is er een nieuwe ondernemingsraad gestart, is deze geschoold en 

aan de slag gegaan. Helaas moest de ondernemingsraad al vrij vroeg weer afscheid nemen van één 

van de leden, vanwege het accepteren van een andere functie elders door dat lid. De 

ondernemingsraad heeft daarop besloten met zijn vieren verder te gaan, waarbij een vijfde lid welkom 

is. 

Wegens het bereiken van een zeer hoge leeftijd hebben we afscheid genomen van één lid van de 

cliëntenraad. Gelukkig konden de overige leden dit goed opvangen, waardoor er geen nieuw lid 

geworven hoefde te worden. In 2020 vinden er reguliere verkiezingen plaats van de cliëntenraad.  

Eind 2019 hebben we afscheid genomen van een lid van de Raad van Toezicht in verband met het 

volmaken van de tweede zittingstermijn. In het najaar van 2019 is daarom het functieprofiel opgesteld 

en gestart met de werving. Dit leidde tot vele kandidaten. Uiteindelijk hebben begin januari 

gesprekken plaatsgevonden en is er een goede opvolging gegarandeerd. 

 
In het tweede kwartaal van 2019 zijn de knelpunten uit de organisatie opgehaald. Dit is gedaan aan 

de hand van een vragenlijst. Helaas was de respons teleurstellend. Op basis van wat is 

teruggekregen hebben de bestuurder en het management actief ingezet op het meer zichtbaar zijn op 

de werkvloer. In het derde kwartaal kwamen hier positieve geluiden op terug uit de organisatie. 

 

In 2019 viel de manager zorg uit wegens ziekte. Er is een interim manager aangesteld die zijn taken 

waarnam. Door deze ontwikkeling, is het traject van zelfreflectie, training en coaching pas later in 

2019 opgestart. Eind 2019 verliep het contract met de interim manager Zorg. De taken zijn toen 

overgenomen door de bestuurder en leden van het MT.  

 

In 2019 is gezocht naar een tweede teamleider Zorg (aandachtsgebied PG). Via de reguliere weg 

bleek dit lastig te zijn. Daarom dat Terra Management Groep is ingeschakeld. Dit heeft geleid tot het 

kunnen aantrekken van een tweede teamleider Zorg. Medio 2020 is zij gestart. Het MT is met haar 

aanstelling weer compleet. 

 

2019 was tevens het jaar waarin alle commissies en werkgroepen kritisch zijn bekeken. Dit heeft 

geleid tot het terugbrengen van het aantal, door ze samen te voegen, anders te organiseren of te 

stoppen als dat mogelijk was. Dit heeft geleid tot een grotere slagkracht en efficiëntere manier van 

werken. 

Uitdragen kernwaarden en visie 

Een van de speerpunten van het jaarplan is ‘Beeld naar Buiten’ dat zich volledig richt op het 

verbeteren van en het uitdragen van het verhaal van de Zevenster naar buiten. In 2019 is gestart met 

het actualiseren van de missie & visie, het opstellen van het communicatieplan en is bekeken wat 

nodig is om het bloggen en vloggen beter van de grond te krijgen.  

Bedrijfsbureau 
In het tweede kwartaal werd duidelijk dat samenwerkingspartner Orion fusieplannen had en daardoor 

uit het samenwerkingsverband ging stappen. Het grootste deel van 2019 heeft dan ook in teken 

gestaan van de ontvlechting van Orion uit het bedrijfsbureau en het inrichten van een duale 

samenwerking tussen de Zevenster en IJsselmonde Oost. 
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In 2019 is een samen met stichting IJsselmonde Oost een coördinator Financiën aangetrokken. Deze 

medewerker vervangt de interim manager van het bedrijfsbureau. Er is een financiële planning & 

control cyclus opgesteld en de maandelijkse en kwartaalrapportages zijn verder ontwikkeld. 

Stuurinformatie is nu beter en tijdig inzichtelijk. 
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6. Medewerkerssamenstelling  
 

De Zevenster wil medewerkers faciliteren in de veelvoud van taken die op hen afkomt met betrekking 

tot deskundigheid, opleiden en kwaliteit. Daarvoor is medio juli 2019 een digitale leeromgeving 

gelanceerd.  Deze digitale leeromgeving is toegankelijk voor alle medewerkers van de Zevenster en 

biedt diverse e-learnings aan voor de verschillende niveaus. Deze e-learnings bestaan uit verplichte 

en niet verplichte onderwerpen.  

 

De assistenten welzijn, zijn actief op het leef- en welzijnsdomein van de bewoners. Ze zijn daarmee 

een belangrijke groep medewerkers in de Zevenster die dicht bij de bewoners staan en een grote rol 

spelen binnen de woon- en leefomgeving van de bewoner. Voor deze groep medewerkers heeft de 

Zevenster in samenwerking met het Albeda Collega een zorginhoudelijke scholing ontwikkeld, 

waardoor zij nog beter toe gerust zijn hun taak op professionele wijze te kunnen uitvoeren.    

 

Om de kwaliteit van zorg nog verder te optimaliseren op een professionele wijze, is een groep van 9 

contactverzorgenden gestart met de opleiding EVV. Deze opleiding is in samenwerking met het 

Albeda College ontwikkeld. Zodra er voldoende EVV’ers zijn opgeleid, is het streven per afdeling 2 

EVV’ers in te zetten. De EVV’ers gaan de persoonsgerichte zorg verder gestalte geven op de 

afdelingen en worden verantwoordelijk voor de coördinatie van het zorgproces. Ook zullen zij 

coaching gaan geven aan collega’s en leerlingen. Zorginhoudelijk kunnen zij voorlichting en instructie 

geven om op die manier de zorg aan de bewoners nog meer te optimaliseren op een professionele 

wijze. 

 

Het aantrekken van voldoende bekwaam (hoger) opgeleide medewerkers was en blijft een belangrijk 

aandachtspunt.  
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7. Gebruik van hulpbronnen  
 

De Zevenster heeft een oud gebouw. Duidelijk is dat binnen afzienbare tijd nieuwbouw noodzakelijk 

is. Daarom zijn nieuwbouwplannen volop in ontwikkeling. Daarnaast werd er hard gewerkt om de 

zorgalarmering en het telefoonsysteem te vernieuwen zodat de continuïteit hiervan geborgd blijft. Als 

doel werd de vernieuwing van de ICT omgeving op de planning gezet waarbij de mogelijkheden tot 

mobiel werken meegenomen zijn meegenomen. 

 

Uitwerking huisvestingsplan 

De Zevenster staat niet stil in een zorglandschap dat sterk in beweging is. Nieuwe huisvesting staat 

hoog op de prioriteitenlijst. Want hoewel onze zorgverlening uitstekend is, heeft het gebouw zijn beste 

tijd gehad. We hebben daarvoor op 14 juli 2019 een intentieovereenkomst getekend samen met de 

gemeente Zuidplas en woningbouwcorporatie WoonPartners. Samen zetten we ons in om het gebied 

aan de Leliestraat en Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen te ontwikkelen tot een mooie 

woon/zorglocatie. Ter versterking van het bestuur is de heer R. Derksen per 1 december 2019 

aangetrokken om deze portefeuille bestuurlijk te trekken. 

 

Verbetering en versterking ICT omgeving 

In 2019 is een nieuw en dekkend Wi-Fi-netwerk aangelegd. Daarmee kunnen we een aantal 

verbeteringen in ons zorgproces faciliteren, onder andere op het gebied van gemakkelijke en snelle 

registratie van zorghandelingen door onze medewerkers met behulp van iPads. De 

Kwaliteitsmiddelen zijn hiervoor aangewend (met goedkeuring door het Zorgkantoor). 
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8. Gebruik van informatie  
 

De Zevenster voert jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit onder de zorgvragers van de 

Zevenster. Na opname vindt er een gesprek plaats over het proces van opname alsmede de eerste 

ervaringen met de zorgverlening. Deze ervaringen worden niet alleen benoemd maar ook middels 

cijfers gekwantificeerd. Bij elke zorgplanevaluatie wordt de klanttevredenheid gemeten door een 

gesprek tussen de contactverzorgende en de zorgvrager. De NPS score is onderdeel van de 

vragenlijst van Zorgkaart Nederland en de eigen evaluatielijsten die gebruikt worden in de 

organisatie. Dat de zorgverlening van de Zevenster op een hoog peil staat werd ook duidelijk in deze 

score. In 2019 was de score op Zorgkaart Nederland gemiddeld een 8,1 en onze NPS 100%. De 

kwaliteit van onze zorgverlening en de waardering daarvan door onze zorgvragers is de ruggengraat 

van de organisatie en de gedane verbeteringen bieden een goed perspectief voor de komende jaren. 

  


