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1| Voorwoord
Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2020 van de Zevenster. 2020 was een bijzonder, bewogen en
intensief jaar. Uiteraard door het coronavirus dat ons aan het begin van 2020 goed in zijn greep
hield. Maar ook was er de bestuurswisseling en is de basis gelegd voor en naar de nieuwe
Zevenster.
Het coronavirus is niet aan de Zevenster voorbij gegaan. De eerste golf in het voorjaar van 2020 had
een grote impact op de Zevenster. We hebben van veel bewoners afscheid moeten nemen.
Rigoureuze acties en maatregelen waren nodig om het tij te keren. Half mei konden we zeggen dat
we de golf te boven waren gekomen. Maar de verliezen waren groot, te groot.
We hebben die periode intensief geëvalueerd met elkaar en ervan geleerd. Daardoor waren we beter
voorbereid op de volgende golf. We hadden voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en de
protocollen waren aangescherpt en duidelijk. Medewerkers wisten wat ze wanneer moesten en
konden doen. Door hun inzet en de medewerking van alle bewoners en bezoekers, is de tweede golf
aanzienlijk milder verlopen.
De vraag van cliënten naar een plek in ons huis was ook in 2020 onverminderd groot. Dat we er,
ondanks de grote werkdruk, in slaagden onze zorg op niveau te houden is een compliment voor alle
medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt, een toenemend verzuimpercentage en alle
maatregelen die er waren hebben ertoe geleid dat soms moeilijke keuzes moesten worden gemaakt.
Dit was op momenten lastig en een uitdaging. Mede door het inzetten van flexibele medewerkers is
het ons gelukt om de kwaliteit van zorg op peil te houden.
In 2020 is ingezet op het in balans krijgen van de inzet van fte’s en het verzuim. Mede door het
coronavirus was het verzuimcijfer aanzienlijk hoog. Het inzetten van gericht verzuimbeleid en het
aantrekken van een verzuimcoördinator heeft geleid tot minder verzuim. We zijn er echter nog niet
en zetten in op het werven en behouden van medewerkers. Er is en wordt verder geïnvesteerd in de
strategie van opleiden en het door ontwikkelen van de kennis van medewerkers. Uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) dat in 2020 is afgenomen blijkt dat medewerkers
tevreden zijn (gemiddeld cijfer 7,2), maar dat er zeker nog ruimte is voor verbetering.
2020 was niet alleen door het coronavirus een bewogen jaar. In 2020 werd duidelijk dat de Zevenster
kwetsbaar is in haar bedrijfsvoering en dat nieuwe huisvesting echt noodzakelijk is. Het realiseren
van nieuwe huisvesting is echter een dermate grote opgave voor de Zevenster dat wij dit niet alleen
kunnen. Daarom is onderzocht of wij kunnen samenwerken met een partij die ons hierbij kan helpen
en tevens ons kan versterken in de bedrijfsvoering. Uiteraard met behoud van onze
kleinschaligheid en identiteit in Zevenhuizen. Dit onderzoek heeft geleid tot het ondertekenen van
een intentie tot fusie met Fundis/Welthuis. Samen willen we de toekomst van de Zevenster in
Zevenhuizen behouden en waarborgen.
Parallel aan dit onderzoek zijn in 2020 grote stappen gezet om nieuwbouw van de Zevenster in de
nabije toekomst te realiseren. In samenwerking met de gemeente Zuidplas en
woningbouwcorporatie WoonPartners zijn de plannen voor herontwikkeling van sportpark ‘t Verlaat
en de Leliestraat verder uitgewerkt. De intentieovereenkomst, die hierover in 2019 tussen deze
partijen is afgesloten, is uitgewerkt in samenwerkingsovereenkomsten die begin 2021 zijn
ondertekend.
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De Zevenster heeft in 2020 afscheid genomen van haar bestuurder, Wim Ansen. Hij heeft de
Zevenster veel gebracht en we zijn hem daarvoor dankbaar. Camiel Hoek is halverwege 2020 gestart
als zijn opvolger met als doel: het stabiliseren van de organisatie, de Zevenster door de corona crisis
te leiden, het uitwerken en aangaan van de voorgenomen fusie en het uitwerken van de
samenwerking betreffende de nieuwbouw.
De samenwerking met IJsselmonde-Oost verliep in 2020 wederom prettig. Met een andere werkwijze
dan het voorgaande jaar, maar met hetzelfde doel (reductie van indirecte kosten en delen van
kennis), hebben we gezien de omstandigheden goed kunnen samenwerken. Onderwerpen als
gegevensbescherming, privacy, kwaliteit en financiën zijn opgepakt. Door procesverbeteringen op
deze onderwerpen is de Zevenster ook in de toekomst de beste plek voor onze cliënten.
Het financiële resultaat van de Zevenster over 2020 is positief. Het genormaliseerde resultaat is
conform begroting, maar vanwege enkele incidentele posten is het resultaat van 2020 lager dan de
begroting uitgevallen. Het financiële beleid binnen de Zevenster is erop gericht om het begrote
resultaat 2021 te realiseren en daarmee de liquiditeitspositie van de Zevenster verder te verstevigen
in de verwachting de gezonde basis voor kwalitatief goede zorg en het zorgdragen voor nieuwe
huisvesting verder uit te bouwen.
Zonder onze medewerkers was dit niet gelukt, en zonder onze bewoners waren we er niet. We zijn
hen dankbaar voor hun inzet en vertrouwen in de Zevenster.
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2| Missie, visie & kerncijfers 2020
2.1.

Missie en visie

In 2020 zijn de missie, visie en kernwaarden van de Zevenster geactualiseerd.
Missie
Om afhankelijkheid van zorg vraag je niet, de noodzaak tot zorg overkomt je. Het is onze missie om
ieder mens die afhankelijk is van intensieve en langdurige ouderenzorg kwaliteit van leven te bieden
die zo goed mogelijk de wensen, mogelijkheden en identiteit van deze mensen volgt.
Visie
Onze beleving is dat we in het huis van onze bewoners zijn. Hoe wil je het zelf hebben thuis? Een
schoon huis, goede voeding en zorg met aandacht. Zorgen dat eenieder kan leven in de Zevenster
met zoveel mogelijk eigenwaarde en leefplezier. Dat moet de maatstaf zijn. Alle medewerkers zijn
daarin belangrijk. Daarbij is de essentie het samenwerken. Samen met de verschillende
medewerkers, maar ook samen met en onderling tussen de bewoners.
Kernwaarden
Al onze medewerkers zijn betrouwbaar, handelen vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel en zijn
betrokken. Zij doen dat op een respectvolle wijze naar onze bewoners en naar elkaar. Net als thuis.
De drie belangrijkste kernwaarden die onze visie onderbouwen zijn :
1.
Betrouwbaar
2.
Verantwoordelijk
3.
Respectvol
De belangrijkste rol van de Zevenster is en blijft om een kwalitatief goede zorgaanbieder te zijn. Als
uitgangspunt geldt een mens- en zorgvisie waarin zeggenschap en verantwoordelijkheid van ieder
mens voor zijn of haar leven centraal staat. Concreet houdt dit in dat de geboden zorg wordt
afgestemd op de specifieke zorgvraag van de bewoner en belang wordt gehecht aan het optimaal
benutten van de mogelijkheid tot zelfzorg. Hiervoor wordt een strategie gevolgd waarbij gesprekken
en evaluaties met de cliënt een centrale rol krijgen bij het formuleren van zorgbeleid.
Van oudsher geworteld in het dorp Zevenhuizen wil de Zevenster een aantrekkelijke en uitdagende
werkgever zijn en blijven. Uitgangspunt is dat de organisatie rekening houdt met de wensen en
behoeften van haar medewerkers en mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen. De strategie is
tweeledig. De Zevenster is en blijft een erkend leerbedrijf en de Zevenster stelt jaarlijks een
scholingsplan vast. Het scholingsplan is aan de ene kant gebaseerd op de uitkomsten van
functioneringsgesprekken waarin wensen en behoeften van medewerkers worden geïnventariseerd.
Aan de andere kant wordt ook gekeken naar de nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg en welke
kennis daarvoor nodig is.
Tot slot ziet de Zevenster zich als initiator en regisseur van de ontwikkelingen en innovatie van het
aanbod van zorg, wonen en welzijn binnen de gemeente Zuidplas. Uitgangspunt daarbij is dat nieuwe
initiatieven haalbaar zijn en een meerwaarde opleveren voor onze bewoners en/ of medewerkers.
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2.2.

Kerncijfers 2020
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3| Persoonsgerichte zorg en
ondersteuning
3.1.

Positieve gezondheid

Voor de komende jaren heeft de Zevenster besloten om te gaan werken volgens het concept van
positieve gezondheid. In 2012 introduceerde Machteld Huber het concept positieve gezondheid in
Nederland waarin gezondheid niet meer wordt gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als
het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan
en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Met het toepassen van dit concept wil de Zevenster de
kwaliteit van leven en zorg voor de cliënten in de Zevenster verhogen.
Van april tot september 2020 hebben twee medewerkers (teamleider zorg en opleidingscoördinator)
de training Positieve Gezondheid gevolgd via het Institute for Positive Health (IPH). Deze training
bestond uit een e-learning programma, web colleges en intervisie. Binnen deze training hebben zij de
grondbeginselen van dit concept leren kennen en nagedacht hoe dit gestalte te kunnen geven in de
Zevenster. Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld. Doel van deze aanpak is dat in de
Zevenster over 2 jaar door iedereen het gesprek met cliënten gevoerd wordt op basis van positieve
gezondheid. In 2021 wordt dit plan verder uitgerold en wordt ieder kwartaal een voortgang gegeven
in het MT.

3.2.

Wet zorg en dwang (WZD)

Uitgangspunt in de Zevenster met betrekking tot onvrijwillige zorg is ‘nee, tenzij’. Wij zullen altijd
proberen te voorkomen dat vrijheidsbeperkende maatregelen moeten worden genomen. Hoewel
het gevoel van vrijheid niet zaligmakend is (te veel vrijheid kan leiden tot onrust), is persoonsgerichte
zorg het uitgangspunt. Er wordt dan ook altijd zeer kritisch gekeken of een beperkende maatregel
ingezet moet worden. De Wet zorg en dwang helpt hierbij.
In 2020 is besloten de functie van zorgverantwoordelijke te koppelen aan de functie van
triageverpleegkundige. Deze functie was geheel 2020 belegd bij de Specialist Ouderengeneeskunde
(SO). Vanuit Novicare, onze behandeldienst die tevens een opleidingstak kennen, zijn de
triageverpleegkundigen geschoold. In 2021 zal de daadwerkelijke overdracht van de SO naar de
triageverpleegkundigen plaatsvinden.
Begin 2020 is de WZD functionaris, met positief advies van de Cliëntenraad, formeel benoemd en is
in de loop van 2020 de vertrouwenspersoon inzake de WZD bekend geworden en geïntroduceerd. De
WZD-commissie is in het verslagjaar vier keer bijeen gekomen.
Een belemmerende factor was dat het ECD (Nedap) in 2020 nog niet alle benodigde opties kon
bieden die wel nodig zijn om te bereiken dat de doelstellingen die in het beleidsplan Wzd zijn
vastgelegd behaald kunnen worden. Zoals bekend is er in 2021 nog hard gewerkt aan het verbeteren
van Nedap en zal binnenkort een nieuwe versie beschikbaar komen die het maken van cijfermatige
overzichten zal faciliteren. Zodra Nedap goed ingericht zal zijn op de Wzd (verwachting juni 2021) zal
het voor ons eenvoudig inzichtelijk moeten kunnen worden om de periodieke cijfermatige analyses
te doen. Aan de hand van deze periodieke analyses zullen we dan gerichter kunnen bijsturen en
adviseren vanuit de WZD-commissie.
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2021 wordt het jaar waarin we actief verder gaan met implementatie op de werkvloer en
bewustwording van vrijheidsbeperkende maatregelen bij medewerkers.

Pagina| 9

Kwaliteitsverslag 2020
De Zevenster
Datum: 24-06-2021
Versie: definitief

4| 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
2020 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.
Levensboeken zijn geïntroduceerd. Een levensboek is een boek over iemands leven. Door
terug te kijken wordt de mogelijkheid gecreëerd om met iemand belangrijke gebeurtenissen
uit het leven te herbeleven. Het is daarvoor belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te
krijgen van de levensloop. Uiteraard is levensboek strikt persoonlijk en daardoor altijd heel
divers van samenstelling. Praten over het eigen verleden geeft veel ouderen houvast en
daarbij een prettig gevoel. Voor mensen met dementie/ vergeetachtigheid komt daarbij dat
herinneringen uit het verleden vaak makkelijker bereikbaar blijven dan recente
gebeurtenissen. Mensen met dementie voelen zich vaak meer vertrouwd met herinneringen
uit het verleden. Ze geven houvast in het verwarde bestaan. Maar ook ouderen die niet
vergeetachtig zijn kunnen middels zo’n boek de herinneringen weer tot leven brengen en
erover vertellen. Een levensboek is niet alleen een geschikt om de dagelijkse zorg en
begeleiding te verbeteren, bovendien dient het als communicatiemiddel tussen de bewoner,
de zorg en de familie.
We hebben 2 soorten levensboeken in de Zevenster één voor psychogeriatrie (de 1e op de
foto) en één voor Somatiek (de 2e):
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De maatschappelijk werker heeft de bewoners en familieleden psychosociaal ondersteund, zowel
fysiek als telefonisch. In 2020 lagen de pijnpunten vooral bij de gevolgen van de Covid-19 pandemie.
Er is door het maatschappelijk werk veel aandacht besteed aan het uiten van gevoelens rondom
verlies en rouw en hoe daar mee om te gaan.
Zinvolle dagbesteding is het uitgangspunt in de Zevenster. Waar in 2019 nog de uitdaging lag in het
verder vormgeven van alle mogelijkheden, had 2020 het jaar moeten worden van bestendigen en
verstevigen van de dagbesteding voor bewoners en inwoners van Zevenhuizen. In 2020 heeft de
Zevenster vanwege de maatregelen rondom de pandemie op een alternatieve invulling gegeven aan
hoe we de bewoners nog een enigszins waardevolle dagbesteding konden bieden onder deze
omstandigheden. De I-pads zijn daarom ingezet om te kunnen videobellen, voor bewoners met hun
naasten. Zo was toch nog zichtbaar contact mogelijk. Ook de raambezoeken beneden waren populair
onder de bewoners en hun naasten. De introductie van de zogenaamde ‘gangbingo’ door de
welzijnsassistenten was echt iets om naar uit te kijken. Net als de tuinoptredens, waar menigéén van
genoot.
Door de Covid-19 pandemie heeft de dagbesteding voor mensen buiten de Zevenster het grootste
gedeelte van het jaar stil gelegen. Alleen in de eerste twee maanden van 2020 hebben activiteiten
plaats kunnen vinden. In 2021 pakken we de dagbesteding, de invulling en bestendiging, weer op.

4.1.

Geestelijk verzorger

In 2020 wilden we een geestelijk verzorger aantrekken. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met
mogelijke mensen die dit zouden kunnen. Doordat de aandacht vanaf het einde van het eerste
kwartaal kwam te liggen op het beheersen van de Covid-19 pandemie, is dit niet concreet geworden
in 2020. In 2021 gaan we hiermee verder.
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5| Veiligheid
5.1.

Indicatoren

De indicatoren voor het jaar 2020 die aangeleverd zijn aan het Zorginstituut zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Advance Care Planning (ACP) (verplicht)
Bespreken medicatiefouten in het team (verplicht)
Aandacht voor eten en drinken (verplicht)
Continentie (keuze-indicator)
Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking (keuze-indicator)

De keuze-indicatoren zijn bepaald in afstemming met de Cliëntenraad.
Voor ‘Continentie’ is een cijfermatig overzicht aangeleverd. Voor Gemotiveerd omgaan met
vrijheidsbeperking is gekozen voor de optie ‘vrije tekst, waarbij geen kwantitatieve
(cijfermatige)beoordeling wordt aangeleverd, maar een kwalitatieve toelichting op de aanpak. In
2020 hebben we op het gebied van vrijheidsbevordering niet veel extra’s kunnen doen dan in het
jaar ervoor. Dit door alle noodzakelijke maatregelen die nodig waren om de Covid-19 pandemie te
overleven. Desondanks was ook in 2020 ons uitgangspunt dat het gevoel van vrijheid niet
zaligmakend is (te veel vrijheid kan leiden tot onrust). Persoonsgerichte zorg is het uitgangspunt. Er
wordt dan ook altijd zeer kritisch gekeken of een beperkende maatregel ingezet moet worden.
Het blijkt nog een uitdaging om cijfers zuiver uit het clientendossier te halen. Dit heeft te maken met
uniform gebruik van het dossier. Het uniformeren van de werkwijze en het verbeteren van de meting
is daarom een aandachtspunt, welke doorloopt in 2021.

5.2.

Audits

5.2.1.

Externe audit

Sinds september 2018 is de Zevenster in het bezit van het ISO 9001-2015 Certiked certificaat. Jaarlijks
wordt getoetst of de Zevenster nog steeds voldoet aan de normen in de vorm van een tussenaudit.
Iedere drie jaar dienen organisatie een volledige audit te ondergaan teneinde het certificaat te
kunnen behouden. Over 2020 heeft een tussenaudit plaatsgevonden. Deze is door de pandemie
geheel digitaal uitgevoerd. Er zijn er geen tekortkomingen aangetroffen.
5.2.2.

Interne audits

De organisatie wordt vier maal per jaar bezocht door een interne auditor. Hiervoor is een planning
opgesteld. De resultaten worden teruggekoppeld op organisatieniveau. Verbeteracties worden
ingezet vanuit het MT.
In 2020 zijn 3 ronden van interne audits uitgevoerd volgens de interne methodiek: “leren met
elkaar”. De onderwerpen in 2020 waren:
1. medicatie,
2. professioneel handelen/ zorgplan en
3. voeding
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De aanbevelingen met betrekking tot de thema’s zijn verwerkt in een plan van aanpak. Actiehouders
zijn benoemd en de voortgang op het actieplan wordt maandelijks in het MT besproken.
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6| Leren en werken aan kwaliteit
Het speerpunt ‘Lerend vermogen’ houdt in dat we ons kwaliteitssysteem zo inrichten dat we
gegevens verkrijgen over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening met als doel die te kunnen
verbeteren.

6.1.

Klachten, incidenten en calamiteiten

6.1.1.

Klachten

‘Een klacht is een gratis advies”, zo is de visie van de Zevenster op klachten. Elke uiting van onvrede
ervaren wij als een klacht. Daartoe kent De Zevenster een klachtenreglement en een
klachtencommissie. De Zevenster is aangesloten bij de regionale klachtencommissie en de
geschillencommissie zorg Midden-Holland. Jaarlijks is er een evaluatie met de Raad van Bestuur. De
klachtencommissie bespreekt recente situaties en signalen en geeft adviezen.
De resultaten
In 2020 zijn er geen formele meldingen in behandeling genomen door de klachtencommissie. Er zijn
een tweetal oorzaken te onderscheiden waardoor de klachtencommissie geen meldingen heeft
ontvangen. De eerste reden is gelegen dat er binnen de Zevenster een beleid wordt gevoerd waarbij
een mogelijk klacht, onvrede in een vroeg stadium met betrokken verpleegkundige, leidinggevende
of bestuurder worden besproken. De werking van dit escalatiemodel werkt naar ieders tevredenheid.
Een tweede oorzaak is gelegen in de ervaren afstand naar, relatieve afstand tot de
klachtencommissie door cliënten en contactpersonen.
6.1.2.

Incidenten en calamiteiten

We monitoren verbeterpunten uit incidenten of calamiteiten door deze te noteren in het
meldingensysteem Triasweb op team- of locatieniveau. De verbeterpunten worden besproken op
team- en locatieniveau. Het bestuur en MT bespreken vervolgens de rapportages in de maandelijkse
MT vergadering en ieder kwartaal wordt de rapportage uit de MIC/MIM commissie besproken. De
actie- en verbeterpunten uit de commissie worden besproken en de voortgang gemonitord.
Naar aanleiding van calamiteiten en incidenten vonden in 2020 onder andere de volgende
verbeteracties plaats:
•
•
•
•
•

6.2.

Covid-19 werkinstructies zijn op- en vastgesteld;
Afspraken met betrekking tot de overdracht van bewoners uit het ziekenhuis naar ons zijn
met het ziekenhuis uit de regio gemaakt en/of bevestigd;
Samenwerkingsverband met GGZ Rivierduinen is gerealiseerd. Dit omdat dubbele
problematiek steeds vaker voorkomt bij onze bewonersgroep;
De gedragscode voor bewoners en bezoekers is opgesteld;
Gedragsvisites zijn ingesteld.

Clientervaringen

De kwaliteit van onze zorgverlening en de waardering daarvan door onze zorgvragers is de
ruggengraat van de organisatie. Goede en juiste informatie en registratie is daarbij van belang.
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6.2.1.

Tevredenheidsonderzoek bewoners & contactpersonen

Het cliënt tevredenheid onderzoek is in 2020 uitgevoerd onder alle cliënten Somatiek en
contactpersonen PG. De gehanteerde methodiek is die van de CQ-Index. Onderzoeksbureau Triqs
heeft de uitvraag en analyse op zich genomen. Het onderzoek is uitgevoerd conform het opgestelde
jaarplan en voldoet hiermee aan de gestelde norm ten aanzien van de representativiteit. In het
onderzoek zijn cliënten en de contactpersonen van cliënten, op basis van de ZZP indicatie, bevraagd.
De resultaten
Het gemiddelde rapportcijfer dat uit de meting kwam is een 7,8. Voor Somatiek was dit een 8 en voor
de PG een 7,5. Er is een rapportage verschenen met als uitkomst dat er positief gedacht wordt over
voeding en de keuzemogelijkheden en dat er meer mogelijkheden voor activiteiten op individueel
niveau mogelijk zijn. Over de uitkomsten is een dialoog aangegaan om samen tot gedragen
verbeteracties te komen. Deze acties komen terug in het jaarplan 2021.

6.3.

Samen Leren en lerend netwerk

De ambitie ‘samen leren’ wordt ondersteund door het gevoerde kwaliteitsbeleid. Het doel van dit
beleid is om op een systematische en cyclische wijze de kwaliteit van onze werkzaamheden te
bepalen, te bewaken en waar nodig te verbeteren. Daartoe is in samenwerking met de stichting
IJsselmonde-Oost met succes gewerkt aan het behalen van het kwaliteitsmanagementsysteem van
Certiked op basis van het ISO-model 9001:2015. In 2020 heeft een reguliere tussenaudit
plaatsgevonden. De aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen zijn intern opgepakt en
uitgevoerd. Het kwaliteitsbeleid wordt ondersteund door het documentbeheersysteem MyDMS. Dit
systeem is in 2020 live gegaan. In dit systeem zijn alle processen en beleidsstukken terug te vinden
die relevant zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie. De procesbeschrijvingen
zijn voor alle medewerkers via het computernetwerk toegankelijk, zodat iedere medewerker weet
hoe te handelen in de beschreven situaties.

6.4.

Jaar- en kwaliteitsplan 2020

De (kwaliteits)doelen voor een bepaald jaar staan opgenomen in het jaar- en kwaliteitsplan van de
organisatie. Aan de doelen zijn acties gekoppeld, waar actiehouders eigenaar van zijn. Ieder kwartaal
is de voortgang gemonitord en opgenomen in de kwartaalrapportage welke door het MT en de Raad
van Toezicht is besproken.
In het jaar- en kwaliteitsplan is extra veel aandacht besteed aan het bevorderen van bewustwording
onder medewerkers van thema´s als persoonsgerichte zorg, zingevingsvraagstukken, wonen en
welzijn. Veel middelen zijn gestoken in het scholingsplan, het e-learning programma en het algemene
ICT-systeem. Tevens is in 2020 extra aandacht besteed aan het onderhoud van het gebouw. Met een
pand van 50 jaar oud een noodzakelijke uitgave.
Op het gebied van veiligheid zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd. Teams zijn zo samengesteld
dat sprake is van een kwalitatief goede deskundigheidsmix. De pilot samenwerking tussen de huisarts
en de specialist ouderengeneeskunde heeft ook in 2020 haar vruchten afgeworpen. De tevredenheid
over deze vorm van samenwerking leidt tot grote tevredenheid bij onze bewoners. Dit komt
eveneens terug uit het cliëntentevredenheidsonderzoek (CQI) dat in 2020 heeft plaatsgevonden.
Tevens is er in 2020 gestart met het traject ‘dossier op orde’. In 2021 leidt dit tot een scholing van
alle zorgmedewerkers in de SOAP-methodiek.
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Het jaarlijkse Kwaliteitsverslag is openbaar toegankelijk via de website van de Zevenster en staat in
de openbare database van Zorginstituut Nederland. Bij het opstellen van het plan worden de
Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht betrokken.

7| Leiderschap, governance en
management
De Zevenster is een stichting. Het bestuur is statutair bij de Raad van Bestuur belegd en het toezicht
wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met het integrale
toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken in de organisatie van de Zevenster en staat de
Raad van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht is tevens de werkgever van de Raad van
Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn nader gespecificeerd in het
Reglement van de Raad van Toezicht. De Zevenster hanteert de Governancecode 2017. De
uitgangspunten zijn verankerd in de statuten van Stichting.
De Zevenster werkt met een meerjarenbeleid voor 4 jaar, van 2018 tot en met 2021. Daarin is het
lange termijnbeleid vertaald in doelen die op ‘korte’ termijn gerealiseerd worden. Jaarlijks wordt op
basis van dit plan het jaar- en kwaliteitsplan geschreven. Voorafgaande aan de vaststelling van het
jaar- en kwaliteitsplan vindt jaarlijks een gemeenschappelijke bijeenkomst plaats van Raad van
Bestuur, Raad van Toezicht, Managementteam, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. Op deze middag
zijn de aanwezigen uitgedaagd om nader tot elkaar te komen. Overeenkomst en verschillen werden
duidelijk, waarbij bovenal het gemeenschappelijk doel van alle organen benadrukt werd.
Elk kwartaal wordt een verslag over de ontwikkelingen van het jaar- en kwaliteitsplan opgesteld en
voorgelegd aan het managementteam en de Raad van Toezicht. De controller voert, samen met de
Raad van Bestuur, periodiek een risicoanalyse uit.

7.1.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De Zevenster vindt het van belang dat bewoners hun zelfstandigheid zo lang mogelijk kunnen
behouden en dat ieder mens - samen met zijn omgeving – voor zichzelf kan zorgen. De Zevenster
biedt hulp op momenten dat mensen, om wat voor reden dan ook, niet meer in staat zijn om voor
zichzelf te zorgen. Elke bewoner krijgt een vaste contactverzorgende toegewezen, zodat er samen
een gepast zorgaanbod kan worden opgesteld.
De Zevenster kan ondersteuning bieden op het gebied van persoonlijke verzorging, zoals begeleiding
bij of overname van de lichamelijke verzorging en daarnaast verpleging waaronder wondverzorging,
begeleiding bij medicijngebruik en ondersteuning van de mantelzorgers.
Tevens biedt de Zevenster de mogelijkheid om gebruik te maken van dagopvang, maaltijdvoorziening
en deelname aan activiteiten. Deze diensten hebben als doel om de oudere of andere kwetsbare
inwoners van Zevenhuizen zo lang als mogelijk in hun eigen omgeving te laten functioneren en bij te
dragen aan het voorkomen van eenzaamheid en het ontbreken van een goede daginvulling.
Dat bewoners van de gemeente Zuidplas zich verzekerd weten van intramurale zorg in hun gemeente
vormt een meerwaarde voor de samenleving. Een direct gevolg daarvan is, dat de Zevenster
plaatselijk een grote werkgever is. Daarmee voorziet de Zevenster in twee voor een dorp belangrijke
levensvoorwaarden; werk voor jongeren en zorg voor ouderen. De grote groep vrijwilligers die een
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onmisbare functie in het geheel van het tehuis vervullen, vinden daarin een zinvolle activiteit,
waarmee zij bovendien wat voor een ander kunnen betekenen. Kortom, de Zevenster vervult een
belangrijke rol in de sociale dynamiek van Zevenhuizen. Dit gaat in samenwerking met andere
organisaties die ook een bijdrage hieraan leveren, zoals de ANBO, de Lionsclub, de Rotary, De
Zonnebloem, de NPV, de Welfare, de kerken en natuurlijk de SVV (Stichting Vrienden van de
Zevenster).
Door Covid-19 in 2020 hebben we een minder actieve rol kunnen spelen dan we hadden gewild.
Iedere keer is binnen de mogelijkheden die er waren gekeken naar wat wij konden aanbieden op het
gebied van activiteiten voor onze bewoners en daar buiten. Zo hebben in de zomer van 2020
meerdere tuinoptredens plaatsgevonden. Vanuit de directe omgeving van de Zevenster zijn met
name in de eerste Covid-19 golf veel bloemen en planten ontvangen. Hiervoor willen wij hen die dit
mogelijk hebben gemaakt nogmaals bedanken.
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8| Personeelssamenstelling
De ontwikkeling naar intensieve verpleeghuiszorg vergt andere vaardigheden van onze medewerkers
en vergroot ook de afhankelijkheid van behandelkennis binnen de organisatie. Deels vangt de
Zevenster dit op door te investeren in de opleiding van medewerkers om ze te voorzien van de juiste
expertise en zo ook de doorstroom te vergroten. De in september 2019 gestarte pilot
‘behandeldiensten’ met de lokale huisarts en specialist ouderengeneeskunde (SO) is ook in 2020
succesvol gebleken. Doel van deze samenwerking is taakherschikking van de taken van de SO naar de
huisarts, zodat de inzet van de SO minder kwetsbaar wordt. De samenwerkingsafspraken zijn verder
geconcretiseerd. Tevens is gestart met het uitwerken van de financiële haalbaarheid van deze
samenwerkingsconstructie. Deze pilot in is mogelijk dankzij financiering uit het ontwikkelbudget van
het Zorgkantoor

8.1.

Strategisch personeelsbeleid

Landelijk is een tekort aan gediplomeerd verplegend personeel. Het risico bestaat dat de Zevenster in
de toekomst een tekort heeft aan (hoog) opgeleid verpleegkundig personeel. In 2020 zijn we daarom
verder gegaan met het intern opleiden en (bij)scholen van onze medewerkers. Medewerkers krijgen
de mogelijkheid zich te laten scholen naar een niveau hoger.

8.2.

Personeel niet in loondienst

Om de continuïteit op eenmans-posities te waarborgen is een risico dat de organisatie afhankelijk
wordt van personeel niet in loondienst. In 2020 was deze inzet, mede door de Covid-19 pandemie,
noodzakelijk. Er was dan ook sprake van een relatief hoge inzet van personeel niet in loondienst.

8.3.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In 2020 is een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De Zevenster organiseert eenmaal
per twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Er wordt gebruikt gemaakt van een door
onderzoeksbureau Triqs ontworpen methodiek. Deze wordt breder ingezet in de verpleeghuiszorg,
zodat de mogelijkheid tot interne en externe vergelijkbaarheid (benchmark) bestaat.
De resultaten
Het rapportcijfer van de medewerkerraadpleging uit 2020 was een 7,2 op een schaal van 1-10. De
uitkomsten van dit onderzoek zijn besproken in het MT en de OR en krijgen in 2021 een vervolg.
Inhoud van het werk, collega’s, leidinggevenden en persoonlijke ontwikkeling kregen een
rapportcijfer 7 of hoger. De onderwerpen medezeggenschap , arbeidsvoorwaarden en –
omstandigheden ontvingen ook een voldoende oordeel. Laag scorend en aandacht verdienend
onderwerp is communicatie met een 5,6.

8.4.

Behandelaren

Met Novicare heeft de Zevenster contractuele afspraken over de dienstverlening op het gebied van
de (para)medische zorg voor de verpleeghuisbewoners in de Zevenster.
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9| Gebruik van hulpbronnen
9.1.

ICT en innovatie

Leren & Doen. De Zevenster wil een aantrekkelijke en uitdagende werkgever zijn en blijven. De
Zevenster hecht daarom veel waarde aan het feit dat zij is erkend als leerbedrijf. Ook in 2020 is het
opgestelde scholingsplan volgens planning uitgevoerd.

9.2.

Communicatie

De Zevenster maakt gebruik van diverse interne en externe communicatiekanalen, zoals sinds begin
2020 een nieuw intranet, een digitale nieuwsbrief voor medewerkers en een digitale/geprinte
nieuwsbrief voor bewoners en naasten. In 2020 was communicatie rondom Corona en de hieruit
volgende maatregelen uitermate belangrijk. Informatieve brieven richting bewoners,
contactpersonen en medewerkers hadden om deze reden een hoge frequentie.

9.3.

Financieel

De Zevenster streeft naar een grote mate van transparantie. Om deze doelstelling waar te maken
spelen kernbegrippen als goed inzicht in de bedrijfsvoering en verantwoording een belangrijke rol.
Dit vraagt om een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC).
De planning- en control cyclus wordt vormgegeven door het periodiek verstrekken van managementen financiële informatie. Iedere maand worden volledige financiële rapportages verstrekt, waarin
een indruk wordt gegeven van de gehele exploitatie, zowel op stichtingsniveau als per zorgsoort.
Daarnaast is er ieder kwartaal een voortgangsrapportage die ingaat op de onderwerpen uit het
jaarplan 2020 inclusief de financiële verantwoording en een prognose van het resultaat voor het
gehele jaar.

9.4.

Huisvesting

Het huidige pand nadert de 50 jaar en voldoet niet aan de huidige standaarden voor een
zorgomgeving. In het verleden is de organisatie er niet in geslaagd om een nieuwe huisvesting te
realiseren. Binnen de komende jaren zal het echter om meerdere redenen noodzakelijk zijn om tot
realisatie van een nieuwe huisvesting over te gaan. In 2020 zijn belangrijke stappen gezet om de
samenwerking met de gemeente en WoonPartners verder te ontwikkelen, zodat zicht komt op waar
en wanneer we kunnen gaan bouwen aan nieuwe huisvesting. De belangrijke pijlers voor de
huisvesting zijn kleinschaligheid, gerichtheid op de doelgroepen PG en Somatiek en mogelijkheid tot
(toekomstige) groei van het aantal plaatsen. In 2020 werd duidelijk dat de Zevenster dit financieel
gezien niet alleen aan kan. Daarom is medio 2020 een traject gestart om te bepalen welke
zorgorganisatie het dichtst mogelijk bij de kernwaarden van de Zevenster aansluit en die bereid is om
samen te werken aan een toekomstbestendige Zevenster. Uit deze inventarisatie kwam
Fundis/WelThuis als beste organisatie naar voren. In november is daartoe een intentieovereenkomst
tot fusie getekend. Net als wij, vinden zij dat de Zevenster voor nieuwbouw moet gaan. Daarnaast
levert de samenwerking met Fundis/WelThuis voor de Zevenster op dat zij minder kwetsbaar wordt
op ondersteunende functies en het volgen van wet- en regelgeving.
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9.5.

Samenwerkingsverbanden

Aangezien de Zevenster een zorginstelling beheert heeft zij te maken met een aantal instanties die
ofwel regionaal, ofwel landelijk de uitvoering van relevante wet- en regelgeving ondersteunen of op
de juiste toepassing daarvan toezien: Zorgkantoor Midden-Holland; Zorgverzekeraars; Gemeente
Zuidplas; Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd; College
sanering zorginstellingen (Csz) en Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ).
Voor genoemde instellingen is een gezonde bedrijfsvoering van een zorgaanbieder van het grootste
belang. De Zevenster heeft een zorgovereenkomst met het Zorgkantoor en heeft op basis daarvan
productieafspraken gemaakt voor de WLZ-zorg. Tevens beschikt de Zevenster over contracten met
alle zorgverzekeraars voor de Eerstelijns Verpleging. Met de Gemeente Zuidplas zijn er contracten
getekend in het kader van deelgebieden van de WMO. Regelmatig vindt ook overleg plaats met
vertegenwoordigers van het gemeentebestuur in aansluiting op het gemeentelijke zorgbeleid en het
huisvestingsvraagstuk.
De Zevenster hecht grote waarde aan samenwerking met collega-instellingen en gaat er daarbij
vanuit dat het kennen en benutten van elkaars mogelijkheden onze bewoners ten goede kan komen.
Met de meeste zorgaanbieders in de regio Midden-Holland onderhoudt de Zevenster dan ook goede
betrekkingen.
Ook wordt geparticipeerd in het Transmuraal Netwerk Midden-Holland dat als belangrijkste doel
heeft te komen tot een gezamenlijke, onderling afgestemde en kwalitatief hoogstaande
zorgverlening in het belang van de cliënt. Voorts wordt samengewerkt in de V&V tafel. Dit overleg
betreft een bestuurlijk overleg met Care2Care en het Zorgkantoor over werkgeverschap en inzet van
medewerkers. TANDEM, wat staat voor Transmuraal Netwerk Dementie, en het overleg Acute Zorg
zijn de laatste bestuurlijke overleggen waar de Zevenster aan deelneemt.
De Zevenster had in 2020 samen met stichting IJsselmonde Oost uit Ridderkerk gemeenschappelijke
ondersteunende diensten. De ondersteunende functies: Administratie, Financiën, Kwaliteit en P&O,
van beide stichtingen zijn hier ondergebracht. Doel van deze samenwerking is om de kwetsbaarheid
van de organisaties te verkleinen en te leren van elkaars kunde en ervaringen.
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10| Gebruik van informatie
De zorgverlening van de Zevenster is in 2020, ondanks het roerige jaar, goed gewaardeerd. De score
op ZorgKaart Nederland laat dit zien. Gemiddeld scoren we een 8,7 en onze NPS is 98%. Ook het
uitgevoerde Clienttevredenheidsonderzoek (CTO) laat met een gemiddelde score van een 7,8 een
goed resultaat zien (zie ook hoofdstuk 5, Veiligheid).
In de aanloop naar een opname is er regelmatig contact tussen onze maatschappelijk werker en de
bewoners en/of contactpersonen. Na opname gaat dat verder. Zo 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
uitkomsten hiervan zijn terug te vinden in het dossier.
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