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Geachte lezer, 
 
Hierbij presenteert Stichting Sint Jacob in Haarlem haar Kwaliteitsverslag over het jaar 2020.  
 
Het jaar 2020 was een uitdagend jaar, waarin we te maken kregen met een andere werkelijkheid. Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, dan is het wel de onschatbare waarde van 
goede zorg. We zijn in staat gebleken met elkaar onze manieren van werken snel aan te passen toen dat nodig was. Dat aanpassingsvermogen kan alleen bestaan dankzij de buitengewone 
inspanning die door iedereen geleverd is. Uiteraard heeft de coronacrisis impact gehad op de ambities die we hadden voor 2020. Desondanks is ook op de kwaliteitsthema’s uit het 
kwaliteitsplan vooruitgang geboekt. Daar kijken we met trots en waardering naar.  
 
In dit kwaliteitsverslag zijn op basis van de thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg op grote lijnen de resultaten over het kwaliteitsplan van 2020 beschreven. Wij zijn ons ervan 
bewust dat dit jaarverslag is gebaseerd op de reikwijdte van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (de zorg die onder de Wet Langdurige zorg valt). Daarmee geeft het jaarverslag vooral een 
beeld over de kwaliteit van onze langdurende intramurale zorg. De wijze waarop we werken aan kwaliteit van zorg is daarnaast ook van toepassing op onze cliënten die onder de 
zorgverzekeringswet vallen.  
 
Het kwaliteitsverslag is op 6 april 2021 met Raad van Bestuur en managementteam vastgesteld. Aansluitend is het verslag ter advies voorgelegd aan de centrale cliëntenraad en de 
ondernemingsraad. 
 
Wij danken alle medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, leden van de OR, de Raad van Toezicht en de leden van onze cliëntenraden voor hun inzet en betrokkenheid in 2020. 
 
Samen verder! 
 
Eduard van Bockel en Irma Krieg 
Raad van Bestuur 
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1 PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING 

 ONDERWERP AMBITIE RESULTAAT  

A Warm welkom 

Voor verhuizing levensgeschiedenis, de 
leefwereld en zinvolle dag met cliënt en 
contactpersoon bespreken. Caren Zorgt is 
beschikbaar om dit in kaart te brengen. 
Binnen 6 weken na opname zijn naast het ZLP, 
levensgeschiedenis, welzijnsdoelen en inbreng 
mantelzorg beschikbaar en bekend gemaakt bij 
het zorgteam.  
Goede afstemming tussen zorgbemiddeling en 
de locaties over de opname van cliënten met 
specifieke medische behoeften. 

Voordat een nieuwe bewoner bij ons komt wonen, brengt afdeling zorgbemiddeling samen met de 
nieuwe bewoner / contactpersoon de persoonlijke situatie, de zorgvraag en de medische 
problematiek in kaart. Het persoonlijk cliëntverhaal kan worden aangemaakt via Caren Zorgt door 
de eerste contactpersoon. Zij worden actief uitgenodigd om dit in te vullen. 
Afdeling zorgbemiddeling zorgt voor een zo volledig mogelijke overdracht naar het zorgteam. Bij 
opname bespreekt de zorgt het gebruik van Caren Zorgt met de bewoner en contactpersoon.  
Juist gebruik van het dossier is expliciet onderdeel van het methodisch werken op locatie. Alle 
locaties zijn getoetst op volledigheid van het dossier in interne audits. 

 

B Waardevolle zorg 

Deskundigheid van basiszorg conform 
toetsingskaders IGJ verder op orde brengen 
door inzet kwaliteitsverpleegkundigen, 
versterken van de positie van verzorgenden en 
invoeren en borgen nieuwe basisprocessen. 

Kwaliteitsverpleegkundigen hebben allemaal scholing door GrowWork afgerond. Nieuwe 
clusterindeling gemaakt. Door inzet tijdens coronacrisis is de positie van 
kwaliteitsverpleegkundigen versterkt, door flexibele inzet waar nodig.   
Met verzorgenden zijn interviews gehouden over push en pullfactoren. De methode ‘het goede 
gesprek’ is geïmplementeerd en de taakduidelijkheid en structuur van werkzaamheden wordt 
versterkt door het methodisch werken. Op alle locaties zijn de nieuwe basisprocessen ingevoerd. 
Door corona heeft de borging vertraging opgelopen. 

 

C Visie behandeldienst 

Verdere professionalisering van de 
behandeldienst rondom invoering jaarplannen, 
opleidingsplaatsen en ondersteunen van de 
teams. 

Het jaarplan is opgesteld, behandelteams zijn op elke locatie ingericht. Daarnaast zijn 
werkprocessen herschreven en is teamcoaching ingezet voor het effectiever maken van de 
groepsdynamiek. Bij de vakgroep psychologie is een nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Voor 
2021 zijn samen met Novicare 2 opleidingsplaatsen voor SO’s gerealiseerd.  



 

 

D 
PDL (passiviteiten 
dagelijks leven) 
implementeren 

Uitbreiden van het aantal medewerkers dat is 
getraind in PDL. Indien passend wordt PDL 
ingezet als onderdeel van de reguliere 
werkwijze op de woonzorglocaties.  

Door het belang van fysieke training voor PDL, kon de scholing als gevolg van corona niet 
plaatsvinden in 2020. Wel is een aantal groepen gestart met de e-learning. Zij gaan verder met de 
fysieke scholing in voorjaar 2021. Ondertussen is gewerkt aan het ondersteunen van PDL in de 
praktijk. Om PDL te borgen is een PDL-inventarisatielijst beschikbaar gesteld in het ECD en is opzet 
gemaakt voor hoe PDL in de in de MDO-structuur kan worden meegenomen. Daarnaast is PDL-
kleding gemaakt als voorbeeldmateriaal. Geschoolde PDL medewerkers zetten het geleerde in de 
praktijk in. 
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E 
Palliatieve zorg 
afgestemd op de cliënt 

Invoering van het beleid palliatieve zorg 
verbetert de zorg voor cliënten in de laatste 
levensfase. Het zorgpad palliatieve zorg is 
hiervoor beschikbaar, zodat medewerkers 
weten hoe te handelen. Extra inzet geestelijke 
verzorging voor cliënt en naasten is mogelijk.  

Begin 2020 is een start gemaakt met de pilot palliatieve zorg op één van onze locaties. 
Trainingsbijeenkomsten zijn deels uitgevoerd, maar door corona is de pilot stil komen te liggen. 
Aangezien de betreffende locatie zwaar is getroffen door corona, is vanuit deze pilot in de zomer 
een bijeenkomst rouw en verlies georganiseerd voor de medewerkers. De palliatieve zorg die 
tijdens corona is geboden, is door mantelzorgers zeer gewaardeerd.  



F 
Zorgpad onbegrepen 
gedrag 

Onbegrepen gedrag wordt vroegtijdig 
gesignaleerd. Brede invoering van de 
gedragsvisite en het werken volgens het 
zorgpad onbegrepen gedrag stimuleren dit. 
Inzet van Video Interactie Coaching (VIC) waar 
nodig en samenwerking in de regio via KEC. 

Het zorgpad onbegrepen gedrag is herschreven. In het nieuwe stappenplan is de gespecialiseerd 
verpleegkundige psychogeriatrie gepositioneerd en ook VIC is hierin opgenomen. In samenwerking 
met HR is een rolbeschrijving gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie opgesteld.  
Gedragsvisite is op alle locaties ingevoerd en het gesprek hierover bevordert het eerder signaleren 
en bespreken van onbegrepen gedrag. De leidraad voor de gedragsvisite is het nieuwe zorgpad. 
Nieuwe opleiding voor de VIC is gestart vanuit het Kennis Expertise Centrum (KEC) waaraan twee 
medewerkers van SSJ deelnemen. 



G Pedicure 

Verbetering kwaliteit van de voetverzorging 
door pedicure aan te stellen of in te huren en 
daar afspraken mee te maken over kwaliteit 
van dienstverlening. 

Naar aanleiding van de business case is besloten om deze activiteiten uit te besteden.  

H Inzet flexmedewerkers 

Externe flexkrachten goed faciliteren, 
inwerken en toegang geven tot de benodigde 
hulpmiddelen voor het bieden van 
persoonsgerichte zorg. 

Flexmedewerkers hebben toegang tot het ECD (met inachtneming van het privacy-beleid) en 
worden begeleid door inwerkcoaches. Het project ‘optimaliseren flexpool’ is gestart en bekijkt 
welke verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 



I Optimalisatie ECD 
Optimaliseren van het ECD door 
vereenvoudigen gebruik Nedap en versterken 
gebruik Caren 

Het stappenplan van Caren Zorgt is uitgevoerd en het gebruik onder mantelzorgers is fors 
toegenomen.  Op het gebied van Nedap zijn stappen gezet. Zo is de nieuwe autorisatie gereed, is 
een nieuwe werkinstructie gemaakt en is de escalatiefunctionaliteit gereed.  
Om de digivaardigheden van medewerkers te vergroten, zijn eind 2020 digicoaches gestart. Zij 
ondersteunen medewerkers bij het aanleren van digitale vaardigheden op basis van de resultaten 
van de uitgevoerde zelfscan digivaardigheden. 
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2 WONEN EN WELZIJN 

 ONDERWERP AMBITIE RESULTAAT  

A Welzijn cliënten 

Structureel inbedden van welzijn op het 
niveau van cliënt en dossier, werkwijze in het 
team en de locatie. De basis hiervoor is het 
gesprek tussen cliënt, mantelzorger en 
zorgmedewerker. 
Er wordt een scholingsaanbod gedaan aan 
medewerkers die het welzijnsplan opstellen.  

In iedere locatie zijn welzijnsmedewerkers aan de slag gegaan, die de mogelijkheden rondom 
welzijn coördineren en meedenken in individuele situaties. Zij hebben samen een eenduidige 
werkwijze ontwikkeld. Door corona zijn er vaste welzijnsteams per locatie gemaakt. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat er een vaste welzijnsmedewerker per locatie is. 
Besloten is dat het welzijnsplan integraal onderdeel is van het zorgleefplan in de vorm van 
welzijnsdoelen. De verzorgende gaat hierover in gesprek over met cliënt en mantelzorger. 
Scholing heeft nog niet plaatsgevonden. Dit komt terug in 2021. 

 

B Rol en positie vrijwilligers 

Rol en positie van de vrijwilligers binnen de 
teams verduidelijken. Opstellen van 
vrijwilligersprofielen passend bij doelgroep, 
inzet vrijwilligersmakelaar evalueren, 
uitvoeren tevredenheidsmeting onder 
vrijwilligers en ontwikkelen scholingsaanbod 
voor vrijwilligers. 

De welzijnsmedewerkers in de locaties zijn het aanspreekpunt voor de vrijwilligers in de locatie. 
Vrijwilligersprofielen zijn ontwikkeld en opgenomen in het vrijwilligersbeleid. Ook is het 
vrijwilligersregistratiesysteem opnieuw ingericht, zodat locaties vacatures kunnen plaatsen en 
vrijwilligers actief op vacatures kunnen reageren. 
Als gevolg van corona is in het tweede kwartaal het vrijwilligerswerk binnen Sint Jacob stilgelegd. 
Er is een moreel beraad gehouden over de inzet van vrijwilligers met een hoog gezondheidsrisico 
ten tijde van corona. Vrijwilligersmakelaars hebben met alle vrijwilligers telefonisch contact 
gezocht en meerdere vrijwilligers gaven aan de werkzaamheden te willen stoppen. Door de inzet 
van ‘extra handen in de zorg’ en het Rode Kruis zien we dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. 
De tevredenheidsmeting onder vrijwilligers is door corona niet uitgevoerd. Als blijk van 
waardering voor de jubilarissen zijn zij persoonlijk bezocht. Dit waardeerden ze zeer. 
Het scholingsaanbod voor vrijwilligers is ontwikkeld, maar door corona nog niet uitgevoerd. 

 

C 
Mantelzorgparticipatie: 
beleid ontwikkelen en 
vormgeven 

Verbeteren van de samenwerking tussen 
medewerkers en mantelzorgers op 
verschillende manieren. Implementeren van 
mantelzorgbeleid, organiseren van 
mantelzorgcafé 3x per jaar, bespreken en 
vastleggen van aandeel dat mantelzorgers 
leveren in de zorg en het welzijn van de cliënt, 
trainen huiskamermedewerkers, uitwerken 
van de samenwerking tussen 
mantelzorgcoach, GVP'ers, teamrolhouders en 
kwaliteitsverpleegkundigen.  

De mantelzorgfunctionaris heeft tijdens de coronacrisis veel contacten gehad met mantelzorgers, 
die dit erg waardeerden. Mantelzorgcafés hebben door corona niet plaats kunnen vinden. 
Medewerkers weten de mantelzorgfunctionaris steeds meer te vinden voor overleg, advies en 
ondersteuning. Dat geldt ook voor mantelzorgers. Samenwerking wordt steeds meer gezocht en 
gevonden. De samenwerking tussen disciplines is versterkt op een natuurlijke manier. 
De doorontwikkeling, zoals afspraken maken over welk deel van zorg en welzijn de mantelzorger 
op zich neemt, heeft maar in geringe mate plaatsgevonden.  

 

  



 

6 

 

D 
Medezeggenschap 
cliënten op locaties 

De medezeggenschap van cliënten en naasten 
wordt op locatieniveau en in de CCR 
besproken met als doel medezeggenschap te 
vernieuwen in het belang van de cliënt. 

De visie op cliëntmedezeggenschap is opgenomen in de besturingsfilosofie. Inspraak en 
medezeggenschap op locaties is hier onderdeel van. Na een MT-middag die in het teken stond 
van cliëntmedezeggenschap op locaties is op locaties de dialoog gevoerd met 
cliëntvertegenwoordigers over wensen omtrent medezeggenschap en inspraak. Elke locatie heeft 
hier een plan voor gemaakt. Helaas blijft het lastig om mensen aan te trekken voor de lokale 
raden.  
De werkgroep 'Toekomst cliëntmedezeggenschap' heeft model samenwerkingsovereenkomsten 
en huishoudelijk reglementen opgesteld op basis van de nieuwe Wmcz 2018. Deze zijn door de 
CCR besproken met de lokale raden en met aanpassingen goedgekeurd door RvB en CCR. 

 

E Schoonmaak 

Zorgen voor inzicht per locatie waar de 
schoonmaakbeleving en samenwerking tussen 
zorgteams en de leverancier(s) 
geoptimaliseerd kan worden. 

De extra aandacht voor hygiëne en de onlosmakelijke verbinding met schoonmaak heeft 
geholpen schoonmaak vaker een bespreekpunt te maken. Schoonmaakprocessen en 
zorgprocessen zijn nog meer verweven met elkaar en communicatie onderling is hierdoor 
versterkt. Facilitaire dienstverlening is waar nodig betrokken bij de hygiënemonitoring op locaties 
en er is een proactieve benadering door Hago Zorg naar de teams. 



F Eetpatroon 

Mogelijke ondervoeding of andere 
voedingsproblemen worden gesignaleerd 
door de zorg en besproken in het MDO 
waarna de diëtiste ingeschakeld wordt. Waar 
mogelijk worden alternatieven ingezet i.p.v. 
nutridrink. 

Diëtisten hebben met elkaar de werkwijze geëvalueerd en nieuwe procesafspraken met elkaar 
gemaakt. Uitbreiding in uren is gerealiseerd, echter door toenemend verzuim nog niet merkbaar. 
Inzet van alternatieven staat nog in de kinderschoenen, wordt opgepakt in het beleid Vocht & 
Voeding. De signalering van voedingsproblemen gebeurt in geringe mate. 
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3 VEILIGHEID 

 ONDERWERP AMBITIE RESULTAAT  

A 
Verantwoorde medicatie-
verstrekking 

- Evaluatie medicatieprotocol en werkwijze op 
de afdelingen (samenwerking apotheken, 
Medimo, medicijnkarren, protocol) 
- Uitkomsten van de interne audit en 
tweejaarlijkse audit door de apotheek worden 
gebruikt om verbeterpunten vast te stellen.  
- Terugdringen Inzet psychofarmaca in 
combinatie met consult psycholoog en 
zorgpad onbegrepen gedrag. Analyse vindt 
plaats in de medicatiecommissie op basis van 
de informatie uit Medimo en de wijze van 
registreren. 
- De MIC meldingen medicatiefout worden in 
de medicatiecommissie op organisatieniveau 
geanalyseerd en van advies voorzien. 
- Farmacologische scholing wordt structureel 
gegeven aan zorgmedewerkers vanaf niveau 
2+. 

Het medicatieprotocol en de werkwijze is geëvalueerd en dit zal jaarlijks plaatsvinden. 
Op verschillende locaties zijn externe audits gedaan door de apotheek en zijn interne audits 
gedaan. De uitkomsten zijn per locatie besproken. 
Het terugdringen van psychofarmaca is besproken in een werkgroep. Dit heeft nog aandacht 
nodig, zowel binnen het zorgpad als met betrekking tot de analyse in de commissie. De werkwijze 
met melden en analyseren van MIC-meldingen medicatiefouten op de locaties loopt.  
Farmacologische scholing is door corona niet doorgegaan. Medewerkers blijven wel up to date 
via de e-learning medicatie in het groeiportaal.  
  

 

B Toetsingskaders IGJ 

Verantwoordelijkheid per toetsingskader 
beleggen, uitvoeren van gap-analyses, 
bepalen prioriteiten en inzetten acties. 
Zorgteams en behandelaren kennen de 
inhoud van de toetsingskaders. 
Rolverdeling intern auditen herzien.  

Op basis van het toetsingskader van de IGJ is een interne audit ontwikkeld, die bij drie locaties is 
uitgevoerd. De uitkomsten geven richting aan het inzetten van verbeteringen. Op indicatie kan 
deze audit ook voor andere locaties worden ingezet. Toetsingskaders zijn de leidraad voor 
verschillende inhoudelijke commissies, zoals hygiëne infectiepreventie en medicatie. Het kennen 
en eigen maken van de toetsingskaders in het dagelijks werk is een punt van aandacht voor 2021. 
Tussentijdse audits van Perspekt zijn vanwege corona niet doorgegaan. Sint Jacob beraadt zich 
voor 2021 op een wijze van externe toetsing die meer passend is bij de organisatieontwikkeling. 
Het zorgkantoor heeft goedkeuring gegeven voor onderzoek naar een andere wijze van toetsing. 
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C Meldingen 

Maandelijks vindt een analyse van de MIC-
meldingen plaats per team of locatie. Hiervan 
wordt verslag wordt gemaakt en 
verbeterpunten worden geformuleerd en met 
de cliënt en/of naasten gedeeld. Acties 
worden aantoonbaar opgevolgd. 
Medewerkers handelen volgens de procedure 
en weten wanneer en hoe gemeld moet 
worden. In de teams worden de uitkomsten 
van de MIC-meldingen besproken. 
Inregelen van goede toegankelijke MIM-
procedure. 

In het najaar is een nieuw beleid vastgesteld t.a.v. de MIC. Alle locaties hebben een MIC-
commissie. De MIC-commissies ontvangen ondersteuning op PDCA-proces en inhoud om 
melding, analyse en opvolgen van acties beter zichtbaar te maken en methodisch te verbeteren. 
De inrichting van de pijler ‘melden en analyseren’ van IProva is vertraagd maar in volle gang. Na 
implementatie kan de doelstelling met MIM opgestart worden. 

 

D BHV 

Extra aandacht voor BHV-deskundigheid in 
verband met flexschil. Aandacht bij de training 
voor andere incidenten dan brand, 
bijvoorbeeld gevolgen stroomuitval, hoog laag 
bedden en BOPZ-afdelingen die afgesloten 
zijn. Vrijwilligers betrekken bij BHV training. 

In de veiligheidsrondes in de locaties heeft training on the job plaatsgevonden met aandacht 
voor andere incidenten dan brand en extra BHV-deskundigheid. Naast de ontruimingsoefeningen 
is een blok reanimatie/ AED gegeven en daarnaast een blok belangrijke afsluiters behandeld. 
Vrijwilligers van één locatie hebben de nieuwe BHV-training gehad. Door corona zijn de 
trainingen voor de andere locaties opgeschoven naar 2021. 

 

E Zorgcontinuïteitsplan 

Het opstellen van een zorgcontinuïteitsplan 
en inrichten van een crisisorganisatie om zorg 
te blijven bieden in geval van grote incidenten 
of een ramp. 

Om de continuïteit van zorg tijdens de coronacrisis te waarborgen zijn centrale en lokale 
crisisteams samengesteld, die continu beleid hebben gemaakt en uitgevoerd passend bij de 
situatie. Er zijn verschillende scenario’s en maatregelen uitgewerkt en in gang gezet om binnen 
de beschikbare mogelijkheden en met waarborgen voor veiligheid de zorg zo goed mogelijk te 
blijven bieden. Het opstellen van een algemeen zorgcontinuïteitsplan is uitgesteld door de 
coronacrisis, de geleerde lessen uit de coronacrisis vormen hiervoor de basis. 



F Wet zorg en dwang 

De nieuwe Wet Zorg en Dwang (WZD) wordt 
geïmplementeerd in de organisatie. De 
voorbereidingen vinden in regionaal verband 
plaats.  

Er is een visie, beleidsnotitie en praktijkgids opgesteld rondom WZD. Zorgverantwoordelijken zijn 
aangewezen en geschoold. De WZD-functionaris is in positie gebracht en de WZD-commissie 
vindt maandelijks plaats. Zorgplannen zijn omgezet naar nieuwe situatie en er is gezorgd voor 
centrale voorlichting aan bewoners en contactpersonen. Meer dan de helft van de medewerkers 
heeft deelgenomen aan een brede scholing. Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van de 
cliëntvertrouwenspersoon WZD. Regionaal is de samenwerking met de GGZ goed georganiseerd 
in geval van crisis en wordt indien nodig een externe beoordelaar ingeschakeld. 



 

  



 

9 

 

4 LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 

 ONDERWERP AMBITIE RESULTAAT  

A 
Leerklimaat 
optimaliseren 

Faciliteren leerklimaat door het uitbreiden 
van e-learnings en klinische lessen, symposia 
en werkbezoeken. 
Nieuwe vormen van leren onderzoeken op 
toegevoegde waarde voor Sint Jacob. 
Goede communicatie over beschikbare 
mogelijkheden voor leren en ontwikkelen 
naar alle medewerkers. Roulatie leerlingen is 
afgestemd op mogelijkheden organisatie. 

Themagewijs worden medewerkers gevraagd deel te nemen aan e-learnings, symposia, 
workshops of klinische les. Gehaalde e-learnings worden geregistreerd in het 
bekwaamheidspaspoort van de medewerker. 
In verband met de coronacrisis is er veel meer digitaal aangeboden en hebben we ervaren dat dit 
een mooie aanvulling kan zijn. De impactanalyse is uitgesteld naar 2021. Het Leerhuis heeft een 
escaperoom ontwikkeld op het thema hygiëne. Vanuit regionale samenwerking wordt er 
onderzoek gedaan naar de aanschaf van een Learning experience platform  (LXP). 
Het Leerhuis heeft een jaarkalender gemaakt van alle opleidings- en trainingsactiviteiten. 
Momenteel wordt in afstemming met de afdeling PR en Communicatie gekeken naar de 
ontwikkeling van een QR-code zodat medewerkers snel informatie over opleidingen en 
trainingen kunnen scannen met hun telefoon. 

 

B Begeleiding borgen 

Uren inwerkcoaches worden uitgebreid waar 
nodig er wordt gezorgd voor voldoende 
begeleiding voor leerlingen op de werkvloer 
door leercoaches en werkbegeleiders. 
We voldoen aan kwaliteitscriteria om 
erkenning als opleidingsorganisatie te 
behouden 

De onderwijsinspectie heeft geconcludeerd de ingezette interventies op het gebied van 
begeleiding van leerlingen voldoende zijn. Er is een notitie opgesteld over de werkbegeleiders 
(voortzetten externe werkbegeleiders 2e helft 2020) en het clusteren van de leerlingen. In 
verband met de COVID-19 heeft de geplande impactanalyse nog niet plaatsgevonden. 
Het aantal uur inwerkcoach is uitgebreid en er zijn drie extra werkbegeleiders gestart. Twee 
daarvan zijn aan het eind van het jaar in dienst genomen. Trainingen van de leercoaches heeft 
plaatsgevonden. 

 

C 
Opleiding huiskamer-
medewerkers 

Voor huiskamermedewerkers en 
afdelingsassistenten wordt een erkende 
opleiding niveau 2 aangeboden. 

Het opleidingsprogramma niveau 2 voor huiskamermedewerkers en afdelingsassistenten is in 
concept gereed. Er is een informatiebrochure over gemaakt en een lijst met deelnemers 
opgesteld. 

 

D 
Positie en opleiding 
verzorgenden 

De rol van verzorgenden wordt verduidelijkt 
en ze krijgen een daarbij passende opleiding. 
Voorafgaand aan de aanmelding van een 
bepaalde opleiding wordt bij de aspirant-
leerling een assessment afgenomen. 

Er is een duidelijke taakomschrijving van de verschillende functieniveaus gemaakt. Voor de 
locaties is schematisch overzicht gemaakt dat dient als basis voor een mini-vlootschouw. De 
opleidingsactiviteiten zijn gericht op weerbaarheid op de werkvloer, klinisch redeneren en PDL. 
Ook zijn interviews gehouden over push en pullfactoren voor medewerkers en die zijn besproken 
op de medezeggenschapsdag van de OR. 

 

E Opleiding behandelaren 
Voorwaarden voor opleidingsplek SO worden 
geschapen in samenwerking met Novicare. 

Er zijn 2 opleidingsplekken gerealiseerd welke in 2021 beide gevuld gaan worden. 
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F Borgen kwaliteit 

De rollen en organisatie op het gebied van 
kwaliteit worden herverdeeld en vastgesteld, 
zodat de PDCA van kwaliteit geborgd is. Dit 
betreft teamrolhouders kwaliteit, staf- en 
kwaliteitsverpleegkundigen, de afdeling 
kwaliteit, stuurgroep kwaliteit en de diverse 
commissies. De inrichting en implementatie 
van Iprova (kwaliteitshandboek) 

De inhoudelijke commissies hebben hun werkzaamheden ondanks corona zo goed mogelijk 
uitgevoerd en hierover gerapporteerd aan de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid.  
Het methodisch proces binnen Sint Jacob is beschreven met daarin de rollen en 
verantwoordelijkheden van de teamrolhouders kwaliteit, staf- en kwaliteitsverpleegkundigen, de 
afdeling kwaliteit, stuurgroep kwaliteit en de diverse commissies. 
Het nieuwe documentbeheersysteem (Iprova) is ingericht en daarmee het vernieuwde 
kwaliteitshandboek Jacobsdocumenten in gebruik genomen. Verantwoordelijken zijn 
geïnformeerd over rollen en verantwoordelijkheden in het documentbeheer. 



G Doelgroepenbeleid 

Sint Jacob onderzoekt hoe de zorg en 
behandeling aan specifieke doelgroepen kan 
worden verbeterd binnen de organisatie. 
Hierbij wordt samenwerkt met de regionale 
projectgroep specifieke doelgroepen.   

Tijdens de acute fase van de corona periode heeft Sint Jacob een Covid-unit gerealiseerd en 
daarnaast een post covid-unit voor pg-cliënten opgezet. Deze zijn beide gesloten in de zomer. In 
het najaar is de Covid-unit weer geopend. 



 

5 LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT 

 ONDERWERP AMBITIE RESULTAAT  

A Besturingsfilosofie 

Aanpassen van de besturingsfilosofie. 
Inrichting van de medezeggenschap (OR en 
CCR) sluit hierbij aan. Processtappen en 
doelen smart benoemen. 

De RvB heeft de besturingsfilosofie vastgesteld op basis van bijeenkomsten in 2019 met een 
brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie en gesprekken met OR en CCR. 
De besturingsfilosofie sluit aan bij de visie op medezeggenschap medewerkers en bij de nieuwe 
wet op het gebied van cliëntmedezeggenschap (Wmcz 2018). De besturingsfilosofie vormt een 
kader in het gesprek over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en is het 
uitgangspunt van ons handelen. 

 

B Lerend netwerk 

Bijdragen aan regionale samenwerking, twee 
items vanuit het Lerend Netwerk bespreken in 
de organisatie, twee bijeenkomsten op 
stafniveau houden met een collega-
organisatie voor kennisdeling en ZIN-festival 
mee organiseren. Concreet maken hoe 
medewerkers hierin worden meegenomen. 

In de eerste 2 maanden van 2020 is Sint Jacob volgens planning gestart met 11 regionale 
projecten. In deze projecten trekt Sint Jacob gezamenlijk op met de andere VVT-organisaties in 
de regio Kennemerland, vanuit de vorig jaar vastgestelde regionale visie op ouderenzorg. Kennis 
delen is één van de speerpunten van de regionale samenwerking. Vanwege corona zijn een 
aantal regionale projecten (zoals het ZIN-festival) on hold gezet of is de planning gewijzigd. 
Naast de regionale samenwerking is er een Lerend Netwerk met Geriant (Heerhugowaard) en 
Zorggroep Samen (Schagen). De bijeenkomsten op stafniveau zijn door corona uitgesteld. Met 
Reinalda vindt uitwisseling plaats op het thema innovatie. 
Er heeft afstemming en samenwerking plaatsgevonden rondom corona zorg op de onderwerpen: 
inzet medewerkers, plaatsing cliënten, testen, inrichting covid-units.  
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6 PERSONEELSSAMENSTELLING 

 ONDERWERP AMBITIE RESULTAAT  

A 
Strategische 
personeelsplanning 

Strategische personeelsplanning aanscherpen 
waar nodig, onder andere op basis van 
ontwikkelingen doelgroepen en arbeidsmarkt. 
Aandacht voor het werven van verzorgende 
IG. 

In 2020 is input opgehaald om het strategisch HR-plan aan te scherpen. De twee thema’s 
‘verhouding vast en flexibel personeel (PNIL)’ en ‘leeftijdsopbouw personeelsbestand’ zijn voor 
heel Sint Jacob van toepassing. Daarnaast is bij de managers, OR-leden en 
kwaliteitsverpleegkundigen input gevraagd op basis van interviews. Zo is voor de alle locaties 
inzichtelijk geworden waar de focus voor het komende jaar komt te liggen. Het werven van 
leerling verzorgden loopt goed. Ondanks extra aandacht voor het aantrekken van ervaren 
verzorgenden, lukt dit onvoldoende. 

 

B Samenstelling zorgteams 

- Begroting is gebaseerd op voorstel 
samenstelling zorgteams in relatie tot de 
ontwikkelingen behandeldienst, 
verpleegkundigen en de arbeidsmarkt. 
- Kernteam per locatie voor vervolgmetingen 
Dido. 
- Transitieplan voor nieuwe 
teamsamenstelling woonzorgteams gereed en 
gestart. 

De gewenste samenstelling van het zorgteam in relatie tot de ontwikkelingen in de 
behandeldienst, verpleegkundigen en arbeidsmarkt vormen uitgangspunt voor de begroting. 
Dit is nog niet optimaal maar wordt goed op elkaar afgestemd en verder ontwikkeld.  
De vervolgmetingen van Dido hebben wisselend plaatsgevonden. Een transitieplan is nog niet 
ontwikkeld.  

 

C 
Behandelcapaciteit 
binnen Sint Jacob 
versterken 

Versterken door het aanstellen van en 
verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog, 
specialist ouderengeneeskunde en extra 
behandelcapaciteit. 

Alle drie de functies zijn gerealiseerd, wel allen via externe inzet. De extra behandelcapaciteit is 
met name ingezet op twee locaties met specifieke problematiek.  

D Locatie-ondersteuning 
Invullen van zorg ondersteunende taken per 
locatie 

De invulling van zorg ondersteunende taken is gezamenlijk opgepakt en door middel van een 
ondersteuningsoverleg op locatie worden vragen en mogelijkheden in kaart gebracht.   

E Vitale medewerkers 
SSJ stelt een meerjarenplan op gericht op 
behoud van vitaliteit bij medewerkers.  
Arbobeleid actief inzetten. 

Doorlopende mogelijkheden voor medewerkers 
Bedrijfsmaatschappelijk werk - Bedrijfsarts (preventief) - Preventiemedewerker -  
Vertrouwenspersoon - Coaches (intern/extern) - Het goede gesprek - Jacobvitaal.nl - 
Cultuurwerkt - Balansradar 
Centrale activiteiten 
Workshop balans werk en privé - Workshop voeding en vitaliteit - 
Screening/workshop/maatwerktraject fysieke belasting   
Centrale activiteiten op doelgroep 
Workshop werk en overgang - Traject (frequent) verzuimpreventie jongeren 
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7 GEBRUIK VAN HULPBRONNEN 

 ONDERWERP AMBITIE RESULTAAT  

A 
Innovaties zorg aan de 
cliënt 

Inzet innovatieteam om kansen en 
mogelijkheden van innovatie beter te 
signaleren en implementeren. Toegevoegde 
waarde voor de cliënt en medewerker zijn 
hierbij het startpunt. 
Pilots in overleg met innovatieteam, borgen 
van omgang met innovatie(wensen) op dit 
vlak en onderzoek naar wat medewerkers kan 
helpen om de benodigde hulpmiddelen (bijv. 
handalcohol, telefoon/IPad) bij de hand te 
hebben in de zorgverlening. 

Ingezette innovaties binnen Sint Jacob: Guest Compass geïmplementeerd op één locatie, pilot 
met Pepper robot, pilot met VR-bril op één locatie en inzet bidettoiletten. 
Op het gebied van slim incontinentiemateriaal heeft een groep studenten verpleegkunde 
onderzoek gedaan voor Sint Jacob. Zij schrijven een advies voor implementatie. 
Sint Jacob is geselecteerd als één van de tien genomineerden voor de Challenge Verpleeghuizen 
van de Toekomst. In dat kader heeft het innovatieteam begeleiding van een externe coach 
ontvangen bij de pilot bidettoiletten en vindt landelijke uitwisseling plaats. 
Op Hulpspot zijn instructiefilmpjes en handleidingen van beschikbare innovaties opgenomen. Op 
intranet is een innovatiepagina aangemaakt, waarop ook evenementen en nieuws gedeeld kan 
worden. 
Er is voorbereidend overleg geweest met welzijnsmedewerker en teamrolhouders welzijn over 
hoe innovaties op locatie kunnen worden geborgd. Dit is uitgesteld als gevolg van corona. 

 

B Technologie 

Vormgeven en inrichten ICT-landschap van de 
toekomst in relatie tot privacy-doelstellingen. 
Invoeren van kwaliteitsmanagementsysteem 
Iprova. 

De leveranciersselectie is afgerond en in oktober zijn de voorbereidingen voor het nieuwe ICT-
landschap gestart. Het gaat om voorbereidingen voor omzetten netwerkomzetting, overgang 
naar nieuw datacenter, gebruikersmigratie. Deze staan gepland voor 2021. Bij de migratie zal er 
gebruik gemaakt worden van de security instellingen van office 365. In het kader van de privacy-
doelstellingen is de documentatie en vaste inrichting hiervan belangrijk. 
De module ‘documenten en processen’ van Iprova is gereed. Op de werkvloer is informatie 
opgehaald ten behoeve van de inrichting van de module ‘melden en analyseren’. Deze wordt 
begin 2021 geïmplementeerd.  

 

C 
Extra uren inzet 
deskundigheid voor 
kwaliteitsplan 

Extra uren accountant voor controle op 
begroting en expertise inzet projectleider 
strategie en beleid om de doelen van het 
kwaliteitsplan te realiseren. 

Na elke kwartaal is de voortgang van het kwaliteitsplan 2020 in kaart gebracht door alle 
deelverantwoordelijken en aan de RvB gerapporteerd. In de zomer heeft een bredere evaluatie 
plaatsgevonden met ook OR en CCR. Met het zorgkantoor voeren we de kwaliteitsdialoog op 
basis van de voortgang van het kwaliteitsplan.  
Een externe accountant controleert de realisatie van de kwaliteitsmiddelen. 
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8 GEBRUIK VAN INFORMATIE 

 ONDERWERP AMBITIE RESULTAAT  

A 
Onafhankelijk 
cliëntervaringsonderzoek 

Naast Zorgkaart Nederland wordt er een 
onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek 
afgenomen onder de cliënten van SSJ. Dit 
onderzoek wordt zowel schriftelijk als 
mondeling actief afgenomen. 
Op team-, locatie- en organisatieniveau 
worden de resultaten besproken met cliënten 
en vertegenwoordigers. 

Sint Jacob heeft in overleg met de CCR besloten de huidige meetmethode onder WLZ-cliënten 
te stoppen en in plaats daarvan waarderingen op te halen voor ZorgkaartNederland met behulp 
van bel- en interviewteams. Voor twee locaties is nog wel een specifiek 
cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, in het kader van een specifiek verbetertraject. 
Het onderzoek volgens de nieuwe methode is uitgevoerd in het najaar. Cliënttevredenheid 
onder ELV-cliënten wordt continu gemeten en de rapportage daarvan ontvangt Sint Jacob twee 
keer per jaar. 

 

B 
Ontwikkeling en gebruik 
dashboard 

Dasboardinformatie beschikbaar maken op 
teamniveau. Training voor de teams in 
gebruik dashboard. Evalueren en bijstellen 
van wijze van presentatie en gebruik. 
Coaching voor budgetbeheer. 

Het financiële dashboard is gereed. In het eerste kwartaal is een plan van aanpak gemaakt voor 
een dashboard van cliëntgebonden zaken. Het MT heeft het besluit genomen eerst de kwaliteit 
van de cliëntgebonden informatie in het ECD te verbeteren door een betere registratie. De 
vormgeving en implementatie van een inhoudelijk dashboard op teamniveau is daarom 
uitgesteld. 

 

 


