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1. Inleiding

‘Samen zorgen voor de wijk’ is het uitgangspunt van Lelie zorggroep, geformuleerd in 2018. De relatie van mens tot 
mens - die van onze cliënt tot onze medewerker - vormt het kloppend hart van onze zorg en hulpverlening. Daarin 
krijgt kwaliteit en dus dit kwaliteitsplan gestalte. De werkwijze die we hanteren, kenmerkt zich door wijkgerichtheid, 
welzijn en goede (door)ontwikkeling van professionals1. Het uitwerken van deze uitgangspunten is gestart in 2019 en 
loopt door tot en met 2021. 

Wijkgerichtheid
Voor Lelie zorggroep is het belangrijk om naar voren te bewegen in de keten van zorg, richting meer signalering en 
preventie. Alles in onze zorg en dienstverlening draait om de mensen in de wijk, zowel thuis als in het verpleeghuis. 
De zorg gaat naadloos in elkaar over. Integraal werken richt zich dus niet enkel op de eigen organisatie, maar juist 
ook op datgene daarbuiten. Op mensen die met elkaar een gemeenschap vormen, waarbij professionals aanvullen 
waar nodig. Juist in kwetsbare momenten willen mensen gezien worden, contact en ontmoeting hebben. Daarom is 
Lelie zorggroep present in de wijk. 

Welzijn
Lelie zorggroep is een organisatie dichtbij mensen die welzijn vooropstelt. Welzijn is aandacht hebben voor de 
ander en aandacht geven aan die ander. Alle medewerkers en alle disciplines halen de (bijzondere) wensen en 
verlangens van cliënten op (via de zogenaamde behoeftenbloem), om deze vervolgens ook weer samen voor de 
cliënt te organiseren. Dat we hierbij zorg, behandeling en facilitaire zaken nodig hebben, spreekt voor zich. Welzijn 
zien we niet als een apart product, maar als een integrale dienst van Lelie zorggroep. We bieden voluit ruimte voor 
bezieling en bezinning. Onze cliënten, zowel in onze huizen als in de wijk, hebben ruimhartig toegang tot geestelijke 
verzorging en onze medewerkers zijn en worden toegerust op de grote vragen van het leven. Mensen uiten zich vaak 
op verschillende manieren, één daarvan is muziek. Muziek doet iets met ons. Muziek is vaak verweven met emoties 
en herinneringen. Muziek helpt mensen uitdrukking te geven aan hun gevoel. Samen met conservatoria, de lokale 
scholen en muziekverenigingen geven we muziek een plek binnen de wijk. Dit geldt ook voor andere kunstvormen 
en creatieve activiteiten.

Goede (door)ontwikkeling van professionals
In onze nieuwe visie op zorg leggen we een accent op welzijn, de persoonlijke beleving van de cliënt en wijkgericht 
werken. Dit vraagt van alle disciplines een heroriëntatie op hoe vanuit de eigen deskundigheid hieraan bij te dragen.
Opleiden is een middel om medewerkers bekwaam voor hun taak te maken en te houden. Dit betekent dat onze 
medewerkers voldoende kennis, inzicht en vaardigheden, motivatie en durf bezitten. Vakbekwame medewerkers zijn 
van essentieel belang voor het realiseren van de gestelde doelen. Naast het vakbekwaam maken en houden van 
medewerkers speelt ook hun persoonlijke ambitie een grote rol bij het realiseren van de doelen. Het is daarom van 
belang aandacht te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling en leerbehoefte. Niet alleen voor de loopbaan binnen 
Lelie zorggroep maar ook persoonlijk.

Kwaliteitsplan
Eén van de punten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is het schrijven van een kwaliteitsplan, waarin alle 
elementen vanuit het kwaliteitskader terugkomen in een proces van samen leren en verbeteren met daarbij als 
input onder andere cliënttevredenheid, medewerker tevredenheid en de klachtenafhandeling. Het oorspronkelijke 
kwaliteitsplan 2019-2021 is gebaseerd op de meerjarenstrategie 2018-2022 van Lelie zorggroep ‘Samen zorgen voor 
de wijk’ en is gekoppeld aan de kwaliteitsgelden. 

In 2020 veroorzaakte het coronavirus een pandemie, die ook voor de zorg en hulp aan onze cliënten gevolgen had 
en heeft. Op veel van onze cliënten en medewerkers heeft de periode die achter ons ligt, een grote impact gehad. 
Inmiddels is er een tweede besmettingsgolf gaande. In de tijd die voor ons ligt, willen we aandacht blijven houden 
voor elkaar, elkaar steunen, en waar nodig ook nazorg bieden. We willen er voor elkaar zijn – medewerkers en cliën-
ten, onderling en met elkaar, maar ook professioneel en bewogen vanuit dienend leiderschap. 
En ook in 2021 blijven we waakzaam en voorbereid.
 

1 Bron: Meerjarenstrategie: Samen zorgen voor de wijk. Lelie zorggroep, 2018.
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Na de eerste successen in voorafgaande jaren zien we aan de volgende voorbeelden dat onze nieuwe duidelijke 
koers en de extra kwaliteitsgelden, ondanks de corona, toch zorgt voor nieuwe successen in 2020:

1. We hebben een nieuwe ICT-werkplek voor elke medewerker gecreëerd en de nieuwe functie van digicoach is 
goed van start gegaan;

2. We hebben ruim 90 fte meer in dienst (netto positie dus instroom - uitstroom) dan in 2018,
3. Er zijn weer meer leerlingen ingestroomd, ten opzichte van 2019 ruim 9 FTE, waardoor we meer werkbege-

leiding hebben ingezet;
4. Door het innovatie lab en innovatie-afdeling is tijdens de coronatijd bijvoorbeeld beeldbellen opgezet, 

kletshoeken in verpleeghuizen, waardoor mensen toch contact met elkaar konden hebben achter glas;
5. De afdeling muziektherapie en geestelijke verzorging is verder uitgebreid;
6. Het welzijnsplan is verder uitgerold, bijvoorbeeld welzijnscoaches en woonbegeleiders zijn aangesteld;
7. De nieuwe specialiteit in Rotterdam-zuid ‘De Blaauwe Zalm’, heeft nu inmiddels 8 deelnemers (arbeidsmatige 

dagbesteding). 

Dit kwaliteitsplan is een vervolg op het kwaliteitsplan van 2019-2021. Het geeft alvast een korte terugblik op 2020 
(dit komt in het jaarverslag over 2020 uitgebreider aan de orde) en het geeft weer wat onze ambities zijn voor 2021.
Samen met dit plan worden twee bijlagen gepresenteerd. Ten eerste het Model begroting verantwoording kwaliteits-
budget, dit ter onderbouwing van het plan. Ten tweede de kwaliteitsplannen per locatie. Deze geven meer gedetail-
leerd de doelen, acties en resultaten aan waar wij op sturen. Deze plannen zijn breder van opzet dan hetgeen vanuit 
het kwaliteitsbudget aangevraagd wordt.

2. Profiel zorgorganisatie 

Lelie zorggroep bundelt de krachten van Agathos, Curadomi en de ‘huizen’ in Rotterdam en Krimpen aan den 
IJssel. We werken vanuit een gedeelde visie op zorg en hulpverlening. Bij de uitvoering daarvan is er ruimte voor 
eigenheid. Ons logo brengt dit tot uitdrukking in de verschillende bloemblaadjes. Deze blaadjes zijn anders in vorm 
en kleur. Zo mogen onze merken ook verschillen. Als medewerker, cliënt en relatie ‘merk’ je met welk merk of divisie 
je contact hebt door de eigen uitingen van de verschillende merken Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep 010.
Lelie zorggroep biedt zorg en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Altijd is de plek waar mensen wonen 
de thuisbasis. Dit geldt zowel voor thuis als in het verpleeghuis. Lelie zorggroep geeft ruimte aan sociale verbanden 
zoals die met familie, vrienden, buren of de kerk. We vinden het waardevol dat de cliënt en diens naasten zelf regie 
hebben. Onze zorg is altijd in aanvulling op wat de cliënt en zijn of haar omgeving zelf kunnen. Daarom verbinden en 
benutten we mensen en organisaties op lokaal niveau. Wij ondersteunen mantelzorgers en betrekken vrijwilligers(or-
ganisaties). Cliënten, hun naasten, vrijwilligers en onze professionals staan met elkaar in een relatie van mens tot 
mens; met hun eigen gaven en talenten, maar ook hun eigen zorgen en gebreken. 

Wij doen onze cliënten in het verpleeghuis de volgende beloften:
1. Behoeften, verlangens, mogelijkheden en het verhaal van u zijn leidend. 
2. We bieden ruim aandacht aan zingeving en geestelijke zorg.
3. Familie, mantelzorgers en vrijwilligers participeren als in een familieverband: het leven gaat zoveel mogelijk 

door zoals u gewend bent.
4. We hechten waarde aan het leven. 
5. Onze zorg vindt plaats in een relatie van mens tot mens. 

Onze medewerkers zijn aanwezig in de verschillende fasen in de levensloop van onze cliënten. Met elkaar hebben 
we aandacht voor evaluatie en nieuwe inzichten. We zijn altijd op zoek naar verbeteringen. We zijn trots op onze rijke 
historie en traditie en willen deze graag koesteren. De merken groeien en bloeien vanuit de voedingsbodem van 
Lelie zorggroep. We werken daarbij vanuit de gedeelde kerndaden liefdevol, dichtbij, daadkrachtig en verbindend. 
Onze medewerkers weten als geen ander hoe we deze het best kunnen vertalen naar de lokale/individuele behoefte 
van onze cliënten en mantelzorgers. Daar willen we hen ook in toerusten, wel rekening houdend met de huidige situ-
atie rond de pandemie. Daarom zal in 2021 als vervolg op 2020 verder aandacht worden besteed aan de inbedding 
van de missie, visie en kerndaden van onze organisatie. Dit is en wordt in het identiteitstraject uitgewerkt. Betrokken 
zijn onder meer de divisieraden binnen Lelie zorggroep en verschillende werkgroepen. Het lectoraat ‘Christelijke 
professie’ (Christelijke Hogeschool Ede) ondersteunt dit traject. 
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2.1 Locaties verpleeghuiszorg Lelie zorggroep
Locaties in Rotterdam
• Pniël (inclusief de Regenboog)
• De Burcht
• Atrium
• Oranjehof
• Siloam (inclusief Westerstein)
• Slingedael (inclusief Tussendael)

Locaties in Krimpen aan den IJssel
• Tiendhove
• Prinsessenhof 

Locaties in de Gelderse Vallei
• Huize Nieuwoord in Woudenberg
• Zorghuys Vellerveste in Barneveld

De locaties in Rotterdam en omgeving bevinden zich in een stedelijke omgeving, de locaties in de Gelderse Vallei in 
een landelijke omgeving.

2.2 Doelgroepen
Lelie zorggroep richt zich voornamelijk op de doelgroep ouderen. Hierbij gaat het om ouderen die vanwege 
dementie, somatische problematiek, revalidatie, psychiatrische problematiek, behoefte hebben aan verpleging, zorg, 
begeleiding, behandeling en/ of (tijdelijk) wonen in een beschermende omgeving. Het aantal ouderen neemt toe 
en volgens de demografische vooruitzichten zal in 2040 26% van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Tevens is de 
verwachting dat dementie doodsoorzaak nummer één wordt. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en komen 
steeds later in een verpleeghuis terecht. Hierdoor is de gemiddelde opnameduur van een cliënt inmiddels gezakt 
onder een jaar en zit de cliënt in de eindfase van zijn leven. Daarnaast is een toename in kortdurend verblijf, geriatri-
sche revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf, zichtbaar. Dit heeft gevolgen voor de zorgvraag van de cliënt, deze wordt 
complexer, en zijn omgeving, de inzet en opleiding van medewerkers, keuzes in vastgoed en zorg en welzijn aanbod.  
Lelie zorggroep heeft twee gespecialiseerde centra. Locatie Slingedael is gespecialiseerd in de doelgroep Korsakov. 
Wij bieden ‘topcare’ aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Dat bouwen we de komende jaren verder uit. We 
profileren ons landelijk en internationaal op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar en kennis van Korsak-
ov. Het hospice De Regenboog vallend onder locatie Pniël is gespecialiseerd in palliatief-terminale zorg. Daarnaast is 
Pniël gespecialiseerd in beademingszorg en kortdurende zorg (geriatrische revalidatie en eerstelijnsverblijf).

2.3 Typen zorgverlening binnen Lelie zorggroep
1. Psychogeriatrie
2. Somatiek (inclusief beademing)
3. Geriatrische revalidatie
4. Eerstelijnsverblijf inclusief palliatief
5. Korsakov
6. Thuiszorg, waaronder volledig pakket thuis en modulair pakket thuis
7. Dagbesteding/ arbeidsmatige dagbesteding/ dagbehandeling
8. Intensieve ambulante hulpverlening
9. Ouderenpsychiatrie
10. Jeugdhulpverlening
11. Hulp bij huishouding
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3. Kwaliteit en veiligheid

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen uitgangspunt 
is bij zorg- en dienstverlening met als doel om uiteindelijk de bijdrage aan de kwaliteit van leven van een cliënt zo 
optimaal mogelijk te laten zijn. Iemand met een zorg- en ondersteuningsbehoefte is vooral een uniek persoon met 
een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vindt plaats 
binnen een relatie tussen cliënt en zijn naasten, zorgverleners en Lelie zorggroep. De kwaliteit van deze relaties en 
de deskundigheid en competenties van de zorgverleners bepaalt mede de kwaliteit van zorg en draagt aldus bij aan 
de kwaliteit van leven van de cliënt. Binnen persoonsgerichte zorg- en ondersteuning worden onderstaande thema’s 
onderscheiden, welke richtinggevend zijn voor zorgverleners bij het verbeteren van kwaliteit op het terrein van 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning: 

1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip; 
2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een eigen 

identiteit die tot zijn recht komt;
3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de 

zorg in de laatste levensfase; 
4. Zorgdoelen: iedere cliënt heeft vastgelegde afspraken over (en inspraak bij) de doelen ten aanzien van zijn/

haar zorg, behandeling en ondersteuning.

Om persoonsgerichte zorg en ondersteuning te verankeren in onze zorgverlening, is de behoeftenbloem van 
Kitwood geïmplementeerd. Verlangens, behoeften en de uniciteit van de cliënt worden zo in kaart gebracht.  
Voor alle locaties is een welzijnsplan opgesteld en deze wordt vanaf 2020 geïmplementeerd. Hierdoor zijn op alle 
locaties woonbegeleiders aangesteld op de huiskamers, en welzijncoaches, zodat uitvoering wordt gegeven aan de 
welzijnsplannen. Dit wordt in 2021 verder uitgebouwd zoals gepland, zodat aandacht, nabijheid en een zinvolle dag 
geboden kan worden aan de cliënt op de huiskamer. Naast het verhogen van het aantal FTE’s op het gebied van wel-
zijn, zijn en worden ook het aantal verpleegkundigen uitgebreid, zodat de zorg nog meer persoonsgericht geboden 
kan worden. Daarnaast zijn er omloopmedewerkers aangesteld, zodat verzorgenden meer tijd kunnen besteden aan 
de cliënten. Waarbij het uiteindelijke doel eind 2021 is naar oordeel van de cliënten en vertegenwoordigers: 
We bieden aandacht, nabijheid en een zinvolle dag aan de cliënt. 

Dit meten we met behulp van onze interne audits op persoonsgerichte zorg (op basis van de normen van de Kwa-
liteitskaders) waarbij alle locaties minimaal op lichtgroen moeten scoren, en de meting cliënttevredenheid op deze 
norm, waarbij een jaarlijkse stijging willen zien op deze norm. Inmiddels bleek dat de cliënttevredenheid inderdaad is 
toegenomen op deze norm.

3.2 Wonen en welzijn
Wonen en welzijn gaat over de wijze waarop de medewerkers in hun zorg- en dienstverlening oog hebben voor op-
timale levenskwaliteit en welzijn van cliënten en hun naaste(n), en de wijze waarop zij gericht zijn op het bevorderen 
en ondersteunen daarvan. Hierbij speelt de zorg voor lichaam en geest van de cliënt een rol maar is de woon-en 
leefomgeving, waarin de cliënt die verpleeghuiszorg ontvangt eveneens van groot belang voor zijn kwaliteit van 
leven. 

Binnen wonen en welzijn worden vijf thema’s onderscheiden:
1. Zingeving: aandacht en ondersteuning van levensvragen;
2. Zinvolle tijdsbesteding: aandacht en ondersteuning van activiteiten die voor de cliënt het leven de moeite 

waard maken;
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding;
4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers: ruimte bieden aan de rol van mantelzorgers en aandacht voor de 

afbakening van de inzet van vrijwilligers;
5. Wooncomfort: gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting.
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Zoals eerder is beschreven zijn twee pijlers van Lelie zorggroep welzijn en wijkgerichtheid. Deze twee pijlers vallen 
samen met bovenstaande thema’s, zoals met zinvolle tijdsbesteding wat kan zorgen voor meer welzijn van de cliënt. 
Daarnaast past extra aandacht besteden aan de identiteit gericht op de cliënt en medewerker binnen deze thema’s. 
Verbeteringen op deze thema’s realiseren wij doordat voor de wijk, waar de locatie staat, een wijkregisseur is aange-
steld namens meerdere wijkorganisaties, die mandaat heeft om zelf beslissingen te nemen. In 2021 zal de aandacht 
voornamelijk uitgaan naar het uitvoeren van de wijkplannen per locatie. De samenwerking tussen de locatie en de 
eerste lijn willen we verder uitbreiden. De huisarts consulteert de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog of 
verpleegkundig specialist. De paramedici behandelen cliënten van zowel onze huizen als in de wijk. Deze ambities 
worden verder uitgewerkt en vormgegeven in het programma Goed Thuis. Daarnaast is in Siloam bijvoorbeeld een 
‘huis van de wijk’ gerealiseerd, ‘De Blaauwe Zalm’, met daarin als onderdeel De Specialiteit in samenwerking met o.a. 
de gemeente, wat in 2021 verder uitgebouwd zal worden. 

Daarom is het einddoel voor 31 december 2021 voor alle locaties: 
Het wijkgericht werken zoals verwoord in het strategisch meerjarenplan is vormgegeven voor 31 december 2021. 
PVA per locatie/ wijk is en wordt uitgevoerd en er is een wijkregisseur voor alle locaties.

De behandelaars zijn sinds enige tijd georganiseerd als organisatie brede dienst (voornamelijk in en rond het Rotter-
damse). Iedere discipline is tevens een ‘team’ dat elkaar ontmoet in de eigen vakgroep. Daar worden vakinhoudelijke 
werkafspraken met elkaar gemaakt. Bevordering van kennis en kunde in de vakgroepen en groei in professionaliteit 
komt ten goede aan zowel de kwaliteit van dienstverlening aan de cliënt - de behandeling zelf én de ervaren kwaliteit 
- alsook aan de stabiliteit door het binden van goed opgeleide medewerkers aan onze organisatie. In 2021 wordt 
ook verder ingezet op kwaliteitsontwikkeling in het functioneren als vakgroep (zoals intervisie), conform veldnormen 
zoals die van het KNMG. 

In 2020 wordt behandeling een apart ‘product’ met een zelfstandige Behandeldienst, die werkzaam is voor zowel 
Wonen zorg en welzijn als Zorg thuis. De behandelexpertise is in beide onderdelen nodig en gewenst bij individuele 
cliënten en ook in de ketensamenwerking met huisartsen, apothekers en ziekenhuizen. De ontwikkeling die is inge-
zet, zal in 2020 worden afgerond, in afstemming met de locaties en regio´s, en in 2021 verder worden verfijnd. 
In verschillende wijken in Rotterdam en Krimpen aan den IJssel zullen in 2021 een groeiend aantal behandelaars van 
verschillende disciplines actief zijn in de eerste lijn. Ook een belangrijke ontwikkeling in 2020 zal zijn dat de specialist 
ouderengeneeskunde in de wijk meer ingezet gaat worden, zoals in keten-multidisciplinaire overleggen en bij vroeg 
signalering. De huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde inschakelen voor een consult of een bezoek aan een 
cliënt. Per gebied zoeken we hiervoor, in overleg met de huisartsen in de wijk, de best passende vorm. Tevens is in 
Rotterdam een project gaande waar de SO in de wijk een speerpunt is, project Samen voor kwetsbare ouderen 010.
In een samenwerking tussen Pniël en het IJsselland ziekenhuis krijgt wijkgericht werken verder betekenis. De diag-
nostische faciliteit vanuit het ziekenhuis wordt aangeboden voor de wijk. Mocht de zorg zwaarder worden, dan bie-
den wij verblijf op basis van een zorgpad, waarbij eveneens observatie en klinische diagnostiek kan plaatsvinden. In 
2020 wordt het plan hiervoor verder uitgewerkt en zal sterk afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rondom COVID-19 
en het aanbod van zorg in de stad. 

Op het gebied van welzijn bieden we tevens voluit ruimte voor bezieling en bezinning. Onze cliënten hebben ruim-
hartig toegang tot geestelijke verzorging, doordat de formatie is uitgebreid. 
In 2020 is voldaan aan een aantal belangrijke voorwaarden om geestelijke verzorging ook te kunnen inzetten ten 
dienste van de thuiswonende cliënt. In 2021 zal dit verder vorm gaan krijgen.
Scholingen op het gebied van de identiteit waren gestart, maar dit is in 2020 stil komen te liggen en willen we weer 
opstarten in 2021, zodat hiermee meer aandacht komt voor geloof en zingevingsaspecten in de zorgrelatie. Ook in 
het Lelie Leiderschapshuis is hier aandacht voor (4e blok in de eerste helft van 2021). Daarom zijn onze doelen voor 
eind 2021: 

Voor 31 december 2021 is het welzijn van de cliënt verbeterd en er is meer ruimte gekomen voor het bouwen aan 
zorgrelaties door de inzet van extra geestelijk verzorgers.

Identiteit binnen de locaties is vormgeven voor 31 december 2021, zodat op het gebied van de identiteit aangeslo-
ten wordt op de cliënt.



8

Eten en drinken is iets dat voor onze cliënten dagelijks terugkomt. Niet alleen kan lekker eten een hoogtepunt van 
de dag zijn, het geeft mede ritme aan de dag, en is (vaak) ook een sociaal moment. De cliënten in onze huizen zijn 
veelal grotendeels van ons afhankelijk voor het aanbod van eten en drinken. Dat alles maakt het tot een aspect van 
onze zorg dat van grote invloed is op het welbevinden van de cliënt. In 2021 willen we dit in projectvorm verder 
vormgeven in nauwe samenwerking met de cliëntenraden en is de verwachting dat we beter gaan scoren op dit punt 
met betrekking tot cliënttevredenheid.

We willen in 2021 bijzondere aandacht geven aan de cliënten die op de wachtlijst voor één van onze locaties staan. 
We willen nagaan hoe we hen en hun mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen in de periode voor de verhui-
zing. In sommige gevallen zal het misschien zelfs mogelijk zijn om een opname te voorkomen, waarmee we werken 
aan de landelijke beweging om ouderen zoveel mogelijk thuis te laten wonen.  
 
In 2020 is gestart met muziek een plek te geven binnen de locaties en in de wijk, door de nieuw gestarte muziekthe-
rapeuten. In 2021 zal dit verder vorm gaan krijgen op basis van de opgestelde plannen van aanpak. Binnen een 
samenwerking tussen Codarts (hogeschool voor de kunsten in Rotterdam) en professionals van Lelie zorggroep zal 
het onderzoek naar de effecten van muziek bij (vroeg)dementerenden verder vorm krijgen. 
Naast deze algemene punten die gelden voor alle locaties zijn er accentverschillen tussen locaties op de verschil-
lende thema’s binnen wonen en welzijn, deze worden opgenomen in de verbeterregisters per locatie. Het doel van 
de maatregelen is de cliënttevredenheid verhogen. De meting cliënttevredenheid heeft weer plaatsgevonden in 
maart 2020, waarbij bleek dat de cliënttevredenheid is toegenomen. De uitslag komt uitgebreider aan de orde in het 
kwaliteitsverslag van 2020. De meting cliënttevredenheid willen we jaarlijks herhalen.

3.3 Veiligheid
Werken aan zorginhoudelijke kwaliteit gaat uit van professionele standaarden en richtlijnen. Voor veiligheid betekent 
dit dat zorgorganisaties en zorgverleners vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen en leren van 
veiligheidsincidenten. Streven naar optimale veiligheid moet een hoge prioriteit hebben. Veiligheid plaatsen wij ook 
in de maatschappelijk context van een balans tussen persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant, en persoonlijke 
veiligheid en risico’s aan de andere kant. 

In januari/ februari 2020 zijn de eerste metingen verricht op de drie verplichte indicatoren basisveiligheid: ‘Advance 
Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’ en op de 
indicatoren middelen en maatregelen rond vrijheid en werken aan vrijheidsbevordering. De eerste meting liet zien 
dat we goed scoorden op alle punten behalve het multidisciplinair bespreken van medicatiefouten. Dat was ook één 
van de redenen om te starten met het werken met TriasWeb. In TriasWeb kunnen onder andere incidenten, klachten, 
verbetervoorstellen en risico’s gemeld worden en retrospectief worden geanalyseerd. Het gaat daarbij om een team-
gerichte aanpak van incidenten en risico’s, waarbij het leren en verbeteren voorop staan. Zo kunnen maatregelen 
ook beter geborgd worden en wordt de cirkel van Deming volledig doorlopen. Ditzelfde geldt ook op het gebied 
van het zorgproces, ook hier heeft het werken met de cirkel van Deming, bijvoorbeeld het rapporteren op doelen, 
doorlopend de aandacht nodig.

Het werken met de cirkel van Deming heeft doorlopend de aandacht binnen de organisatie en maatregelen naar 
aanleiding van incidenten worden geborgd.
 
In het najaar van 2020 zullen de scholingen Triasweb en dan met name het analyseren weer opgestart worden. 
Daarnaast is er extra focus geweest op het goed werken met het zorgdossier en worden audits uitgevoerd. Waardoor 
de verwachting is dat dit punt sterk zal verbeteren. De opvolging van dit punt vindt plaats door middel van het 
verbeterregister per locatie.

3.4 Leren en werken aan kwaliteit
Binnen Lelie zorggroep werken we continu aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. In het kwaliteitskader worden 
vijf thema’s op dit gebied benoemd.

1. Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
Het verbeteren van de kwaliteit van zorg is een continu proces waarbij het leren van elkaar het lerend effect vergroot. 
Door (resultaten van) audits en CTO op te nemen in het werkproces wordt het delen van aandachts– en verbe-
terpunten een natuurlijk proces. Het project ‘Leren van Elkaar’ ontwikkelt hiervoor tools die in 2021 het leren van 
elkaar verder stimuleert. Op de agenda’s van de verschillende overleggen zoals LMO en regio-overleg zullen meer 
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inhoudelijke onderwerpen aan de orde komen. Ook op MT-niveau zal er, als onderdeel van de besturingsfilosofie, 
een doorontwikkeling plaatsvinden op de coördinatie op voorbereidende besluitvorming; portefeuillehouders 
worden ook in het IMZ-management team benoemd, en een passende overlegstructuur gevonden en vastgelegd 
(met onder meer ‘driehoeksoverleggen’). Dit alles op basis van de principes van Plan Do Check Act, niet als doel 
maar als hulpmiddel om zelf beter te worden en te borgen. Het digitale verbeterregister wordt opgenomen in de 
nieuwe ICT-omgeving waardoor het gebruik hiervan meer als vanzelfsprekend is. Op het gebied van kwaliteit van 
zorg en hulpverlening is er behoefte aan meer (of andere) stuurinformatie, die we binnen de organisatie ‘zachte 
KPI’s’ zijn gaan noemen. In 2020 wordt hier een start mee gemaakt en 2021 wordt verder nagedacht en uitgewerkt 
welke prestatie indicatoren zinvol en geschikt zijn om (periodiek) zichtbaar te maken. 

Andere speerpunten voor Kwaliteit blijven uiteraard de Kwaliteitskaders en het gekozen Kwaliteitscertificaat van 
NEN-EN-ISO 9001-2015. 

Risicomanagement is een middel dat we inzetten om bij te dragen aan het halen van de organisatiedoelstellingen. 
Dit draagt bij aan: 

• Structuur en inzicht bij bepalen van organisatie doelstellingen. 
• Ondersteuning bij het maken van keuzes in het strategisch proces. 
• Verhoging van het besef van risico- en kans denken. 
• Vertrouwen bij stakeholders. 
• Elimineren van overbodige beheersmaatregelen. 
• Compliant zijn aan interne en extern regelgeving. 

We brengen voortdurend onze risico’s in beeld op onze processen en bij veranderingen, en anticiperen hierop bij 
het opstellen van de jaarkaart en de begroting, en in de PDCA. Vervolgens monitoren we deze door middels van 
voortgangsrapportages (marap) en het verbeterregister. Hierbij wordt ook bekeken of deze keuzes/oplossingen in 
overeenstemming zijn met interne afspraken en wet- en regelgeving (compliance).

2. Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
Als organisatie willen we graag transparant zijn over wie we zijn als organisatie en hoe wij met elkaar leren. Daarom 
leggen we dit vast in een jaarlijks kwaliteitsplan, welke is opgenomen in de besturings- en begrotingscyclus van de 
organisatie, gepubliceerd wordt op onze website en wordt voorgelegd aan het lerend netwerk. Het kwaliteitsplan 
2019-2021 is tot stand gekomen op basis van de meerjarenstrategie die is opgesteld voor Lelie zorggroep samen 
met de cliëntenraad, OR, medewerkers van de werkvloer, managers, serviceorganisatie en specialisten bijvoorbeeld 
op het gebied van Korsakov, palliatieve zorg, welzijn, PG zorg en wijk. Dit is gebeurd in de periode augustus en 
september 2018 in bijeenkomsten met de verschillende stakeholders. De medewerkers konden hun reactie op de 
meerjarenstrategie geven rechtstreeks aan de bestuurders. Daarnaast is het kwaliteitsplan weer voorgelegd aan de 
OR en CCR en hebben zij hier goedkeuring aan gegeven. Als organisatie gaan we in 2021 verder met de uitvoering 
van het kwaliteitsplan 2019-2021. Daarom zijn de kwaliteitsplannen per locatie in augustus/september 2020 geë-
valueerd en bijgesteld en is het bijgesteld kwaliteitsplan 2021 geschreven. Deze zal ook weer aan de CCR worden 
voorgelegd.
Alle locaties houden een eigen verbeterregister bij waarvoor de als bijlage meegeleverde kwaliteitsplannen per 
locatie een bron zijn. Vanuit het kwaliteitsplan 2019-2021 zullen de punten die verbetering behoeven meegenomen 
worden in het verbeterregisters. De verbeterpunten worden op hoofdlijnen beschreven, in de verbeterregisters van 
de locaties zijn de details beschreven. De realisatie van doelen uit het kwaliteitsplan worden gemonitord via het ver-
beterregister, maandelijks werkoverleg met de managers en driemaandelijkse resultaatgesprekken met de Managers 
wonen met zorg. Dit wordt vastgelegd in een evaluatieverslag en gedeeld met de OR, CR en zorgkantoren.

3. Jaarlijks kwaliteitsverslag 
Naar aanleiding van het kwaliteitsplan stelt Lelie zorggroep een jaarlijks kwaliteitsverslag op, waarin is opgenomen 
wat het afgelopen jaar is bereikt op de verschillende doelen uit het kwaliteitsplan en is de feedback uit het lerend 
netwerk geëvalueerd. Naast dit kwaliteitsverslag zal drie keer per jaar geëvalueerd worden met de zorgkantoren of 
doelen bereikt zijn en welk budget daaraan is verbonden.
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4. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners
We willen goed zijn in dementiezorg, palliatieve zorg en wondzorg. Dat wordt onder meer zichtbaar in de uitbreiding 
van het aantal specialistisch verpleegkundigen op deze gebieden, hun consultatiefunctie en ketenparticipatie in 
de regio. Ook zullen specialistisch verpleegkundigen een grotere rol gaan spelen in onze huizen, na een positieve 
ervaring hieromtrent in Siloam en Tiendhove, met name met palliatieve zorg. Externe eisen omtrent gewenste 
specialisaties zullen regionaal worden ingevuld. De herziene zorgstandaard dementie wordt verder ingevoerd binnen 
de organisatie. 

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de klankbordgroep voor verzorgenden denken mee over de onderwerpen 
die voor hun dagelijkse zorgpraktijk belangrijk zijn, zo participeren ze mee in schrapsessies om waar mogelijk te 
komen tot administratieve lastenverlichting in 2021. Op deze manier wordt geborgd dat verbetermaatregelen goed 
aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Daarnaast wordt gewerkt aan de verbreding en verhoging van het denk- en ken-
nisniveau bij de medewerkers zodat beter ingespeeld kan worden op de wensen en behoeften van de bewoner. Het 
onderlinge contact, ook multidisciplinair wordt versterkt door kennisdeling (carrousel, themabijeenkomsten), intervi-
sie, coaching en scholing bijvoorbeeld scholing kleinschalig wonen op de verschillende locaties. Voor 2021 zal weer 
een scholingsplan opgesteld worden. Bij het werken aan de kwaliteit van zorg wordt er ook in 2021 ingezet op het 
komen tot preventieve maatregelen en het leren van elkaar. Het lerend effect wordt opgeschaald van de individuele 
cliënt en medewerker naar andere cliënten en collega’s. Door aandachts- en verbeterpunten met elkaar te delen gaat 
de spin-off van oplossingen andere cliënten en collega’s helpen. Vanuit de teams/locaties opschalen naar het MT om 
te delen en tot een gemeenschappelijke aanpak te komen en weer terug naar die locaties/teams. Het principe van 
kruisbestuiving. Dit alles op basis van de principes van Plan Do Check Act, niet als doel maar als hulpmiddel om zelf 
beter te worden en te borgen. Deze nieuwe structuur wordt tot en met 2021 ieder half jaar geëvalueerd om te kijken 
of deze structuur effectief is op de punten van kruisbestuiving, inhoud MT en voorbereidende besluitvorming en 
indien nodig bijgesteld.

5. Deel uitmaken van een lerend netwerk
Lelie zorggroep heeft een duidelijke focus op samenwerking met andere partijen. Samen met Sonneburgh, De 
Zellingen en Vijverhof vormen we een lerend netwerk. Binnen dit netwerk wordt samen leren en verbeteren vormge-
geven door de uitwisseling van medewerkers en het voorleggen van het kwaliteitsplan- en verslag. Naast dit lerend 
netwerk zijn er ook netwerken op lokaal niveau, zoals in Rotterdam Conforte waar belangrijke dossiers aan ons zijn 
toevertrouwd zoals vastgoed, ICT, coördinatiepunt ELV. Verder maken we nog deel uit van het dementienetwerk, 
netwerk palliatieve zorg.  

Naast deze netwerken maken de individuele locaties deel uit van:
• Slingedael heeft een Topcare status voor de doelgroep Korsakov, wat staat voor uitstekende zorg en een 

structureel streven naar beter. Door onderzoek en samenwerking met o.a. de universiteit, is er een continu 
leerproces van verbetering binnen de hele instelling. De opgedane kennis wordt gedeeld via (interne en 
externe) bijeenkomsten en publicaties. Daarnaast worden de uitkomsten en resultaten vertaald naar de werk-
processen op de afdeling, zodat dat direct invloed heeft op de geboden zorg en de kwaliteit van leven van 
onze cliënten. Uit de Ontwikkelvisitatie 2019 komen de volgende aandachtspunten naar voren: van multipele 
dromen naar focus op lange termijn, strakker plannen en formuleren, meer aandacht voor implementatie van 
onderzoeksresultaten en de vastlegging daarvan. Daarnaast zijn de Topcare criteria in 2020 herzien. 

• Slingedael en Tussendael streven ernaar om in 2021 het Kenniscentrum en Expertisecentrum te worden voor 
deze regio. Als academisch centrum zullen de locaties naast het leveren van excellente zorg en het doen van 
wetenschappelijk onderzoek, investeren in onderwijs van medewerkers.; 

• Siloam en Westerstein maken deel uit van het coöperatieve samenwerkingsverband Hoogvliet; 
• Pniël en De Burcht werken actief samen in een GRZ-netwerk met andere zorgaanbieders en het IJssellandzie-

kenhuis, St. Franciscus Gasthuis; Daarnaast werkt Pniël nog actief samen in het ELV-netwerk met huisartsen, 
Zorgimpuls en andere zorgaanbieders in de wijk Kralingen-Crooswijk in het kader van de wijkbedden en De 
Burcht met Antes i.v.m. ouderenpsychiatrie;

• Tiendhove werkt actief samen in Pattz bijeenkomsten, met het IJssellandziekenhuis, NPV, Contour de Twern en 
Pameijer. 

• Vellerveste werkt actief samen met Nebo en Nieuwoord met Charim
• In Katwijk wordt met DSV- verzorgd leven samengewerkt 

Voor al deze netwerken geldt dat verschillende organisaties en medewerkers samen kennis delen en leren. Samen 
komt er meer tot stand.
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3.5 Leiderschap, governance en management
Lelie zorggroep heeft een Raad van Bestuur met twee leden, waarvan één lid een verpleegkundige achtergrond 
heeft. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van 
zaken binnen Lelie zorggroep. De bestuursverantwoordelijkheden zijn georganiseerd volgens de zorgbrede gover-
nance code. De statuten en reglementen zijn in lijn met deze code. Het besturingsmodel gaat uit van de cliënt. 
 
Besturingsmodel
Onlangs heeft Lelie zorggroep aanpassingen gedaan in de besturingsfilosofie van de organisatie. We geloven in 
kracht van samen – met een diversiteit aan disciplines, professionals, maar ook ketenpartners. Onze zorg en hulp 
krijgen gestalte in de omgang tussen cliënt en zorg- of hulpverlener, het hart van onze organisatie. De verantwoor-
delijkheid voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg ligt daarom ook zo laag mogelijk in de organisatie, bij 
onze teams van professionals. Onze regiomanagers, locatiemanagers en managers van cliënt-/ ondersteunende dien-
sten zijn integraal verantwoordelijk voor hun organisatieonderdeel (Resultaat Verantwoordelijke Eenheden), om dit 
optimaal te faciliteren voor de teams. Binnen afgesproken kaders krijgen zij de ruimte en vrijheid om de afgesproken 
doelstellingen te realiseren en goede zorg en hulp te bieden aan onze cliënten en met onze medewerkers. De Raad 
van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale resultaat en schept goede voorwaarden. 

De aard van onze diensten – zorg en welzijn –, en de verantwoordelijke rol die de arts (met name in onze huizen) 
heeft in het bieden en borgen van goede zorg aan onze cliënten, vraagt om bijzondere betrokkenheid en positie van 
de arts bij het management. In elk van onze huizen staat daarom een arts (in de rol van locatieadviseur) naast onze 
locatiemanager. Samen draagt het duo de verantwoordelijkheid voor goede kwaliteit van zorg en behandeling; het 
is die relatie waarin duaal management gestalte krijgt. Op bestuursniveau is de medisch adviseur de duale sparring-
partner van het bestuur.

De wens om een product (zoals ‘Dementiezorg’ of ‘Korsakov zorg’) of een dienst (zoals HR- processen of administra-
tieve processen) te verbeteren of optimaliseren ontstaat vaak in een team, op een locatie of in een regio. De impact 
van de gewenste verandering overstijgt echter niet zelden de resultaatverantwoordelijke eenheid van een manager. 
Binnen Lelie zorggroep werken we daarom met een veranderstructuur waarbij portefeuilles en producten zijn ver-
deeld onder verantwoordelijke managers. Innovatie heeft een uitgesproken plaats in elk van deze onderdelen.

Deze matrixstructuur is relatief nieuw in onze organisatie. Producten en diensten die wij leveren willen wij voortdu-
rend evalueren, ontwikkelen en innoveren. Het gaat hierin immers om de inhoud van de zorg en dienstverlening. 
Hiermee zorgen we dat de producten blijven aansluiten bij de veranderende vraag die binnen de specifieke 
doelgroep leeft en dat producten zelf verder worden ontwikkeld door het toepassen van nieuwe kennis, inzichten en 
technieken. Zoals we voor iedere resultaatverantwoordelijke eenheid een cyclus volgen van planvorming, uitvoeren, 
checken en bijstellen (PDCA), zo willen we dat deze plan- en verbetercyclus ook voor de portefeuilles en producten 
in 2021 meer vorm gaat krijgen. Producteigenaren worden hierbij ondersteund door een expertgroep van professio-
nals zelf.

Cliëntenraad 
Vanuit de gedachte dat het primaire proces centraal staat, neemt de cliëntenraad een belangrijke positie in op 
centraal en lokaal niveau. De cliëntenraad is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan dat de cliënten vertegenwoor-
digt en de gemeenschappelijke belangen van deze cliënten behartigt in het kader van de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Er is een centrale cliëntenraad en er zijn lokale cliëntenraden (per locatie). De 
centrale cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van de lokale cliëntenraden. Lelie zorggroep hanteert het principe 
‘medezeggenschap volgt zeggenschap’. De zeggenschap ligt binnen Lelie zorggroep bij de Raad van Bestuur, 
die besluiten neemt op het gebied van strategie en beleid, samenwerking, financiën, structuur en regelingen op 
concernniveau en over de inrichting van de interne organisatie, de leidinggevende structuur en de procesorganisatie 
voor de zorglocaties en bedrijfsonderdelen.

Dit betekent voor de medezeggenschap dat deze genoemde onderwerpen behandeld worden door de centrale 
cliëntenraad. De onderwerpen die hieruit voortvloeien voor uitvoering op de zorglocaties/bedrijfsonderdelen worden 
behandeld door de lokale cliëntenraden, evenals specifiek lokale operationele zaken. 
De WMCZ geeft cliëntenraden een aantal bevoegdheden zoals het recht om met betrekking tot een aantal 
onderwerpen advies of verzwaard advies uit te brengen. En het recht om een persoon bindend voor te dragen ter 
benoeming in de Raad van Toezicht. De cliëntenraden dragen vrijwel altijd de bevoegdheid over aan de centrale 
cliëntenraad om een persoon te benoemen in het bestuur of de Raad van Toezicht. De verdeling van de andere 
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bevoegdheden tussen de cliëntenraad en de centrale cliëntenraad vraagt om nuancering; wie bij welke onderwerpen 
om advies gevraagd moet worden, hangt af van het antwoord op de vraag voor welke cliënten het betreffende 
besluit van belang is. Is een besluit aan de orde dat van belang is voor alle cliënten van Lelie zorggroep dan kan 
de centrale cliëntenraad adviseren. Is het besluit voor alleen cliënten van een bepaalde voorziening of gebied 
of product van belang, dan adviseert de cliëntenraad van de betreffende zorglocatie/bedrijfsonderdeel. Als het 
bijvoorbeeld gaat om de benoeming van een lid van de klachtencommissie die voor het hele concern werkt, dan ligt 
het voor de hand dat de regionale raden hun bevoegdheden op dat punt overdragen aan de centrale cliëntenraad. 
Het besluit echter om een teamleider of manager te benoemen, is alleen van belang voor de betrokken zorglocatie/
bedrijfsonderdeel en niet voor het hele zorgconcern. De bevoegdheden worden dan op lokaal niveau uitgeoefend. 
Voor sommige onderwerpen kan het zinvol en nuttig zijn dat zowel binnen de centrale cliëntenraad over het onder-
werp wordt gesproken als binnen de cliëntenraad.

Op 1 juli van dit jaar is de nieuwe wet op de medezeggenschap cliënten in werking getreden. Kern van deze wet is 
dat er meer zeggenschap bij de cliëntenraden wordt belegd en er ook meer verantwoordelijkheden naar de lokale 
raden (thuiszorg en iedere instelling) zijn gekomen. De nieuwe wet vereist aanpassingen en aanscherping van de 
vroegere reglementen van de cliëntenraden, een behoorlijk intensieve klus. De centrale cliëntenraad van de Lelie 
zorggroep heeft op 2 september het nieuwe reglement vastgesteld en deze is bekrachtigd met een handtekening 
van de voorzitter en de Raad van Bestuur.  

De lokale raden zullen in hun afzonderlijke vergaderingen eveneens het nieuwe lokale reglement vaststellen.

Structuur organisatie
Lelie zorggroep is één stichting met drie divisies. De divisiestructuur bestaat uit de divisies Agathos (thuiszorg), 
Curadomi (thuiszorg) en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn (voornamelijk intramurale zorg). Binnen Lelie 
zorggroep zijn medewerkers in dienst die werkzaam zijn in de divisies. Iedere divisie heeft een adviesorgaan, namelijk 
de divisieraad. Deze divisieraad heeft een adviesrecht op de identitaire aspecten binnen de divisie. De aansturing 
van de intramurale locaties vindt plaats door de Managers Wonen met Zorg en de Raad van Bestuur en voor zorg 
thuis door vijf regiomanagers met de Raad van Bestuur. Voor de intramurale locaties zijn de managers integraal 
verantwoordelijk voor hun locatie. Onder de managers vallen de teamleiders. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor 
zorg, welzijn en huishouding op de woongroep/ afdeling. Voor de thuiszorg zijn vijf regiomanagers aangesteld, zij 
zijn in hun gebied verantwoordelijk voor V&V, IAH en HbH. De organisatie wil eigen verantwoordelijkheid en eigen 
regie stimuleren door verantwoordelijkheden laag neer te leggen in de organisatie. Dat kan alleen als er aangesloten 
wordt op de situatie en vak-volwassenheid binnen een team. Hiervoor is de teamsamenstelling van belang. Voor de 
stijl van leiderschap verwijzen we naar 3.6 leiderschapsontwikkeling.
 
Het bestuur en de managers komen maandelijks bijeen in het Managementteam intramurale zorg (MT IMZ) en het 
MT extramurale zorg (MT EMZ). Tegelijkertijd willen we de kruisbestuiving behouden. Wat een goed idee is in een 
van onze verpleeghuizen, kan ook goed werken in de thuiszorg en andersom. De serviceorganisatie ondersteunt 
dit. Tegelijk willen we voorkomen dat de vergadertafel bij elk managementoverleg zo vol zit, dat efficiënte 
besluitvorming wordt verhinderd. Daarom is besloten per thema (HRM, facilitair, bedrijfsvoering, ICT, Marketing en 
communicatie, Beleid en kwaliteit, Welzijn) driehoeksoverleggen te organiseren. Hieraan nemen deel de manager 
van de serviceorganisatie die verantwoordelijk is voor het betreffende thema, een manager vanuit het MT EMZ, een 
manager vanuit het MT IMZ en een van de bestuurders.

Op de locaties wordt door managers met de teamleiders en serviceorganisatie overlegd binnen het Lokale Manage-
ment Overleg. Binnen teams op de locaties vindt werkoverleg plaats met de teamleider. 
De bestuurders lopen jaarlijks een aantal dagdelen mee in de zorg op verschillende locaties. Dit varieert van 
meelopen in de route tot gesprekken in de huiskamer tot helpen bij het eten geven, bloemschikken, meedraaien 
in de dagbesteding/ werkplaats.  Hierdoor blijven de bestuurders betrokken bij de zorg en houden ze zicht op hoe 
de zorg in het primaire proces verloopt en wat de uitwerking is van maatregelen en besluiten die genomen zijn op 
bestuur- en managementniveau. 
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3.6 Personeelssamenstelling: onze medewerkers zijn daadkrachtig, liefdevol, dichtbij en verbindend 
Goed werkgeverschap
Medewerkers die direct in contact staan met de cliënt bepalen de kwaliteit van zorg en hulpverlening. Dat is het 
mooie aan ons werk, maar schept ook verantwoordelijkheid. Onze medewerkers zijn gemotiveerd en goed opgeleid. 
Wij ondersteunen hen met goed werkgeverschap zodat medewerkers vitaal en behouden blijven. We stimuleren 
medewerkers die ondernemend en coöperatief gedrag vertonen en bieden hun kansen op professionele ontwikke-
ling en groei. We ondersteunen hen optimaal in hun werk en bieden daarbij volop ruimte aan toerusting, bezieling 
en bezinning door diverse scholingen (zie onder andere het kwaliteitsplan per locatie), het bespreken/ delen van de 
kernwaarden in alle teams naar aanleiding van de publicatie ‘Omdat zorg verbindt. Over de rol van Lelie zorggroep 
bij jouw werk’. Zo gaan innovatie en ontwikkeling van medewerkers hand in hand. Innovatie voor medewerkers richt 
zich op arbeidsomstandigheden en arbeidssatisfactie. De veelkleurigheid van Lelie zorggroep vraagt respect voor de 
verschillen en saamhorigheid rondom onze maatschappelijke opdracht. Zorg verbindt!
  
Ondernemingsraad
In juli 2019 is de nieuwe OR na verkiezingen van start gegaan. De OR komt op voor de belangen van de medewer-
kers van Lelie zorggroep. De Raad van bestuur en de OR overleggen op regelmatige basis en in goede verstand-
houding met elkaar. De OR heeft adviesrecht bijvoorbeeld op het gebied van het benoemen van een bestuurder of 
besluiten die belangrijke financiële, economische of organisatorische gevolgen hebben voor de organisatie, instem-
mingsrecht over personele regelingen, initiatiefrecht over alle sociale, organisatorische, financiële en economische 
zaken in de organisatie en informatierecht. 

Cultuur
Omdat onze merken allemaal hun eigen traditie en erfgoed meedragen en samen binnen Lelie zorggroep een 
nieuwe start hebben gemaakt, hebben we gewerkt aan een nieuwe organisatiecultuur door in de teams aan de gang 
te starten met de inbedding van de missie, visie en kerndaden door dit bijvoorbeeld te bespreken met elkaar tijdens 
teamoverleggen. In 2021 zullen we wederom veel aandacht besteden aan de verdere inbedding hiervan in onze 
organisatie. Dit wordt uitgewerkt in het identiteitstraject. Als onderdeel van dit traject zullen we vooral in de teams 
aan de slag gaan met vorming en toerusting. Dit wordt in de vorm van een pakket beschikbaar gesteld aan teamlei-
ders. Zij kunnen naar behoefte putten uit één van de twintig modules die gaan over onderwerpen als ‘omgaan met 
rouw als professional’, ‘omgaan met verschil in identiteit’ en ‘ethiek en moreel beraad’. Verder komen de kerndaden 
terug in de resultaatgesprekken en ontwikkelen we uitingen op muren en schermen rond de kerndaden ‘liefdevol, 
daadkrachtig en verbindend’.

Leiderschapsontwikkeling
We zetten ons dagelijks in om cliënten vrede te laten krijgen met de situaties waarin zij zich bevinden en dit kan 
alleen als wij hen (h)erkennen en zien in hen zijn. In dat proces worden medewerkers en leidinggevenden steeds 
meer teruggeworpen op zichzelf. Ze moeten stevig in hun schoenen staan om met tegengestelde eisen om te gaan 
en om koers te houden in alle hectiek. Omdat vertrouwde kaders wegvallen en omdat ze moeten ‘koersen in de mist’ 
moeten leidinggevenden zélf keuzes maken en vanuit hun eigen kompas richting kiezen. Dat vraagt innerlijke balans 
en persoonlijke rijpheid. Met elkaar kunnen we deze koers ook duidelijker maken door te delen en te leren met en 
van elkaar. Binnen Lelie zorggroep geloven we dat mensen in beweging komen van mensen. Ook in een nieuwe tijd 
waarin de samenleving individualiseert, geloven wij in de kracht van teams en groepen. Daarbij gaat het zowel om 
onze cliënten als onze medewerkers. De basis voor alles wat we doen is de relatie die wij met elkaar hebben. We 
geloven in de kracht van gezamenlijke normen en waarden. Door deze collectief te beleven en uit te dragen, doen 
we een belofte naar elkaar en naar onze cliënten. Deze beloften zijn onze kerndaden die we zichtbaar maken met ons 
gedrag. Onze medewerkers zijn liefdevol, dichtbij, daadkrachtig en verbindend. Dat vraagt voorbeeldgedrag van al 
onze medewerkers en leidinggevenden. Om dit mogelijk te maken, zoeken we effectieve dienende leiders. Effectief 
omdat we binnen Lelie zorggroep onze doelen willen bereiken en onze maatschappelijke opdracht willen vervullen. 
Dienend om de zorgverlener op de beste manier zijn of haar werk te laten doen voor onze cliënten. Dit is bewust en 
gericht sturen en steunen met oog voor mens en resultaat. Effectief dienend leiderschap = Sturen + Steunen. Om 
dit te verder te ontwikkelen zijn wij in 2018 gestart met het Lelie leiderschapshuis. In 2020 zal dit het 4e blok ingaan 
en in 2021 verder voortgezet worden. In het Lelie leiderschapshuis organiseren we ontmoetingen om met elkaar te 
praten over de dilemma’s in het werk. Met elkaar groeien we in de benodigde vaardigheden die het werk dagelijks 
van ons vraagt. Door het Lelie leiderschapshuis zijn al onze medewerkers en leidinggevenden zelf in staat om keuzes 
te maken in het belang van de cliënten, in samenhang met de organisatie die dit gezamenlijk uitvoert.

Al onze medewerkers en leidinggevenden zijn eind 2021 zelf in staat om keuzes te maken in het belang van de 
cliënten.
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Deskundigheidsbevordering, vinden en binden
In 2020 is door ons hard gewerkt om aan benodigd personeel met de juiste deskundigheid te komen binnen de 
krappe arbeidsmarkt. Er zijn hierbij mooie resultaten geboekt. Toch blijft ook in 2021 het kunnen krijgen en behou-
den van gekwalificeerd personeel de grootste uitdaging op het gebied van medewerkers. Door de toenemende 
vraag naar verpleegzorg (door de vergrijzing) is de vraag naar personeel in de zorg groter ooit. We moeten steeds 
innovatiever worden in onze methodes om mensen te bewegen bij Lelie zorggroep te komen werken (boeien), hen 
te aan ons te ‘binden’, en duurzame inzetbaarheid te realiseren. Met de regio’s en locaties zal de wervingsbehoefte 
voor 2021 in kaart worden gebracht, daarbij inbegrepen hoeveel leerlingen en van welke opleiding er per februari en 
september 2021 in zouden mogen stromen. De gevolgen van de coronacrisis zullen hun uitwerking hierop hebben, 
zowel merkbaar in de arbeidsmarkt, samenwerking met externen alsook wat we intern geleerd hebben in die inten-
sieve tijd.

Professionalisering van medewerkers in de breedste zin van het woord is van groot belang in 2021. Opleiding en 
andere vormen van deskundigheidsbevordering staan hierin centraal. Medewerkers van LZG zijn deskundig om zorg 
aan onze cliënten te kunnen bieden. Scholing en deskundigheidsbevordering vindt plaats conform afspraken. Er is 
ruimte voor het leren van elkaar. Naast scholing komt er structureel tijd voor reflectie en intervisie. Het gaat in de 
zorgverlening veelal om levensveranderende ervaringen. Deze ervaringen delen en hier van leren is essentieel in 
onze lerende organisatie. 

Ook wordt in 2020 geëvalueerd en zonodig bijgesteld hoe de kennis en kunde van experts, die in expertgroepen en 
vakgroepen samenkomt op onderwerp resp. discipline, effectief en efficiënt kan worden verbonden aan onder meer 
beleidsontwikkeling en besluitvorming. 

Qua inhuur van flexibel extern personeel willen we in 2020 en 2021 conform de afspraken binnen de Rotterdamse 
Zorg ons strak houden aan het wettelijk kader zoals beschreven in de wet DBA, ook al zijn de implicaties hiervan nog 
niet helemaal helder. Dit betekent onder andere dat wij in principe geen ZZP’ers meer willen inzetten in de zorg, en 
dat we de deze doelgroep willen verleiden weer in loondienst te komen. Daarnaast willen we de inzet van uitzend-
krachten fors terugdringen. Daarom werkt Lelie zorggroep samen met een aantal vaste strategische leveranciers. Het 
terugdringen van flexibel extern personeel heeft als doel vaste bekende gezichten voor onze cliënten, zodat relaties 
opgebouwd kunnen worden.

Het is prettig om als werknemer zelf invloed te hebben op je werktijden. In de cao is daarom afgesproken dat de 
zeggenschap over de werktijden ‘kantelt’ van de werkgever naar de werknemers. De medewerker kan zijn wensen en 
mogelijkheden kenbaar maken in het team. Het team is ervoor verantwoordelijk dat de zorg aan de cliënten door-
gaat. Daarvoor overlegt het team zelf over het rooster en ieders mogelijkheden. Hierdoor zijn de belangen van de 
medewerker, de cliënten en die van de organisatie beter in balans. Binnen Lelie zorggroep is er nieuw roosterstatuut 
opgesteld; de implementatie loopt in 2020 en 2021. 

In het laatste kwartaal van 2020 gaat het nieuwe onboarding-programma voor nieuwe medewerkers van start. We 
verwachten dat dit programma een positief effect zal hebben op het boeien en binden van medewerkers, en tegelijk 
vraagt het om investering: in de eerste maanden van het dienstverband zal de nieuwe medewerker een aantal 
indirecte uren maken, en er zal een medewerker beschikbaar worden gesteld als buddy tijdens het inwerken. 
Wat betreft uitstroom van personeel draait Lelie zorggroep vanaf 1 september mee via de Rotterdamse zorg met 
de exit tool van Presearch. Hierdoor moet een hoop helder gaan worden wat de reden is van een hoog verloop en 
kunnen passende maatregelen in 2021 genomen worden.

3.7 Gebruik van hulpbronnen, ICT en innovatie
Het project ‘Modernisering ICT werkplek’ is in 2019 van start gegaan dat de mogelijkheid biedt om innovaties intra-
muraal verder toe te passen, omdat deze ondersteund kunnen worden. RAM-IT is gekozen als nieuwe ICT-partner 
en zal vanaf 1 januari 2020 een groot deel van onze ICT-diensten overnemen (outsourcing). De afgelopen maanden 
zijn inventarisaties uitgevoerd en de ontwerpdocumenten van de nieuwe omgeving opgesteld. In september 2019 
is gestart met de voorbereiding en het testen. Het was de bedoeling dat alle medewerkers gedurende het eerste 
kwartaal 2020 gingen werken met de nieuwe moderne werkplek. Inmiddels is dit in verband met de coronapandemie 
najaar 2020 geworden. Waar nodig zal de hardware vervangen worden en medewerkers getraind worden om met 
de nieuwe werkplek te gaan werken. In 2021 wordt een tussenevaluatie van het landschap uitgevoerd en wordt een 
besluit genomen over de verdere ontwikkeling van het landschap.  
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Tevens zal in 2020 en met een uitloop naar 2021 de applicaties, Nedap en Ysis, geëvalueerd worden waarin de 
cliëntdossiers vorm krijgen.

In 2020 hebben we een innovatievisie opgesteld 
in de vorm van een praatplaat. We zetten in de 
innovatievisie de relatie tussen cliënt en medewer-
ker centraal. Innovaties kunnen bijdragen aan de 
behoeften van cliënt en medewerker of knelpunten 
oplossen. Om in te spelen op (toekomstige) interne 
en externe ontwikkelingen, moet er nu worden 
geïnnoveerd. Daarom zijn innovatieadviseurs 
verantwoordelijk voor het opzetten en besturen 
van de innovatietrechter. Deze innovatietrechter 
bevat alle lopende innovatieprojecten, gescheiden 
door duidelijke beslismomenten. Door de trechter 
wordt innovatie op een gestructureerde manier 
georganiseerd en wordt in 2021 verder verfijnd en 
geïmplementeerd. 

In 2020 en 2021 zal veel aandacht worden besteed aan het verbeteren en vervangen van domotica (telefonie en 
alarmering). Daarmee willen we onze medewerkers beter ondersteunen in hun werk en bewoners veiligheid, privacy 
en maatwerk bieden. Ook zal worden gestart met het vullen van een ‘gereedschapskist’ met bewezen en nieuwe 
technologieën. Daarmee willen we technologie een grotere plek geven in de zorg op een manier die zo goed moge-
lijk aansluit bij de behoeften van cliënten en medewerkers. 
Daarnaast zijn we in 2020 gestart met het inzetten van Virtuele Thuiszorg, een pakket aan e-healthtoepassingen 
die erop gericht zijn de zelfredzaamheid van de cliënt te ondersteunen en te bevorderen. Dit hopen we in 2021 te 
continueren. Hiervoor hebben we reeds afspraken met andere leveranciers gemaakt. We onderzoeken of we de inzet 
kunnen uitbreiden naar onder andere de VPT. 

Huisvesting
Conform de vastgoedplanning zal nieuwe huisvesting gevonden worden voor de cliënten van Tussendael in 2021. 
In 2020 zijn de cliënten van Tussendael verhuisd naar beneden, wat het woon- en werkklimaat aanzienlijk heeft 
verbeterd. De vergunning van de tijdelijke voorziening is door de provincie verlengd tot 2023. In samenspraak met 
de gemeente en andere partijen wordt gezocht naar een passende locatie voor de lange termijn. 

In de meerjarenvastgoedplanning is in 2020 rekening gehouden met een investering in Atrium voor de renovatie 
van deze locatie. De gesprekken met de eigenaar van Atrium (SOR) zijn gestart in 2019 en de komende tijd zal 
verder geformaliseerd worden wat en hoe we gaan investeren. Naar verwachting zal dit plan eind 2020/begin 2021 
uitgewerkt zijn. 

De uitdaging, die nu en in 2021 voor ons ligt, is een noodzakelijke herbezinning op zorgcapaciteit in Rotterdam. Om 
het vastgoed toekomstbestendig te maken, zijn (forse) investeringen nodig. Samen met andere partijen (waaronder 
Conforte, woningcorporaties, gemeente Rotterdam en het ministerie van VWS) wordt onder leiding van een verken-
ner onderzocht hoe de verduurzaming van het zorgvastgoed in Rotterdam geherfinancierd kan worden. 
Om de benodigde investeringen in het zorgvastgoed te financieren, zal Lelie zorggroep haar rendementsdoelstellin-
gen moeten herijken. Het is van groot belang dat de organisatie in een fase van financiële stabiliteit en voorspelbaar-
heid belandt. Al met al vraagt de staat van het vastgoed van ons in 2021 een focus op flexibiliteit op korte en lange 
termijn doelstellingen.

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een thema voor Lelie zorggroep dat goed aansluit bij onze christelijke grondslag. 
Vanuit onze christelijke overtuiging belijden wij dat wij de aarde in bruikleen van God gekregen hebben. Daarnaast 
is de urgentie om duurzaam om te gaan met de aarde steeds meer voelbaar en is dit binnen onze samenleving op 
bijvoorbeeld het gebied van energie een groot issue geworden. Daarom is duurzaamheid een thema in de regio-/
locatiejaarplannen en geldt als criterium bij de inzet van innovaties. 



16

Financiën
Om financieel gezond te zijn en te blijven, en voor de nodige bankgaranties om bijvoorbeeld te kunnen investeren 
in noodzakelijke vernieuwing en/of verduurzaming van het vastgoed, heeft Lelie zorggroep een versterking van 
de solvabiliteit en rentabiliteit nodig. Streefnorm daarbij is het realiseren van een solvabiliteit van minimaal 25% 
(de balansratio) resp. 20% (de WfZ-ratio). In de meerjarenbegroting is berekend dat de komende jaren een stabiel 
rendement van minimaal 2% per jaar noodzakelijk is om de streefnormen te realiseren. 
De resultaten voor het jaar 2020 laten zich vanwege de uitbraak van Covid-19 nog niet eenvoudig prognosticeren. 
Diverse compensatieregelingen zijn in de maak, echter de uitkomsten zijn onzeker. De verwachting is dat niet alle 
productie-uitval en meerkosten zullen worden vergoed. 
Daarnaast ontstaan negatieve prijsontwikkelingen op onze zorglevering in 2021 en ook moet rekening worden 
gehouden met cao-loonstijgingen in 2020 en 2021. Met andere woorden: de omzet daalt en de kosten stijgen. Dit 
betekent concreet dat in 2021 stevig gestuurd moet worden op kostenreductie en ook met de pandemie zijn wij nog 
niet klaar. Dat start niet pas op 1 januari 2021, maar per heden, immers als we het gehele jaar 2021 willen profiteren 
van kostenbesparingen, is het zaak daarmee nu aan de slag te gaan.

Binnen de kortdurende intramurale zorg is in 2019 gestart met het berekenen van de inzet van personeel versus 
de indicaties en de bijbehorende disciplinemix. Ook voor de langdurige zorg is dit een hulpmiddel om goed te 
kunnen begroten en sturen. De controllers zullen samen met de managers een start maken met het opstellen van 
de begroting 2021 op basis van product en personeelsinzet-mix. Het vervolg van deze tendens, de ontwikkeling van 
zorgpaden, zal in 2021 verder vormgegeven moeten worden (dit stond in 2020 op het programma, echter vanwege 
het stilleggen van projecten als gevolg van Corona heeft dit project vertraging opgelopen). Ook het behandelbedrijf 
speelt hierin een belangrijke rol. In de loop van 2020/2021 zal een projectplan opgesteld worden en een projectver-
antwoordelijke worden aangewezen. 

3.8 Gebruik van informatie 
Binnen Lelie zorggroep zijn vorig jaar en dit jaar interne metingen cliënttevredenheid (CTO) gehouden. Vorig jaar 
in september en oktober 2018 is een uitgebreide cliënttevredenheidsmeting gehouden door een extern bureau. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Zorgkaart Nederland. Dit levert wel een algemeen beeld op, ook per team, 
zodat je weet wat goed en minder goed scoort, maar geeft te weinig specifieke informatie waaraan gewerkt kan 
worden. Hier zijn bijeenkomsten met bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers op de woongroepen om de uitkomsten 
van het CTO verder door te spreken behulpzaam bij. Verbeterpunten die hieruit zijn voortgekomen zijn opgenomen 
in het verbeterregister voor de locatie, welke worden opgevolgd en geëvalueerd in het LMO. Naast cliënttevreden-
heid wordt ook de medewerkerstevredenheid (MTO) gemeten. In 2020 wordt het MTO opnieuw gemeten. Binnen 
Lelie zorggroep worden regelmatig interne audits en externe audits gehouden en zijn er over 2016 tot en met 2019 
inspectiebezoeken en rapportages. Al deze uitkomsten worden gebruikt om te reflecteren op wat goed gaat en wat 
nog verbeterd kan worden. De punten die verbetering behoeven worden opgenomen in het verbeterregister per 
locatie en ook centraal wordt gekeken welke verbeteringen voor alle locaties opgepakt kunnen worden.

Bijlagen 
Bijlage 1: Model begroting verantwoording kwaliteitsbudget (Zilveren Kruis)
Bijlage 2: Model begroting verantwoording kwaliteitsbudget Vellerveste (Menzis)
Bijlage 3: Kwaliteitsplannen per locatie




