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Lelie zorggroep ligt op koers

Inleiding
In het kwaliteitsverslag over 2019 wordt beschreven wat Lelie zorggroep heeft gerealiseerd van het kwaliteitsplan 
2019-2021 en wat nog doorloopt in 2020 en 2021. Dit gebeurt aan de hand van de thema’s van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg en de doelen die opgenomen waren in het kwaliteitsplan, waarbij het uitgangspunt van Lelie 
zorggroep is: Samen zorgen voor de wijk.
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 gestalte. De werkwijze die we hanteren, kenmerkt zich door wijkgerichtheid, 
welzijn en goede (door)ontwikkeling van professionals. 

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 voorop stelt. Welzijn is aandacht hebben voor de ander 
en aandacht geven aan die ander. Alle medewerkers en alle disciplines (zowel zorg, behandeling als facilitair) halen 
de (bijzondere) wensen en verlangens van cliënten op (via de zogenaamde behoeftenbloem), om deze vervolgens 
ook weer samen voor de cliënt te organiseren. Welzijn is 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 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. Daarom hebben we 
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en leerbehoefte. Niet alleen voor de loopbaan binnen Lelie zorggroep 
maar ook elders.

In 2017 is Lelie zorggroep enthousiast aan de slag gegaan met het uitwerken van de thema’s uit het kwaliteitskader, 
welke in lijn zijn met de missie en visie van onze organisatie. In 2018 en 2019 kreeg dit een vervolg en we kunnen 
stellen als Lelie dat we goed op weg zijn om onze doelstellingen te gaan behalen of al hebben behaald. In dit 
verslag wordt beschreven wat onze doelstellingen voor 2019 en verder zijn op de verschillende thema’s en wat we tot 
nu toe bereikt hebben. Daarnaast geven we per thema aan welke verbeteringen we hebben gescoord op het gebied 
van cliënttevredenheid en/ of medewerker tevredenheid.
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Vanaf 2019 zijn we gestart met woonbegeleiders op de huiskamers en dit wordt in 2020 en 2021 verder uitgebouwd, 
zodat aandacht, nabijheid en een zinvolle dag geboden wordt aan de cliënt.

In 2019 is de uitbreiding van de formatie met woonbegeleiders, activiteitenbegeleiders, omloopmedewerkers en/
of welzijnscoaches voortvarend van start gegaan. Voor alle locaties geldt dat het locatie specifieke doel op dit punt 
voor 2019 is behaald. Daarnaast zijn voor alle locaties welzijnsprogramma’s opgesteld welke worden uitgevoerd 
zodat meer inzet van medewerkers op het gebied van welzijn ook leidt tot diverse groeps-en persoonsgerichte 
activiteiten die aansluiten bij de persoonlijke voorkeuren van de cliënt op het gebied van bijvoorbeeld maaltijden 
klaarmaken op de huiskamer (beleving geuren, kleuren en huiskamergevoel), activiteiten in de avond. Welzijn is 
vraaggericht georganiseerd, zodat de cliënt aan die activiteiten kan deelnemen die aansluiten bij de behoeften van 
de cliënt. Hierdoor is er tevens meer ruimte gekomen voor aandacht voor de bewoners door alle medewerkers.

Naast de uitbreiding van welzijnsmedewerkers is ook de samenwerking tussen zorg en welzijn aan de orde geweest, 
omdat er nu meer behoefte is aan afstemming en verbinding tussen zorg en welzijn. Daarom worden bijvoorbeeld 
woonbegeleiders actief betrokken bij het opstellen en evalueren van het zorgplan of wordt de behoeftenbloem met 
de cliënt door hen ingevuld. Of worden woonbegeleiders betrokken bij het multidisciplinair overleg met betrekking 
tot gedrag (MDO-g). 

In voornamelijk de 2e helft van 2019 is gestart met de inzet van muziektherapeuten op de locaties, Siloam, Wester-
stein, De Burcht, Slingedael, Tussendael en Pniël. Om een goede uitvoering te geven aan de muziektherapie zijn 
projectplannen opgesteld, die worden uitgevoerd. Dit loopt door in 2020.
Deze extra inzet van medewerkers heeft geleidt tot duidelijke verschillen in de metingen cliënttevredenheid van 2018 
en 2019. Zo geldt bijvoorbeeld voor PG dat de aansluiting van activiteiten op wensen en behoeften van de cliënt 
van een negatieve score (vergelijkbaar met NPS) naar een positieve score van 57% is veranderd (Score vergelijkbaar 
met de NPS +6). En deze trend is ook te zien in het zelf invulling geven aan het leven door de cliënt Bij de cliënten 
met een somatische aandoening is dezelfde trend zichtbaar. Dus hierin is duidelijk te zien dat de aanpak succesvol is. 
Daarom gaan we dit verder uitbouwen in 2020 en 2021.
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2. Wonen en welzijn

Het wijkgericht werken zoals verwoord in het strategisch meerjarenplan is vormgegeven voor 31 december 2021. 
PVA per locatie/wijk is opsteld en uitgevoerd en een wijkregisseur is aangesteld voor alle locaties.

Om welzijn en wijkgerichtheid vorm te geven en eenzaamheid tegen te gaan, zijn wijkregisseurs aangesteld op de 
locaties De Burcht, Tiendhove en het Atrium. Voor Vellerveste en Nieuwoord, de twee kleinschalige huizen, gaat de 
kwaliteitsmedewerker verkennen welke diensten voor de wijk aangeboden kunnen worden. 

Daarnaast is en wordt een plan van aanpak per wijk, waar de locatie aanwezig is, opgesteld en uitgevoerd. Bijvoor-
beeld in De Burcht zijn voorbereidingen getroffen in 2019 om in 2020 met de ouderenhub aan de slag te gaan. 
Het doel van de ouderenhub is om te zorgen voor voldoende geschikte woningen, woonvormen en voorzieningen 
in de wijk die senioren helpen om zelfstandig te wonen. Door de fysiotherapie wordt de training in de wijk ‘Thuis 
onbezorgd mobiel’ gegeven aan (potentieel) kwetsbare ouderen ook ter bevordering van sociaal contact. 
In Siloam is in september 2019 de Blaauwe Zalm geopend als ontmoetingsplek voor de wijk. De Specialiteit is hier 
aanwezig met een lunchroom. De Blaauwe Zalm is een initiatief van vier samenwerkende partijen, de SOR, Pameijer, 
DOCK en Lelie zorggroep. Deze partijen faciliteren de bewoners van Siloam en de bewoners in de wijk met allerhan-
de activiteiten, zoals talencursussen, klaverjassen, koffieochtenden. Daarnaast gaat DOCK in de ontmoetingsruimte 
een Huis van de Wijk vestigen en wordt De Blaauwe Zalm een ‘buurthuis’ met activiteiten afgestemd op de bewo-
ners.

Het boek “Stop eenzaamheid zelf” is ontwikkeld door Agathos hulpverlening. Het boek helpt mensen in de wijk 
die zich alleen voelen de eerste stappen te zetten om uit hun eenzaamheid te komen. Rondom dit werkboek is 
een e-learning voor vrijwilligers ontwikkeld, zodat zij anderen kunnen helpen bij het doorlopen van het werkboek. 
Daarmee wordt gehoopt de effectiviteit van het werkboek te verhogen. 
Op de locatie Westerstein (Siloam) is in 2019 het project ELV laag complex in samenwerking met de huisartsen 
gestart, zodat kwetsbare ouderen in plaats van in het ziekenhuis op een tijdelijke opnameplek in de wijk kunnen 
herstellen. Het plan hiervoor is in 2019 opgesteld, implementatie volgt in 2020.

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

Identiteit binnen de locaties is vormgegeven voor 31 december 2020, zodat op het gebied van de identiteit beter 
aangesloten wordt op de cliënt.

In 2019 is met het ophogen van de formatie van geestelijk verzorgers een start gemaakt op de locaties, De Burcht, 
Slingedael, Tussendael, Atrium en Oranjehof. Tevens is gestart met het toerusten van de medewerkers op de grote 
vragen van het leven door scholing in identiteit. Zodat er meer ruimte komt voor geloof en zingevingsaspecten in 
de zorgrelatie en op het gebied van identiteit beter kan worden aangesloten op de cliënt. Zo is bijvoorbeeld in De 
Burcht en Tiendhove gestart met het bespreken in de werkoverleggen van het boekje ‘Omdat zorg verbindt’, waarin 
de kerndaden van Lelie zorggroep aan de orde komen: ik ben liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij. In 
Slingedael en Tussendael is meerdere keren moreel beraad ingezet voor dilemma’s. Alle medewerkers van Lelie 
zorggroep hebben het boekje ‘Omdat zorg verbindt’, waarin o.a. het thema identiteit aan de orde komt, ontvangen.

Lelie breed is te zien in de metingen cliënttevredenheid dat er meer ruimte is voor geloof en zingevingsaspecten, 
ook naar de cliënten toe, omdat van een gemiddeld bijna 0 of negatieve score naar een overduidelijke positieve 
score van ruim 27% (score vergelijkbaar met de NPS) is gegaan op de vraag of medewerkers oog hebben voor 
levensvragen en de levensbeschouwing van de cliënt. Dus ook met deze doelen zijn we op de goede weg en zullen 
deze trajecten een vervolg krijgen in 2020 en 2021.
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3. Veiligheid

In september 2019 is het nieuwe handboek gepubliceerd met daarin de indicatoren basisveiligheid die aangeleverd 
dienen te worden over het jaar 2019. Er zijn drie verplichte indicatoren:

2: Advanced Care Planning : Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde 
3: Medicatieveiligheid: bespreken medicatiefouten in het team  
6: Aandacht voor eten en drinken

Voor de keuze indicatoren gaat Lelie zorggroep de volgende indicatoren aanleveren in overleg met de cliëntenraad:
4: Middelen en maatregelen rond vrijheid 
Werken aan vrijheidsbevordering

Voor deze laatste indicatoren is gekozen, omdat vrijheidsbeperking nog regelmatig wordt toegepast op de verschil-
lende locaties en we willen kijken hoe we het aantal maatregelen nog verder omlaag kunnen krijgen.
Kijkend naar de resultaten op deze indicatoren kan het volgende geconcludeerd worden: op het gebied van de 
indicatoren 2, 4 en 6 hebben we grote stappen gemaakt. Met alle cliënten zijn afspraken qua behandeling gemaakt 
omtrent het levenseinde. Ook wordt de aandacht voor eten en drinken bij vrijwel alle cliënten opgenomen in het 
zorgplan. Er is een duidelijke afname zichtbaar van het inzetten van middelen en maatregelen t.o.v. vorig jaar. De 
organisatie werkt aantoonbaar aan vrijheidsbevordering. 

Indicator 3 ‘Het multidisciplinair bespreken van medicatiefouten’ vraagt om verbetering. Een medicatiefout wordt wel 
gemeld en op individueel niveau worden wel maatregelen genomen, maar niet altijd komen deze incidenten in het 
multidisciplinair overleg terug, waardoor meer structurele maatregelen zouden kunnen worden genomen. Daarnaast 
heeft het doorlopen van de hele PDCA cyclus naar aanleiding van een incident of maatregelen naar aanleiding van 
bijvoorbeeld een cliënttevredenheidsonderzoek, de cirkel van Deming, doorlopend aandacht nodig, vooral het 
borgen van maatregelen naar aanleiding van incidenten, bleek ook uit een inspectiebezoek in oktober 2018 en april/
mei 2019.

Het werken met de cirkel van Deming heeft doorlopend de aandacht binnen de organisatie en maatregelen naar 
aanleiding van incidenten worden geborgd.

Dit is ook één van de redenen geweest om met een nieuwe melding incidenten systeem (Triasweb) te gaan werken. 
Eind 2019 is het werken met Triasweb voorbereid. TriasWeb is een systeem dat alle aspecten van kwaliteit en veilig-
heid bij elkaar brengt. In TriasWeb kunnen onder andere incidenten, klachten, verbetervoorstellen en risico’s gemeld 
worden en retrospectief worden geanalyseerd. Het gaat daarbij om een teamgerichte aanpak van incidenten en risi-
co’s, waarbij het leren en verbeteren voorop staan. Zo kunnen maatregelen ook beter geborgd worden en wordt de 
cirkel van Deming volledig doorlopen. TriasWeb sluit volledig aan bij de visie van de ‘lerende organisatie’ vanuit de 
basis. Dit is een verbetering ten opzichte van het oude systeem waarin alleen gemeld kon worden en alle meldingen 
van een afdeling of locatie in een overzicht gezet konden worden. De eerste serie trainingen voor Triasweb zijn in 
december 2019 voor alle locaties gegeven. Het werken met Triasweb start in 2020.
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4. Leren en werken aan kwaliteit

De behandelaren en zorgmedewerkers werken continu aan verbeteren onder andere door deel uit maken van expert-
groepen bijvoorbeeld op het gebied van wondzorg, mondzorg, MIC, dementie, waarbij ze tevens het aanspreekpunt 
zijn op hun locatie op het specifieke onderwerp en verbeteringen doorvoeren op dit gebied in de teams. 
De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en de klankbordgroep voor verzorgenden denken mee over de onderwerpen 
die voor hun dagelijkse zorgpraktijk belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld over de veranderingen in de uitvoer van de 
risicosignalering. 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 kennisniveau 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, thema bijeenkomsten), intervisie, coaching en scholing 
bijvoorbeeld scholing kleinschalig wonen op de verschillende locaties. 

Voor 2019 was per locatie een scholingsplan opgesteld welke op een enkele opleiding na gerealiseerd zijn. Zo zijn 
er bijvoorbeeld scholingen persoonsgerichte zorg en welzijn gevolgd in De Burcht, Oranjehof door medewerkers en 
in het Atrium is een start gemaakt met deze scholing voor vrijwilligers. In Vellerveste en Nieuwoord hebben bijvoor-
beeld in totaal 4 medewerkers de verkorte opleiding niveau 3 VIG gevolgd en één medewerker de opleiding niveau 
4 verpleegkundige. In Tiendhove is gestart met extern stage lopen in het Maasstadziekenhuis en in de thuiszorg. In 
Siloam is de training dementie en onbegrepen gedrag door medewerkers gevolgd. In Slingedael en Tussendael zijn 
9 leerlingen de opleiding Maatschappelijke zorg voor specifieke doelgroepen gestart (diploma in 2021 en 2022). In 
het Atrium is de scholing voor buddy en persoonlijk begeleider nog niet gerealiseerd, deze worden doorgeschoven 
naar 2020, ditzelfde geldt voor de training persoonsgerichte zorg in Tiendhove.

Vanaf mei 2019 is Lelie zorggroep gestart met de inzet van 
digicoaches, collega’s die andere collega’s helpen met het 
omgaan met digitale programma’s in de organisatie. Uit het 
medewerkersonderzoek van 2018 was namelijk gebleken 
dat veel medewerkers het lastig vinden hun weg te vinden 
binnen de digitale wereld in de zorg. Zilveren Kruis heeft 
hiervoor geld beschikbaar gesteld, specifiek voor de langdu-
rige zorg in Rotterdam. De digicoaches hebben voordat ze 
aan de slag gingen training gekregen op het terrein van de 
specifieke applicaties die Lelie zorggroep gebruikt en op het 
terrein van basisvaardigheden coaching en communicatie. 

De digicoaches hadden zich aangesloten bij het project 
‘Optimalisatie Nedap’. Dit project had als doel:

Alle medewerkers die met het ECD en aanverwante systemen werken zijn goed opgeleid, de risico’s (financieel en 
kwalitatief) worden beheerst en er is eenheid in de manier van werken van de locaties voor 31 januari 2020.

Dit project was gestart naar aanleiding van de implementatie Nedap en Ysis voor de IMZ in 2018 en de evaluatie 
door Berenschot in het eerste kwartaal 2019 en onze eigen interne signalen, waaruit een lijst met openstaande 
punten was gekomen. Het bleek dat het gebruik van het ECD in de IMZ nog niet overal verliep zoals gewenst, 
bijvoorbeeld rondom de manier van rapporteren. Tussen de locaties bestonden verschillen in de beleving rondom 
het ECD en het optimaliseren van de processen. In 2019 is een rondgang gemaakt langs de medewerkers door alle 
digicoaches met ondersteuning vanuit de serviceorganisatie op alle locaties. In 2020 zal geëvalueerd worden wat er 
met dit project bereikt is.

In het lerend netwerk is het kwaliteitsplan en verslag besproken, waarbij als belangrijkste punt naar voren kwam dat 
we meer themagericht met elkaar aan de slag willen. Eén thema waar in 2019 aan gewerkt is, is de nieuwe wet Zorg 
en dwang. Hiervoor is door Lelie zorggroep een e-learning ontwikkeld die door de overige leden van het netwerk is 
en wordt gebruikt, aangepast aan de eigen situatie. De trainingen voor de wet Zorg en dwang zijn eind 2019 gestart 
binnen Lelie zorggroep en lopen door in 2020.
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5. Leiderschap, governance en management

Omdat onze merken allemaal hun eigen traditie en erfgoed meedragen en we samen binnen Lelie zorggroep een 
nieuwe start hebben gemaakt, hebben we gewerkt aan een nieuwe, eenduidige organisatiecultuur. Op basis van 
voortschrijdend inzicht zal Lelie zorggroep de komende jaren werken aan een cultuur waarin eigenheid en diversiteit 
hand in hand gaan. Dat kan alleen binnen een cultuur van samenwerken en resultaatgericht werken. Die cultuur zijn 
we aan het ontwikkelen binnen het Lelie leiderschapshuis voor leidinggevenden en andere medewerkers. Effectief 
dienend leiderschap = Sturen + Steunen. Daarom zijn wij in 2018 gestart binnen het leiderschapshuis met de 1e 
woonlaag ‘Wie zijn wij als Lelie zorggroep en wie ben ik als leider’ en de training ‘Het goede gesprek’. In 2019 ging 
de 2e bouwlaag van het Lelie leiderschapshuis van start, met vanaf april 2019 de trainingsgroepen ‘Mijn team en ik‘. 
Bij deze training kon gebruik gemaakt worden van een interne coach. Inmiddels hebben we al een grote omslag in 
de organisatie bereikt met elkaar. In het Lelie leiderschapshuis organiseren we nu ontmoetingen met elkaar en praten 
we open over de dilemma’s in het werk. Op deze wijze groeien we met elkaar in de benodigde vaardigheden die het 
werk dagelijks van ons vraagt. Het doel van het Lelie leiderschapshuis is:

Al onze medewerkers en leidinggevenden zijn eind 2021 zelf in staat om keuzes te maken in het belang van de 
cliënten, in samenhang met de organisatie.

We geloven dat mensen in beweging komen van mensen. Goed voorbeeldgedrag van leidinggevenden heeft weer 
effect op onze medewerker, met als doel bevlogen medewerkers. Het op deze wijze verbinding zoeken met elkaar 
moet leiden tot behoud.

6. Personeelssamenstelling (voldoende en bekwaam personeel)

Vinden en binden
Eén van de punten waar Lelie zorggroep aan heeft gewerkt is het reduceren van de uitstroom van medewerkers en 
het verhogen van de instroom. De uitstroom van personeel uit de zorg moet sterk verminderen en de instroom in de 
zorg zal omhoog moeten gaan. Dit vraagt van ons als werkgever creativiteit en daadkracht om nieuwe medewerkers 
aan te trekken. Daarom hebben we geïnvesteerd in een effectieve en slagkrachtige recruitment afdeling. Op het vlak 
van arbeidsmarktcommunicatie wordt deze ondersteund door de afdeling Marketing en Communicatie. 
We hebben ons daarbij gericht op zowel gekwalificeerde medewerkers als medewerkers die bereid zijn om via een 
opleiding de kwalificatie te verwerven. Naast het vinden van nieuwe medewerkers, is het binden van deze mede-
werkers minstens zo belangrijk. Om dit op een goede wijze te doen is het belangrijk om te weten welke drijvers er 
zijn voor het welzijn van medewerkers en hier de komende jaren op te investeren. Op basis van onderzoek kwamen 
de volgende aspecten naar voren als zijnde belangrijk voor de tevredenheid op het werk: ‘autonomie’, ‘betekenisvol 
werk doen’ en ‘meer en dieper gaande contacten hebben’. Daarom zijn we aan de gang gaan met de pilot persoon-
lijk opleidingsbudget en de kanteling van werktijden.  

In het kader daarvan hadden de Raad van Bestuur en de OR afgesproken om in 2019 te starten met een pilot 
persoonlijk opleidingsbudget voor zowel de IMZ als EMZ. Vanuit beide organisatieonderdelen heeft één team 
deelgenomen aan deze pilot. Vanuit deze pilot is besloten dat in 2020 het traject persoonlijk opleidingsbudget 
wordt voortgezet. De naam ‘kanteling’ wijst op de zeggenschap over het rooster die waar mogelijk gaat kantelen 
van de werkgever naar de medewerkers. Hiervoor is een projectgroep binnen Lelie zorggroep bezig geweest met 
het voorbereiden van een kader/protocol wat samen met de OR is opgesteld. Binnen dit kader willen we bij Lelie 
zorggroep de kanteling vorm geven. Naast dit kader gelden voor werktijden natuurlijk ook de cao-bepalingen, de 
arbeidstijdenwet en het arbeidstijdenbesluit. 

De eerste vruchten van dit beleid zien we al in 2019. De cijfers van 2019 laten zien dat we meer instroom dan 
uitstroom hebben. Het aantal vaste personeelsleden is met meer dan 14 FTE toegenomen.
Op deze wijze bouwen we aan een duurzaam personeelsbeleid. Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) 
in 2018 kwam uit de algemene tevredenheid een 8, 87% van de medewerkers gaf aan tevreden te zijn. De NPS-score 
is -3. Als dit wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde, dit is een NPS-score van -8, dan scoren wij beter dan 
gemiddeld. Het MTO zal opnieuw worden afgenomen in september/ oktober 2020. Dan zullen we kunnen conclude-
ren of er ook verbeterd is op het gebied van de medewerkertevredenheid.
Naast de al genoemde scholingen is gewerkt met leercoaches en werkbegeleiders aan een open feedbackcultuur. 
Dit is een blijvend aandachtspunt, omdat niet door iedereen makkelijk feedback wordt gegeven. Dit was ook één van 
de verbeterpunten uit het MTO.
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Een start is gemaakt met de aanleg van een nieuw ICT-netwerk dat de mogelijkheid biedt om innovaties intramuraal 
verder toe te passen. Met dit nieuwe netwerk vergroot Lelie zorggroep de executiekracht en het innoverend vermo-
gen om onze visie op intramurale zorg mogelijk te maken met de benodigde technologische innovaties (e-health). 
In 2019 is gestart met diverse initiatieven op het gebied van innovatie. Er is een innovatieadviseur aangesteld voor 
de verpleeghuiszorg en bovendien is Lelie zorggroep sinds 2019 een actieve deelnemer van het Conforte Innova-
tielab. Op verschillende locaties is onderzoek gedaan naar knelpunten en behoeften. Ook is er onder andere gestart 
met een experiment rond biodynamische verlichting en een optimalisatieproject van de nachtzorg.

7. Gebruik van informatie

Voor het meten van de cliënttevredenheid is gebruik gemaakt van het onderzoeksbureau Van Loveren & Partners. In 
januari 2019 waren de onderzoekuitslagen bekend. De gemiddelde scores voor somatiek zijn voor Siloam, Atrium en 
De Burcht, waarbij de uitslag van De Burcht niet is meegenomen door te weinig deelnemers aan het onderzoek:

 

De gemiddelde scores voor PG voor de locaties De Burcht, Oranjehof, Siloam, Slingedael, Tiendhove en Pniël, 
waarbij de uitslag van Pniël niet is meegenomen door te weinig deelnemers, zijn:
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8. Gebruik van hulpbronnen

In de uitslagen valt op dat de NPS scores van alle locaties positief is.

Bij de uitslag van somatiek valt op dat het meest positief gescoord wordt op de respectvolle benadering en de 
aansluiting van de zorg op wensen en behoeften. Minder positief zijn de cliënten over de beschikbare tijd van mede-
werkers, het aansluiten van activiteiten op de wensen en behoeften van cliënten, de smaak van maaltijden en het op 
de hoogte zijn van veranderingen in de zorg.

Bij PG valt op dat het meest positief gescoord wordt op de respectvolle benadering , de aandacht voor de cliënt als 
persoon, op de hoogte zijn van veranderingen in de zorg en meebeslissen over zorgafspraken. De samenwerking 
met familie scoort ook positief voor alle locaties. Minder positief is gescoord op de beschikbare tijd van medewer-
kers, de aansluiting van activiteiten op wensen en behoeften van de cliënten en de christelijke identiteit voldoende 
tot uiting komt in de zorg en dienstverlening.

De punten, die minder goed scoorden, zijn opgenomen in het verbeterregister van de locaties, zodat maatregelen 
goed gepland, uitgevoerd en geborgd worden. Daarnaast wordt door de eerder beschreven doelen al gewerkt aan 
de verschillende onderdelen, zodat de verwachting is bij de volgende meting dat we hierop beter gaan scoren. Voor 
eten en drinken gaat een apart locatie overstijgend traject lopen. 

Nawoord

2019 was een goed jaar voor de organisatie, waar we tevreden op kunnen terugkijken. We hebben veel gedaan en 
er zijn verschillende trajecten in gang gezet die ook worden voortgezet in 2020. Inmiddels weten we dat 2020 heel 
anders is gelopen door de coronacrisis, waardoor verschillende trajecten on hold kwamen te staan, en dat we het 
einde van de coronacrisis nog niet in zicht hebben. Toch zijn er ook in 2020 weer mooie initiatieven geweest en is er 
juist geïnnoveerd. Dit zal in ons volgende verslag aan de orde komen.




