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1 Inleiding 

 

‘Samen zorgen voor de wijk’ is het nieuwe 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 gestalte. De werkwijze die we hanteren, 

kenmerkt zich door wijkgerichtheid, welzijn en goede (door)ontwikkeling van professionals1. 

 
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 wil 
Lelie zorggroep present zijn 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 halen 
de (bijzondere) wensen en verlangens van cliënten op (via de zogenaamde behoeftebloem), 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 echter niet als een apart product, 
maar als een integrale dienst van Lelie zorggroep. We bieden voluit ruimte voor bezieling en 
bezinning. Onze cliënten krijgen ruimhartig toegang tot geestelijke verzorging en onze 
medewerkers 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. We 
hebben meer muziek nodig! Samen met conservatoria, de lokale scholen en muziekverenigingen 
willen we muziek een plek geven binnen de wijk. Dit geldt ook voor andere kunstvormen en 
creatieve activiteiten.  
De kaders, die bij het samen zorgen voor de wijk van belang zijn, zijn onder andere het 
kwaliteitskader wijkverpleging en verpleeghuiszorg. Het doel van deze kwaliteitskaders is drieledig: 
 

1 Het beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van thuiszorg of verpleeghuiszorg; 

2 Opdracht voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het 

lerend vermogen te versterken; 

3 Het vormt het uitgangspunt voor keuze informatie, extern toezicht, de inkoop en contractering 

van zorg2. 

 
Dit kwaliteitsplan richt zich op de verpleeghuiszorg. Eén van de punten van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg is het schrijven van een kwaliteitsplan, waarin alle elementen vanuit het 

                                                 
1
 Bron: Meerjarenstrategie: Samen zorgen voor de wijk. Lelie zorggroep, 2018. 

2
 Bron: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren. 2017; Kwaliteitskader Wijkverpleging. 

2018. 
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kwaliteitskader terugkomen in een proces van samen leren en verbeteren met daarbij als input 
onder andere cliënttevredenheid en de klachtenafhandeling. Dit kwaliteitsplan wordt hieronder 
beschreven. Het kwaliteitsplan is tevens gebaseerd op de meerjarenstrategie 2018-2022 van Lelie 
zorggroep ‘Samen zorgen voor de wijk’ en is gekoppeld aan de kwaliteitsgelden. Daarom heeft dit 
plan een reikwijdte van 2019 tot en met 2021. 
 
Samen met dit plan worden twee bijlagen ingediend. Ten eerste het Model begroting 
verantwoording kwaliteitsbudget, dit ter onderbouwing van het plan. Ten tweede de 
kwaliteitsplannen per locatie, Deze geven meer gedetailleerd de doelen, acties en resultaten aan 
waar wij op gaan 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 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. 
Omdat mensen en regio’s verschillen. Wat ons bindt, is het kruis uit het hart van ons logo. Het 
symbool van het christelijk geloof én van de zorg. 
 
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 het verpleeghuis. Lelie zorggroep houdt 
rekening met 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(organisaties). 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 
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van onze cliënten en mantelzorgers. Daar willen we hen ook in toerusten. Sterke merken, lokale 
kleuren. Daarom ondersteunen en faciliteren we onze teams en huizen om zich lokaal te profileren. 
Tegelijk is het belangrijk om te laten zien dat alle merken onder een koepel vallen. Bijvoorbeeld om 
een herkenbare, betrouwbare samenwerkingspartner te zijn. De komende jaren willen we meer 
balans brengen in de kracht van de merken ten opzichte van de kracht van Lelie zorggroep als 
faciliterende organisatie. In de kracht van onze merken en verbondenheid met onze cliënten en 
medewerkers met die merken investeren we. 

2.1 Locaties Lelie zorggroep Wonen met Zorg (WmZ) 

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, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf, zichtbaar. Dit 
heeft gevolgen voor de zorgvraag van de cliënt 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 willen we de komende jaren verder 
uitbouwen. We profileren ons landelijk en internationaal op het gebied van wetenschappelijk 

onderzoek naar en kennis van Korsakov. 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 
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4. Eerstelijnsverblijf inclusief palliatief 
5. Korsakov 
6. Thuiszorg, waaronder volledig pakket thuis 
7. Dagbesteding/ arbeidsmatige dagbesteding/ dagbehandeling 
8. Intensieve ambulante hulpverlening 

 

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 LZG. 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 
behoeftebloem van Kitwood geïmplementeerd in 2017 en 2018 en deze is onderdeel geworden van 
het nieuwe ECD, welke in de 2e helft van 2018 is geïmplementeerd.  Verlangens, behoeften en de 
uniciteit van de cliënt worden zo in kaart gebracht. Vanaf 2019 willen we starten met 
woonbegeleiders op de huiskamers en dit in 2020 en 2021 verder uitbouwen, zodat aandacht, 
nabijheid en een zinvolle dag geboden kan worden aan de cliënt. De cliënt en mantelzorger worden 
uitgenodigd voor het MDO, zodat hun inbreng geborgd is.  Individuele bewoners worden besproken 
mono en/of multidisciplinair met een psycholoog om beter aan te kunnen sluiten bij de cliënt door 
een bepaalde benaderingswijze en de cliënt beter te leren kennen. Bewoners- en 
familiebijeenkomsten worden gehouden, zodat bewoners en familie samen met teamleider/ 
medewerkers/ behandelaren kunnen overleggen over de dagelijkse gang van zaken op de 
woongroep of inhoudelijke informatie verstrekt wordt over bepaalde onderwerpen zoals 
bijvoorbeeld dementie. Naast deze algemene punten die gelden voor alle locaties zijn er 
accentverschillen tussen locaties op de verschillende thema’s binnen persoonsgerichte zorg  voor 
2019 en verder, deze worden in de verbeterregisters per locatie opgenomen. Doel van deze 
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maatregelen is de cliënttevredenheid verhogen. De meting cliënttevredenheid heeft 
plaatsgevonden in september en oktober 2018. En deze willen we jaarlijks herhalen. 

3.2 Wonen en welzijn 

Wonen en welzijn gaat over de wijze waarop de medewerkers in hun zorg- en dienstverlening oog 
hebben voor optimale 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. 

 
Zoals eerder is beschreven zijn twee pijlers van LZG welzijn en wijkgerichtheid. Deze twee pijlers 
vallen samen met bovenstaande thema’s. Daarnaast past extra aandacht besteden aan de identiteit 
gericht op de cliënt en medewerker binnen deze thema’s. Verbeteringen op deze thema’s willen we 
realiseren door voor de wijk, waar de locatie staat, een wijkregisseur aan te stellen die namens 
meerdere wijkorganisaties aangesteld is en mandaat heeft. Wij zoeken naar relaties en maken 
verbindingen om mensen met elkaar in contact te brengen. We zien dit als belangrijk hulpmiddel 
tegen bijvoorbeeld eenzaamheid. Wanneer ontmoeting niet meer zelfstandig thuis kan, helpen we 
dit aan te vullen met een ontmoetingsplek buitenshuis. Op verschillende locaties in Rotterdam en 
Krimpen aan den IJssel kunnen mensen terecht voor welzijnsactiviteiten en dagbesteding. Ook 
ondersteuning thuis kan een mogelijkheid zijn. Op enkele locaties bieden we een bijzondere vorm 
van dagbesteding bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het gebied van 
welzijn gaan we tevens voluit ruimte voor bezieling en bezinning bieden. Onze cliënten krijgen 
ruimhartig toegang tot geestelijke verzorging, doordat de formatie geestelijk verzorgers wordt 
uitgebreid van 2019 tot en met 2021 en onze medewerkers worden toegerust op de grote vragen 
van het leven door scholing in identiteit. We gaan al onze medewerkers ook toerusten op het 
gebied van identiteit. Leliebreed komt er meer ruimte voor geloof en zingvevingsaspecten in de 
zorgrelatie. Daarnaast zal er een verschuiving plaatsvinden van behandeling naar welzijn, zodat de 
nadruk meer op welzijn gelegd kan worden. 
 
Samen met conservatoria, de lokale scholen en muziekverenigingen willen we muziek een plek 
geven binnen de wijk. Dit geldt ook voor andere kunstvormen en creatieve activiteiten. Dit willen 
we vraaggericht blijven organiseren, zodat de cliënt aan die activiteiten kan deelnemen die 
aansluiten bij de behoeften van de cliënt. Naast deze algemene punten die gelden voor alle locaties 
zijn er accentverschillen tussen locaties op de verschillende thema’s binnen wonen en welzijn, deze 
worden opgenomen in de verbeterregisters per locatie. Het doel van de maatregelen is de 
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cliënttevredenheid verhogen. De meting cliënttevredenheid heeft plaatsgevonden in september en 
oktober 2018. En deze 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. Binnen Leliezorggroep hebben de onderwerpen medicatieveiligheid, 
decubituspreventie (risicosignalering en opvolging), onbegrepen gedrag  en gemotiveerd gebruik 
middelen en maatregelen naar aanleiding van de inspectiebezoeken vanaf 2016 veel aandacht 
gekregen. Inmiddels loopt dit goed en blijkt uit de gehouden interne audits dat we hierop positief 
(licht of donkergroen IGJ normen) scoren. Het doorlopen van de hele PDCA cyclus naar aanleiding 
van een incident, de cirkel van Deming, heeft doorlopend aandacht nodig, vooral het borgen van 
maatregelen naar aanleiding van incidenten, bleek uit een inspectiebezoek in oktober 2018. Het 
borgen van maatregelen gaat ondersteund worden vanuit de serviceorganisatie, door dit punt mee 
te nemen in de audits en in het lokale managementoverleg, zodat maatregelen en de evaluatie 
daarvan worden vastgelegd. Daarnaast zal in 2018/ 2019 een nieuwe indicatorenset 
geïmplementeerd worden binnen de organisatie, zodat ook hier weer met elkaar binnen de 
organisatie en binnen het lerend netwerk geleerd kan worden. 

3.4 Leren en werken aan kwaliteit 

Binnen Leliezorggroep werken we continu aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. In het 
kwaliteitskader worden vijf thema’s op dit gebied benoemd. 

 
1. Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 
Binnen Leliezorggroep is het kwaliteitsmanagement systeem ISO 9002 gecertificeerd.  
Jaarlijks wordt, middels een externe audit,  getoetst of de organisatie aan alle normen van het 
keurmerk voldoet. Verbetering van de kwaliteit van zorg - en dienstverlening vindt plaats aan de 
hand van de PDCA cyclus. Aan de hand van cliënt- en medewerker tevredenheidsonderzoeken, de 
klachtenregeling, signalen uit de CR en OR,  de resultaten van de in en externe audits, professionele 
richtlijnen en wet - en regelgeving worden verbeterplannen opgesteld. Jaarplannen op locatie 
worden samen met de medewerkers en cliënten/mantelzorgers van de locatie opgesteld. 
Als  organisatie hechten we zeer aan een open cultuur, daarom wordt door het jaar heen ook op 
open wijze met de cliëntenraad gesproken over klachten en de klachtenregeling en wordt het 
beleid naar aanleiding hiervan zo nodig bijgesteld. De serviceorganisatie zoekt de interne klant op 
en begeleidt de klant in het proces van samen leren en verbeteren. Op deze manier willen wij 
samen met alle medewerkers als Lelie zorggroep invulling geven aan het samen leren en 
verbeteren. 
 
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 
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voorgelegd aan het lerend netwerk. Het kwaliteitsplan 2019-2021 is tot stand gekomen op basis 
van de meerjarenstrategie die is opgesteld voor Leliezorggroep samen met de cliëntenraad, OR, 
medewerkers van de werkvloer, managers, service organisatie 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 CR en hebben zij hier goedkeuring aan gegeven.  
 

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 (gaan) worden of niet en welk budget 
daaraan vastzit. 
 
4. Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners 
De behandelaren en zorgmedewerkers werken continu aan verbeteren onder andere door deel uit 
maken van expertgroepen bijvoorbeeld op het gebied van wondzorg, mondzorg, MIC e.d., waarbij 
ze tevens het aanspreekpunt zijn op hun locatie op het specifieke onderwerp en verbeteringen 
doorvoeren op het specifieke 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 zal weer een scholingsplan opgesteld 
worden, waarbij naast de 2% uit de cao gebruik gemaakt zal worden van het budget Waardigheid 
en trots.  

 
5. Deel uitmaken van een lerend netwerk 
Lelie zorggroep vormt samen met Sonneburgh, De Zellingen en Vijverhof een lerend netwerk. 
Binnen dit netwerk wordt samen leren en verbeteren vormgegeven 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 het dementienetwerk, netwerk palliatieve zorg, waar de 
verschillende locaties deel van uitmaken. Naast deze netwerken maken de individuele locaties nog 
deel uit van: 
Slingedael maakt deel uit van Topcare en het Korsakov kenniscentrum; Siloam en Westerstein 
maakt deel uit van het coöperatieve samenwerkingsverband Hoogvliet; Atrium werkt intensief 
samen met Cedrah locatie d’ Amandelhof; Pniël en De Burcht werken actief samen in een GRZ 
netwerk met andere zorgaanbieders en het IJssellandziekenhuis, 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; Tiendhove werkt 
actief samen in Pattz bijeenkomsten, met het IJssellandziekenhuis, NPV, Contour de Twern en 
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Pameijer.  Voor al deze netwerken geldt dat verschillende organisaties en medewerkers samen 
kennis delen en leren. 

3.5 Leiderschap, governance en management 

Lelie zorggroep heeft een Raad van Bestuur met twee leden, waarvan één lid een zorgachtergrond 
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 governance code. De statuten en reglementen zijn in lijn met 
deze code. Het besturingsmodel gaat uit van de cliënt. 
 
Besturingsmodel 

 
Het primaire proces staat steeds centraal (1). Met input vanuit beleid en begroting (2,4,5,6) en op 
basis van een gestructureerde kans-en risicoanalyses op alle niveaus (3). Hierbij leiden de doelen in 
het jaarplan (6) en uitkomsten van de processen tot verbeteracties (7), die we bespreken in de 
resultaatgesprekken (8). Extra verbetermogelijkheden signaleren we door audits (9). De 
jaarplanning (10) herinnert ons steeds aan de acties die we periodiek uitvoeren, zodat de cirkel 
gesloten is en blijft. 
 
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 vertegenwoordigt 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, 
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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 
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 onderwerp wordt 
gesproken als binnen de cliëntenraad. 
 
Structuur organisatie 
Lelie zorggroep is één stichting met drie divisies. De divisiestructuur bestaat uit de divisies Agathos 
(thuiszorg), Curadomi (thuiszorg)en WZW (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 staan 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 zelforganisatie.  Zelforganisatie is binnen de 
intramurale zorg deels van de grond gekomen.  De organisatie wil verantwoordelijkheden laag 
neerleggen 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. De stijl van 
leiderschap die hierin wordt gehanteerd heeft een dienend karakter en maakt gebruik van de 
instrumenten van situationeel leiderschap. 
 
Het bestuur en de managers komen maandelijks bijeen in het Managementteam intramurale zorg 
(MT IMZ) en het MT extramurale zorg (MT EMZ). Toch willen we de kruisbestuiving niet verloren 
laten gaan. Wat een goed idee is in een van onze verpleeghuizen, kan ook goed werken in de 
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thuiszorg en andersom. Ook willen we voorkomen dat we langs elkaar heen werken of dingen 
dubbel doen. Goede  ondersteuning van de serviceorganisatie kan voorkomen dat dit gebeurd. 
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 kwaliteit en audit, 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 Management 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 houden de bestuurders goed 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.  

3.6 Personeelssamenstelling: Onze medewerkers: 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 verwachten veel van hen (zoals zij ook veel 
van ons mogen verwachten) en ondersteunen dit met goed werkgeverschap. We willen 
medewerkers stimuleren die ondernemend en coöperatief gedrag vertonen en hen kansen bieden 
op professionele ontwikkeling en groei. We ondersteunen hen optimaal in hun werk en bieden 
daarbij volop ruimte aan toerusting, bezieling en bezinning. 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 
Per 1 januari 2018 is de bijzondere ondernemingsraad (OR of BOR) van start gegaan. De OR komt 
op voor de belangen van de medewerkers van Lelie zorggroep. Deze OR is bijzonder omdat leden 
van de oude OR en OC zitting genomen hebben in één raad. Doordat de organisatiestructuur gaat 
wijzigen verandert de zeggenschap en daarmee dus ook de medezeggenschap. De tijdelijke BOR 
heeft o.a. tot taak de toekomstige medezeggenschap goed te gaan regelen. De verwachting is dat 
begin 2019 hier meer over bekend is; dan worden er verkiezingen georganiseerd. De BOR heeft een 
visiedocument opgesteld. Hierin staat onze toekomstvisie op medezeggenschap en de 
voorwaarden daarvoor. Het is de grondslag van wat de BOR en toekomstige OR gaat doen. De BOR 
stelt zich tevens tot taak om — in samenspraak met de Raad van Bestuur — op zoek te gaan naar 
een nieuwe medezeggenschapsstructuur die aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur en zo goed 
mogelijk recht doet aan de intenties van de WOR en gebaseerd is op gezamenlijke uitgangspunten 
over goed medezeggenschap zoals verwoord in het visiedocument van de BOR. De Raad van 
bestuur en de BOR overleggen op regelmatige basis en in goede verstandhouding met elkaar. De 
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BOR 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, instemmingsrecht 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, 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. Eigenheid is mooi, 
waarbij we altijd met elkaar samenwerken voor onze cliënten. Het maakt niet uit welke functie 
iemand bekleedt binnen Lelie zorggroep. Het gaat erom welke bijdrage iedereen kan leveren aan 
het groepsproces en resultaat. Met elkaar willen we werken aan de beste zorg voor onze cliënten 
met de beschikbare middelen. Dat kan alleen binnen een cultuur van samenwerken en 
resultaatgericht werken. Die cultuur willen we verder ontwikkelen binnen het Lelie leiderschapshuis 
voor leidinggevenden en andere medewerkers.  
 
Leiderschapsontwikkeling 
Onze cliënten zoeken vrede te krijgen met de situatie waarin zij verkeren en dit bereiken we door 
het stimuleren van liefde en vriendschap. 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. Dienen betekent niet soft zijn en als een butler achter 
wensen en grillen van anderen aanhollen. Nee, het 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 wat de komende jaren zijn 
beslag krijgt. 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. Zoals hierboven verwoord vraagt deze nieuwe strategie 
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om een verandering op meerdere fronten. De theorie moet praktijk worden. De komende jaren 
zullen in het teken van die omslag staan. 
 
Deskundigheidsbevordering 
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 elders. Met andere woorden: we richten ons op de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Lelie zorggroep stimuleert leren in de organisatie door het klimaat 
van een lerende organisatie te creëren, bijvoorbeeld door het aanstellen van leercoaches en 
werkbegeleiders. Deze lerende organisatie vraagt om voldoende faciliteiten vanuit de organisatie, 
maar ook om daadkrachtige en bevlogen medewerkers die steeds streven naar 
deskundigheidsbevordering.  
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. Hierdoor kunnen er per doelgroep andere samenstellingen 
ontstaan in aard en omvang van de verschillende teams. Voor wat betreft de Wet langdurige zorg 
(Wlz) zullen de extra middelen uit het kwaliteitsbudget de komende jaren hiervoor ingezet worden. 
We zullen in toenemende mate samen gaan werken met zogenaamde ‘centers of excellence’ op het 
gebied van scholing en ontwikkeling. 
  
Vinden en binden 
Door de toenemende vraag naar (verpleeg)zorg (door de vergrijzing), ambulante hulpverlening, en 
de toenemende aandacht voor persoonsgerichte zorg is de vraag naar personeel in de zorg groter 
dan het beschikbare aanbod. Het UWV verwacht dat er ruim 120.000 vacatures in de zorg ontstaan 
in 2018. Eind 2017 kwamen er ruim 250 vacatures in de zorg per dag beschikbaar. Het is duidelijk 
dat deze ontwikkeling onhoudbaar is. Door de bezuinigen vanuit de overheid hebben de 
zorgaanbieders de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen op het aantal arbeidsplaatsen. Nu de 
krapte toeneemt, is er werk aan de winkel voor de sector. 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 investeren 
we in een effectieve en slagkrachtige recruitment afdeling. Op het vlak van 
arbeidsmarktcommunicatie wordt deze ondersteund door de afdeling Marketing en Communicatie. 
We richten ons daarbij zowel op gekwalificeerd personeel als personeel dat bereid is om via een 
opleiding de kwalificatie te verwerven. Naast het vinden van nieuwe medewerkers, is het binden 
van deze medewerkers 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 komen 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 willen we aan de gang gaan met de pilot persoonlijk 
opleidingsbudget en de kanteling van werktijden. Binnen Lelie zorggroep hanteren we het principe 
een leven lang leren. Wij vinden het daarbij belangrijk dat onze medewerkers regie nemen over 
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hun eigen ontwikkeling en daarbij ook zelf keuzes maken. In het kader daarvan hebben 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 zal één team deelnemen aan deze 
pilot. Eind 2019 zal de pilot geëvalueerd worden en besluiten we over de vervolgstappen. 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 kanteling moet een verbetering opleveren voor de cliënt, de zorgverlener en de organisatie. 
Bedoeling is dat we de kanteling in 2019 binnen Lelie zorggroep (verder) implementeren. 
Op deze wijze willen we bouwen aan een duurzaam personeelsbeleid. In 2018/begin 2019 willen 
we opnieuw de medewerker tevredenheid meten, zodat we hier verder aan kunnen werken. 

3.7 Gebruik van hulpbronnen ICT en innovatie 

Voor de intramurale zorg en VPT is een nieuw elektronisch dossier gekomen, aangepast aan de 
huidige eisen voor kwaliteit van zorg. Met de implementatie van ons nieuwe elektronisch 
cliëntendossier (ECD) openen wij nieuwe mogelijkheden om te innoveren in de verpleeghuiszorg. 
Een andere belangrijke randvoorwaarde is de aanleg van een nieuw ICT-netwerk dat de 
mogelijkheid biedt om innovaties intramuraal verder toe te passen. Lelie zorggroep vergroot de 
executiekracht en het innoverend vermogen om de hiervoor verwoorde visie op intramurale zorg 
mogelijk te maken met de benodigde technologische innovaties (e-health). Daarnaast wordt een 
functionaris aangesteld die zich richt op innovatie, zodat aandacht voor innovatie binnen de 
organisatie geborgd wordt. Speerpunten waar wij innovatie op richten zijn technologische 
oplossingen om persoonsgerichte zorg verder te ontwikkelen, warme zorg en comfort voor de 
cliënt. Tevens wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om het netwerk van de cliënt beter te 
betrekken bij de dagelijkse zorgverlening. Dit zal voornamelijk gaan via cliëntenportaal Carenzorgt, 
onderdeel van het nieuwe dossier. Onze medewerkers leren persoonsgerichte zorg verbeteren en 
omgaan met innovaties in belangrijke mate op de werkvloer. Daarom faciliteren we innovaties en 
continue doorontwikkeling van het gebruik van de behoeftebloem door de beschikbaarheid van 
deskundige collega’s. Uit deze heroriëntatie blijkt dat in de begroting geld vrijgemaakt moet 
worden om deze investeringen mogelijk te maken.  
 
Huisvesting 
Lelie zorggroep heeft een strategisch vastgoedplan ontwikkeld. Dit strategisch vastgoedplan is 
gebaseerd op een integrale analyse van de ontwikkeling van de wijken in de gemeente Rotterdam. 
Op basis van dit plan zullen op korte termijn plannen ontwikkeld worden voor de opening van 
nieuwe locaties en de renovatie van het bestaande vastgoed in Rotterdam. Gesprekken hiertoe met 
de woningcorporaties zijn reeds gestart. Het meerjarenonderhoudsplan wordt in 2019 op basis van 
de uitgangspunten in het strategisch vastgoedplan nader herijkt, waarbij onderhoudskeuzes 
worden gemaakt afhankelijk van de verwachte ontwikkeling van de locatie.  
Voornamelijk voor het gebied buiten Rotterdam richten wij ons op de realisatie van intramurale 
zorgverlening in onze belangrijkste kernen (w.o. Katwijk en Veenendaal) om onze positie in de 
keten te versterken. Hiertoe worden, in overleg met ketenpartners, de gemeente en de 
zorgverzekeraars, concrete plannen ontwikkeld om Volledig Pakket Thuis-locaties en/of intramurale 
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locaties te realiseren, waarbij duurzaamheid in de vorm van flexibel bouwen, zodat de locatie voor 
meerdere doeleinden gebruikt kan worden, een uitgangspunt is.  

3.8 Financiën 

Bij de vaststelling van het financieel kader voor 2019 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 De begroting 2018; 

 Een reductie van de opbrengsten als gevolg van:  
o Afstoten van zorgpartners. 

 Een groei van de opbrengsten als gevolg van:  
o Toevoeging kwaliteitsmiddelen aan het macro-kader; 
o Verwachte prijsindexatie intramuraal van 3% en extramuraal 1% (compensatie cao en 

FWG verhogingen in tarieven); 
o Verhoging meerzorg opbrengsten (EUR 1 miljoen); 

 Een toename van kosten als gevolg van:  
o Verwachte verhoging van de cao gedurende 2018 met 4% vanaf 1 oktober 2018 en de 

vergoeding van scholing; 
o Verwachte hogere sociale lasten (1%); 
o Stijging materiële kosten als gevolg van verwachte inflatie; 
o Verhoging afschrijvingskosten als gevolg van investeringen in 2018 in ICT en vastgoed; 
o Strategische investeringen in o.a. versterking identiteit, geestelijke verzorging, welzijn, 

wijkgericht werken en (muziek)therapie; 
o Versterking van de recruitmentafdeling 

 Een reductie van kosten als gevolg van:  
o Verlaging van het verzuim en vermindering uitzendkrachten; 
o Bezuinigingen in de decentrale overhead; 
o Bezuinigingen in de service organisatie.  

 
Dit kader biedt ruimte voor specifieke investeringen in verbeteringen, zijnde:  

o Verbeteringen rendement (€ 2.000.000); 
o Investeringen in het strategische speerpunten (€ 840.000);  
o Investeringen in ICT (€ 1.500.000); 
o Transitiekosten vastgoed (€ 237.500).  

Op basis van deze uitgangspunten is het financieel kader voor 2018 vastgesteld op een positief 
resultaat van circa € 3 mln.  
 
Investeringsruimte: 
De zorg kent nog een steeds een splitsing in de bekostiging tussen kapitaallasten en 
zorgcomponent, hoewel deze aan het vervagen is. Vooralsnog wordt de investeringsruimte in de 
kaderbegroting van Lelie zorggroep extern bepaald. Daarom wordt de NHC / NIC (Normatieve 
Huisvestingscomponent / Normatieve Investeringscomponent als uitgangspunt gehanteerd voor de 
investeringsruimte. Investeringen worden aangevraagd in het begrotingsproces en worden door de 
investeringscommissie geprioriteerd en geadviseerd aan de Raad van Bestuur. Dit vanwege de nog 
beperkt beschikbare ruimte in het investeringskader. 
 
Solvabiliteit: 
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Vanwege de continuïteit en de financierbaarheid van de Lelie zorggroep stelt het Waarborgfonds 
een solvabiliteitseis van 20% en banken inmiddels veelal een eis van 25%. Per ultimo 2017 bedroeg 
de solvabiliteit van de Lelie zorggroep 11,5%. Het streven is om de komende jaren 5 jaren toe te 
groeien naar een solvabiliteit van 20% om de noodzakelijke investeringen te kunnen doen in de 
locaties voor onze bewoners. Daarom is per ultimo 2019 als doelstelling geformuleerd een groei 
van de solvabiliteit naar 15%.Om in 2022 het percentage van 20% te realiseren is een jaarlijks 
rendement van circa 2,5% tot 3% noodzakelijk. Dit kader houdt ook rekening met deze 
noodzakelijke opbouw. Dit is nodig voor de versterking van het weerstandsvermogen en de 
financierbaarheid van de organisatie.  

3.9 Gebruik van informatie  

Binnen Lelie zorggroep zijn vorig jaar en dit jaar interne metingen cliënttevredenheid gehouden. Dit 
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, maar geeft te weinig specifieke informatie waar aan gewerkt kan worden. Hier 
zijn bijeenkomsten met bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers op de woongroepen of meer 
specifieke vragenlijsten zoals in Slingedael behulpzaam bij. Verbeterpunten die hieruit voortkomen 
worden opgenomen in het verbeterregister voor de locatie, welke worden opgevolgd en 
geëvalueerd in het LMO. Naast cliënttevredenheid wordt ook de medewerkerstevredenheid (MTO) 
gemeten. In 2018 is de cliënttevredenheid en MTO (november) opnieuw gemeten. Binnen Lelie 
zorggroep worden regelmatig interne audits en externe audits gehouden en zijn er over 2016, 2017 
en 2018 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. 
 

4 Verbeterparagraaf 

 
Alle locaties houden een eigen verbeterregister bij waarvoor de als bijlage meegeleverde 
kwaliteitsplannen per locatie 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 verbeterregister, 
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. 
 

Bijlagen 

Bijlage 1: Model begroting verantwoording kwaliteitsbudget (Zilveren Kruis) 
Bijlage 2: Model begroting verantwoording kwaliteitsbudget Vellerveste (Menzis) 
Bijlage 3: Kwaliteitsplannen per locatie 
Bijlage 4: Onderbouwing kwaliteitsimpuls 2017 in 2018 
Bijlage 5: LZG kwaliteitsplan tabel thema’s 


