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Inleiding  
 
Na de eerste successen in voorafgaande jaren met de extra kwaliteitsgelden, ondanks de corona, 

willen we nu de kwaliteitsgelden geland zijn in het tarief niet stilstaan, maar verder doorgaan met 

de ontwikkeling van onze organisatie. Daarnaast komen er door de zorgkloof (de vraag naar zorg 

neemt toe terwijl de beschikbaarheid van zorg afneemt (ActiZ)) grote uitdagingen op ons af, die ook 

van ons vragen om ons te blijven ontwikkelen willen we in de nabije toekomst nog onze cliënten 

kunnen blijven van voorzien van kwalitatief goede zorg. 
In 2022 is door Lelie zorggroep een nieuwe meerjarenstrategie voor 2022-2025 ontwikkeld. Aan de 
hand hiervan en op grond van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is het kwaliteitsplan voor 2023 
opgesteld. 
 
Eenheid in verscheidenheid 
Er liggen uitdagingen en goede plannen in het verschiet. In onze meerjarenstrategie is de centrale 
lijn neergezet om met elkaar de eenheid te versterken en de verscheidenheid te behouden. We 
geloven in een gezamenlijke aanpak om de uitdaging van de zorgkloof aan te gaan. Samen zijn we 
sterk. In het jaar dat voor ons ligt, vormt dit een belangrijk thema. We blijven staan voor 
professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg. Onze medewerkers werken hier dagelijks aan. Zij 
verdienen de aandacht en waardering die hierbij past. Door met elkaar over de muren en de 
grenzen van locaties, regio’s en de organisatie heen te kijken, zien we dat we met vele partners 
samen moeten en willen werken om de zorg houdbaar en toegankelijk te houden. Daar kunnen we 
enkel goed aan bijdragen als we ook zelf zorgen dat we een financieel gezonde organisatie blijven. 
Met elkaar doen we de investeringen die daarvoor nodig zijn en ontdekken we innovaties die 
daaraan bijdragen. Dat vraagt om concretisering en focus. Zoals beschreven en uitgewerkt in de 
meerjarenstrategie werken we de komende jaren aan de volgende vier pijlers: 

• Juiste zorg op de juiste plek 

• Professionaliteit & Kwaliteit 

• Aandacht & Waardering 

• Financieel gezond & Innovatief 
De thema’s die we voor elke pijler oppakken in 2023 voor de WLZ, worden in dit kwaliteitsplan 
nader uitgewerkt. 
Daarnaast zullen we nog ingaan op de thema's uit het kwaliteitskader die nog niet aan de orde zijn 
geweest binnen de pijlers. 
 
Samen met dit plan worden de kwaliteitsplannen (jaarkaarten) per locatie gepresenteerd in de 
bijlage. Deze geven meer gedetailleerd de doelen, acties en resultaten aan, ingedeeld volgens de 
vier pijlers, waar wij op sturen.   
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 1 Profiel zorgorganisatie  
 

1.1 Visie en missie 
Tot op heden werken we vanuit drie merken met elk een eigen missie en visie. Destijds is bewust 
gekozen hiervoor. De verschillende merken mogen er zijn en de zorg verbindt ons. In de praktijk 
zien we inmiddels dat er tussen deze merken op veel plekken meer eenheid tot uitdrukking komt 
en dat de verscheidenheid (diversiteit) gewaardeerd wordt. Ongeacht het merk zien we het als 
onze opdracht om te zorgen voor elkaar in liefdevolle en ondersteunende relaties. Onze 
medewerkers verlenen zorg vanuit hun hart: overeenkomstig hun levensovertuiging, hun 
persoonlijke normen en waarden én de christelijke zorgvisie van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep 
biedt daarbij volop ruimte aan bezieling en bezinning vanuit onze christelijke overtuiging en 
wortels. Daarin ligt onze kracht. Zorg verbindt, ook over merken heen. Deze ontwikkeling van 
eenheid -in verscheidenheid- willen we de komende tijd versterken. Daarom is de ontwikkellijn 
voor 2023: 
 

• Evaluatie merkenbeleid: De ontwikkeling van eenheid- in verscheidenheid- willen we 
versterken, startend vanuit een evaluatie van het huidige merkenbeleid. 

1.2 Locaties verpleeghuiszorg Lelie zorggroep 
Locaties in Rotterdam: 
Pniël (inclusief de Regenboog), De Burcht, Atrium, Oranjehof, Siloam (inclusief Westerstein), 
Slingedael (inclusief Tussendael) 
 
Op het moment van het schrijven van het kwaliteitsplan zijn er fusiebesprekingen met Riederborgh 
(Ridderkerk), dus mogelijk wordt een verpleeghuislocatie en een stukje thuiszorg aan onze 
organisatie toegevoegd per 1 januari 2023. 
 
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. 

1.3 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 volgens de demografische vooruitzichten 
en de mogelijke inzet van medewerkers en mantelzorgers neemt af, de zorgkloof, die steeds groter 
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 wordt als wij op dezelfde manier doorgaan. Ouderen zullen in de nabije toekomst steeds langer 
thuis wonen en komen steeds later in een verpleeghuis terecht. Dit heeft gevolgen voor de 
zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving, de inzet en opleiding van medewerkers, voor het 
vastgoed en zorg en welzijn aanbod. Er zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Naast de 
ouderen hebben we ook een lichte toename in het aantal relatief jonge cliënten (in oktober 2022 
aantal 14) met voornamelijk niet aangeboren hersenletsel (LG-indicatie). Deze verblijven met name 
in het Atrium, Siloam, Tiendhove en Slingedael. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de lange 
wachttijd van enkele jaren in de gebruikelijke settings. We zullen monitoren of het aantal van deze 
groep verder gaat toenemen. Wordt het aantal 18 of meer dan zullen we separaat beleid voor deze 
groep opstellen. 
Lelie zorggroep heeft twee gespecialiseerde centra. Locatie Slingedael is gespecialiseerd in de 
doelgroep Korsakov. Wij bieden ‘topcare’ aan cliënten met het syndroom van Korsakov. Het 
Korsakovcentrum Slingedael is inmiddels erkend als Doelgroep Expertisecentrum (DEC). Als DEC 
heeft Slingedael een belangrijke rol in de ontwikkeling van een landelijke kennisinfrastructuur voor 
deze hoog complexe doelgroep. Korsakovcentrum Slingedael heeft hierin een unieke rol door de 
Korsakovzorg die we al jaren leveren op zowel ambulant niveau, in de diagnostiekfase als voor 

langdurig wonen. 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). 

1.4 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 (VPT) en modulair pakket thuis (MPT) 
7. Dagbesteding/ arbeidsmatige dagbesteding/ dagbehandeling 
8. Intensieve ambulante hulpverlening 
9. Ouderenpsychiatrie 
10. Jeugdhulpverlening 
11. Hulp bij huishouding 

1.5 Cliëntwaardering 
Onze cliënten geven een relatief hoge mate van tevredenheid aan over onze zorg- en 
hulpverlening. In het bijzonder op Zorgkaart Nederland is de geuite waardering voor onze zorg en 
hulp groot: in 2022 is dit met 236 waarderingen een 8,8. In 2023 houden we die waardering graag 
vast. We geloven dat we dat alleen kunnen doen door blijvend aandacht te schenken aan feedback 
die een cliënt ons geeft. Voor het vragen naar tevredenheid en het uitnodigen tot het delen van 
verbeterpunten geldt dat we dit in 2022 in het individuele zorgproces hebben verankerd, zodat het 
inzichtelijk is en opgevolgd kan worden, evenals het monitoren en met elkaar ervan leren op 
teamniveau. Dit is onze nieuwe werkwijze voor het afnemen van het 
cliënttevredenheidsonderzoek. De beschikbare data willen we daarnaast ook gebruiken en 
analyseren om te kunnen leren en verbeteren op productniveau, resultaatverantwoordelijke 
eenheid, of organisatieniveau. 
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 2 Pijler ‘Juiste zorg op de juiste plek’ 
 

Gedreven door onze missie verlenen we aan onze cliënten liefdevolle persoonsgerichte zorg. Dat 

we de komende tijd scherpe keuzes moeten maken wát we nog kunnen aanbieden is helder. Door 

minder zorg standaard aan te bieden, door zelf als het kan, digitaal als het kan en thuis als het kan, 

kunnen we meer mensen helpen. Het betekent ook keuzes maken wanneer we doorverwijzen naar 

of samenwerken met andere aanbieders. We blijven ons daarbij richten op zorg en hulp van 

kwaliteit, we beslissen samen met de cliënt. We willen het goede góed doen. 
Corona wordt endemisch. We zullen het virus moeten accommoderen in de samenleving en in onze 
gezondheidszorgsystemen. Dat vraagt van iedereen een grote opgave de komende jaren. Een 
opgave van de juiste zorg op de juiste plek. Een opgave die breder kijkt dan alleen het voorkomen 
van besmettingen. Lelie zorggroep wil betrokken zijn in deze ontwikkelingen.  
De houdbaarheid en toegankelijkheid van de zorg staat tegelijk ernstig onder druk. De huidige 
inrichting van de samenleving is te veel gericht op “betaald zorgen voor elkaar”. Dit is niet 
houdbaar in een situatie van groeiende zorgvraag en een afnemend aantal zorgverleners. Om de 
zorg toegankelijk te houden zullen we met elkaar de keuze moeten maken voor andere kwaliteit, 
minder betaald zorgen voor elkaar en ook meer informele zorg. Anders houden we de zorg niet 
toegankelijk voor iedereen die dit nodig heeft. Dit vraagt veel van de cliënt, zijn netwerk, de 
maatschappij waar we in leven en van ons als organisatie. Thema’s als eigen regie en juiste zorg op 
de juiste plek worden daarmee naast het kwalitatieve aspect, ook noodzakelijk voor de 
toegankelijkheid van zorg.  Dit vraagt allereerst een integrale visie op zorg; zorg die start bij de 
vraag naar preventie en niet stopt bij je organisatiegrens. Verder vraagt dit stevige verankering in 
het netwerk; de cliënt heeft meer nodig dan zorgverleners, samen staan we om de cliënt heen. Dat 
vraagt ook van onze huizen een gerichtheid op de wijk. Een stevige netwerkpositie vraagt 
geografische focus, dit kan door middel van autonome groei of via samenwerkingsconstructies. Het 
bepalen van kerngebieden is hier belangrijk in.  
Daarom zetten we de volgende ontwikkellijnen voor 2023 uit: 
 
Ontwikkellijnen  

➔ Uitvoering plannen zorgkloof; dit betreft een breed scala aan projecten die nog nader 
uitgewerkt worden, zoals robotisering, reablement, extramurale behandelteams etc. 

Vanuit de zorgkloof worden verschillende thema's geformuleerd, denk aan 
verwachtingsmanagement, waardering en toerusting van medewerkers en preventie. Deze thema's 
moeten landen in de verschillende producten en portefeuilles. Tevens wordt gekeken naar alle 
lopende projecten en wordt hier prioritering in aangebracht. 

➔ Samenwerking met het IJsselland ziekenhuis  

We streven er naar de samenwerking verder uit te breiden en intensiveren om voor onze 
doelgroepen de juiste zorg op de juiste plek te bieden, de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te 
verbeteren, gezamenlijk te innoveren en de huidige arbeidsmarktvraagstukken het hoofd te bieden.  
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 ➔ Virtuele (thuis)zorg wordt uitgebreid en in de hulpverlening worden E-Health middelen 
zoals beeldbellen, online hulpverleningsmodules en het gebruik van apps en games verder 
gestimuleerd en gefaciliteerd.  

Het aantal cliënten waarbij virtuele thuiszorg wordt ingezet, groeit nog steeds. Inmiddels kunnen we 
12% meer cliënten bedienen per FTE dan voordat we virtuele zorg inzetten. Inzet van digitale 
hulpmiddelen wordt verder gestimuleerd en wordt voorliggend aan de inzet van fysieke zorg. 

➔ Uitbreiden van palliatieve zorg in diverse gebieden (Kampen en Barendrecht)  

In regio Groene Hart wordt onderzocht of we kunnen samenwerken met een bestaand hospice 
(bijna-thuis-huis) waarbij Lelie zorggroep de zorg zal gaan leveren. In Kampen is er recent een 
geschikt pand beschikbaar gekomen voor het realiseren van een hospice. In 2023 worden de nodige 
voorbereidingen getroffen. Het streven is om in 2024 open te gaan. 

➔ Realisatie regioplannen t.a.v. kerngebieden voor de thuiszorg  

De regio's zijn nu al aan de slag om de plannen uit te werken ten aanzien van de kerngebieden in de 
eigen regio. In 2023 geven we uitvoering aan deze plannen. 

3  Pijler ‘Professionaliteit & Kwaliteit’ 
 

Als organisatie staan we dus voor de opdracht ons te herbezinnen op de zorg en hulp die wij nu 
bieden. We blijven ons daarbij richten op zorg en hulp van kwaliteit. We willen het goede góed 
doen.  Dat bereiken vraagt eenvoud en uniformiteit van proces. De herbezinning op het 
kwaliteitsvraagstuk kunnen we niet alleen. Kennis van de wetenschap helpt hierbij, deze benutten 
we graag. We gaan in 2023 onderzoeken hoe de wetenschap ons helpt beter inzicht in onze 
kwaliteit te geven en deze vervolgens te implementeren binnen onze mogelijkheden. Een 
professionele organisatie vraagt om professionele sturing. Met ons huidige besturingsmodel waarin 
producten en portefeuilles belegd zijn bij eigenaren, zijn we in staat om daadkrachtig en vanuit 
inhoud onze producten en diensten verder te brengen. Ons ambitieniveau is daarin hoog. Om deze 
daarbij realistisch en haalbaar te houden, is het wenselijk dat we een projectenorganisatie inrichten 
en inzichtelijk maken. Met elkaar kunnen we op deze wijze gefaseerd en naar draagkracht de juiste 
stappen zetten die nodig zijn om een toekomstbestendige organisatie te blijven. Daarom zetten we 
voor 2023 de volgende ontwikkellijnen uit: 

Ontwikkellijnen  

➔ Implementeren van het methodisch werkproces dementiezorg 

Door met elkaar een uniform methodisch werkproces rondom dementiezorg vast te stellen, welke in 
2022 is beschreven, stellen we vast hoe deze zorg binnen onze organisatie passend bij onze visie en 
optimaal georganiseerd kan worden. De implementatie hiervan vraagt de nodige aandacht in 2023.  

➔ Verder uniformeren van zorg- en behandelprocessen  
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 Nadat eind 2022 de procesoptimalisatie voor kortdurende zorg is afgerond, wordt er vervolg 
gegeven aan het opnameproces van de langdurige zorg. Het mobiel opname team krijgt hierbinnen 
verder vorm, alsmede ook de positionering en het mandaat van het zorgadviesbureau.   

Taakherschikking en taakafbakening krijgt binnen Behandelzaken verder vorm. De verschillende 
behandeldisciplines worden steeds meer locatie-overstijgend ingezet. Ook in de eerste lijn, in 
samenwerking met de extramurale zorg. Hiervoor is het uniformeren van behandelprocessen een 
noodzakelijke stap.  

➔ Wetenschappelijk onderzoek benutten t.a.v. kwaliteit  

Verbeteren van onze zorg en behandeling begint bij het vaststellen waar onze uitdagingen liggen. 
Door systematisch wetenschappelijk onderzoek te doen, kunnen we deze uitdagingen aanpakken. 
Binnen Lelie zorggroep heeft Korsakovcentrum Slingedael als Doelgroep Expertise Centrum een 
internationaal leidende positie in het verbeteren van zorg en behandeling voor mensen met het 
syndroom van Korsakov op basis van wetenschappelijk onderzoek. Binnen het korsakovcentrum 
worden resultaten uit dit onderzoek toegepast. Deze verbetering wordt ondersteund door parallel, 
theorie-gestuurd onderzoek naar cognitieve en fysieke beperkingen en naar de mogelijkheden tot 
revalidatie van het functioneren. Thema's zoals complexe zorguitdagingen, apathie, pijn, preventie 
van het syndroom van Korsakov en de toepassing van foutloos leren zijn belangrijke pijlers binnen 
dit onderzoek. Voor 2023 is het de doelstelling om samen met andere partijen in het werkveld de 
meerwaarde voor mensen met het syndroom van Korsakov te vergroten, door het onderzoeken, 
delen van kennis en het implementeren van resultaten uit onderzoek. Vanuit de landelijk 
geformuleerde kennisagenda worden de belangrijkste thema's binnen zorg en behandeling 
aangepakt om tot betere zorg en dienstverlening te komen. 

➔ Opzetten projectorganisatie & borgen besturingsfilosofie  

In de besturingsfilosofie is uitgewerkt hoe we de samenhang organiseren tussen MT, producten, 
portefeuilles, vak- & expertgroepen. Het hoge ambitieniveau en de veelheid aan thema's vraagt om 
focus en borging van de onderlinge samenhang tussen de thema's. Daartoe richten we een 
projectorganisatie in. 

4 Pijler ‘Aandacht & Waardering’ 
 

Lelie zorggroep bestaat doordat zij medewerkers weet te boeien en te binden. De medewerker 
staat daadwerkelijk op één. Dagelijks werken ruim 4.000 collega’s en ruim 750 vrijwilligers aan onze 
missie en visie in heel Nederland. Tot op heden slagen wij er goed in om de medewerkers te blijven 
boeien en binden voor onze organisatie.  Jaar in jaar uit worden er meer medewerkers bij Lelie 
zorggroep aangenomen dan dat er medewerkers vertrekken. Hierdoor is Lelie zorggroep in staat 
geweest om een zekere autonome groei te realiseren. Boeien en binden van medewerkers blijft 
onverminderd belangrijk en kan op veel verschillende manieren. Belangrijk is om zowel aandacht te 
houden voor die collega die al jaren bij ons werkt als voor de leerling die net start. Door blijvend in 
te zetten op goed werkgeverschap zien we ons in staat om deze ontwikkeling ook in de komende 
jaren voort te zetten.   
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 Jarenlang hebben we de strategie omarmd dat we meer moeten opleiden in Nederland en we meer 
werk mogen maken van het behoud van ons bestaande personeel. Herintreders en kleine 
contracten bieden nog steeds kansen voor uitbreiding. Inmiddels weten we ook dat deze strategie 
alleen, onvoldoende effect zal sorteren op de lange termijn. Ook anders-geschoolde werknemers 
zullen we moeten verleiden om in de zorg te komen werken. We zien mogelijkheden in het creëren 
van een nieuwe mix van formele en informele zorg die het mogelijk maakt om als zorgmedewerkers 
aanvullend te zijn op de draagkracht van naasten en het directe netwerk van de zorgvragers. Deze 
transitie heeft een groot effect op de bestaande medewerkers. Het is de kunst om met elkaar te 
leren van elkaars bijdrage aan de zorgvragers en hun naasten. Deze waarderende en lerende 
cultuur willen we creëren binnen Lelie zorggroep.  Daartoe zetten we voor 2023 de volgende 
ontwikkellijnen uit: 

 

Ontwikkellijnen  

➔ Verstevigen van het middenkader zodat er meer ruimte komt voor aandacht en waardering  

Er komt veel op ons af en dit vraagt ook veel van het middenkader. Deze groep medewerkers kent 
veel taken en een relatief grote span of control. We onderzoeken hoe we deze groep kunnen 
verstevigen, passend bij de eigen gedachten hierover en passend bij de vraagstukken die op ons 
afkomen.  

➔ Aandacht voor vitaliteit van de medewerkers  

Op basis van een nog uit te voeren onderzoek in 2022 is het de intentie om vanaf 2023 capaciteit te 
begroten voor specifieke vitaliteitsgesprekken tussen leidinggevenden en hun medewerkers met als 
doelstellingen: verbinden van medewerkers aan Lelie zorggroep en voorkomen van uitval door 
ziekteverzuim. In samenhang daarmee en in lijn met ons generatiebeleid wordt capaciteit 
beschikbaar gesteld voor het loopbaancentrum om vrijwillige mobiliteitstrajecten te kunnen 
waarmaken en om per jaar een selectie van 45-plussers te spreken. 

➔ Blijvende aandacht voor reductie van het verzuim 

Vanaf 2023 wordt formatie voor leidinggevenden geborgd om ziekteverzuim -en re-integratie te 
begeleiden. Waar nodig worden trainingen gegeven om leidinggevenden hierin vaardig te maken.  

➔ Inzet nieuwe personeelsmix (informele & formele zorg)  

Als gevolg van de zorgkloof neemt de vraag naar zorg toe terwijl de beschikbaarheid afneemt. Om 
de zorg in de toekomst mogelijk te houden dient de draagkracht van de samenleving een belangrijk 
onderdeel te worden van de organiseerbaarheid van de zorg. Voor het vergroten van de 
betaalbaarheid kan een groter beroep gedaan worden op maatschappelijke initiatieven, 
mantelzorgers en andere naasten zodat zorgorganisaties sec zorg kunnen leveren. Om de 
toegankelijkheid te vergroten kunnen de meeste lichte vormen van verpleeghuiszorg bij de 
samenleving komen te liggen. Kwaliteit van verpleeghuiszorg kan gewaarborgd blijven als de 
samenleving in zijn geheel, waaronder ook vrijwilligers, of de omgeving van de cliënt zich focust op 
het welzijn van en extra’s voor de cliënt. Dit leidt tot een nieuwe personeelsmix. 
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 ➔ Oriëntatie op de inzet van anders geschoolde medewerkers 

Wij willen stimuleren dat medewerkers voortdurend bezig kunnen zijn met hun persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. Om dat te bevorderen willen wij ons in lijn met de nieuwe CAO 
oriënteren op de ontwikkeling naar modulair- en taakgericht opleiden. Ook wordt nagedacht over 
programma’s die het gemakkelijker maken om op basis van verworven (aantoonbare) 
bekwaamheden inzetbaar te zijn. Dit draagt eraan bij dat zij-instromers sneller aantoonbaar 
bekwaam zijn voor het verrichten van hun werkzaamheden en dat zittende medewerkers 
eenvoudiger kunnen doorgroeien naar een andere functie. 

5 Pijler ‘Financieel gezond & Innovatief’ 
 

Meer met minder. Zuinige en zinnige zorg 

De tarieven in de WLZ gaan in 2023 wederom met 1% omlaag en tegelijkertijd stijgen de loonkosten 
en materiële kosten. Deze worden deels gecompenseerd door de indexering van de kosten, maar 
dit is niet voldoende om alle oplopende kosten te dekken (zie webinar Beleidsregels 2023 AAG). 
Hierdoor ontstaat een stevige druk op de begroting. Dit moet leiden tot een nieuwe oriëntatie op 
betaalbare zorg en organisatie van zorg binnen Lelie zorggroep. Schaalvergrotingen kunnen hierbij 
een oplossing bieden door bijvoorbeeld groei in kerngebieden, groei in de WLZ-zorg en in de keten, 
waaronder de psychosociale zorg (GGZ). In 2022 zullen we hiervoor concrete plannen ontwikkelen.  

Om de zorg in de toekomst toegankelijk te houden voor alle zorgvragers die een beroep op ons 
doen is aanpassing nodig van de manier waarop momenteel ons werk plaatsvindt. Deze nieuwe 
manier van werken heeft invloed op onze medewerkers en ondersteunende diensten maar ook op 
de facilitering van onze medewerkers in de hulpmiddelen en randvoorwaarden die aanwezig zijn. 
Zo is goede stuurinformatie van belang om de effectiviteit van onze inzet te monitoren waardoor 
de PDCA verbeterd wordt, ook op teamniveau. Verder wordt op dit moment wordt stevig 
geïnvesteerd in domotica. Dit betekent nieuwe mogelijkheden die enerzijds toezicht 
vereenvoudigen of verbeteren en anderzijds meer comfort bieden. De nieuwe domotica zal 
fasegewijs geïmplementeerd worden over de verschillende locaties heen. Zo ook in 2023. 

Onze locaties voor wonen met zorg vragen eveneens om toekomstbestendigheid. In de meerjaren 
vastgoedstrategie is nader uitgewerkt vanuit welke visie en in welke volgorde dit wordt opgepakt. 
Het jaar 2023 staat op dit thema in het teken van de renovatie van het Atrium. Naast investeringen 
op middelen en vastgoed, vraagt toekomstbestendigheid ook om innovatieve oplossingen. Op het 
gebied van technische innovaties is er al veel beschikbaar. Komende jaren zal er nog meer aandacht 
komen voor zorg & techniek. Dit vraagt zowel om innovatief vermogen van de organisatie als een 
ethische bezinning. Daarom starten we een Lectoraat aan de CHE om de relatie tussen zorg en 
techniek nader te onderzoeken. Via praktijkgericht onderzoek willen we de bijdrage en interactie 
tussen zorg en techniek onderzoeken. Via deze onderzoeken zullen we onze medewerkers optimaal 
ondersteunen om nieuwe manieren van werken te introduceren. Vanzelfsprekend vraagt dit dat we 
hen goed meenemen en faciliteren in deze ontwikkelingen.  
Voor 2023 worden voor deze pijler de volgende ontwikkellijnen uitgezet: 

Ontwikkellijnen  
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 ➔ Onderzoek naar het verduurzamen van onze locaties en voor wat betreft de 
milieuthermometer het niveau brons behalen 

In 2023 wordt concreet onderzoek gedaan naar wat de mogelijkheden voor ons zijn op het thema 
verduurzamen. 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. Daarnaast is een stuurgroep en verschillende werkgroepen met duurzaamheid 
aan de slag gegaan om duurzaamheid te gaan verankeren binnen onze organisatie.  

➔ Robotisering van de ondersteunende processen 

Het robotiseren van eenvoudige, administratieve processen heeft een aantal voordelen: de kwaliteit 
is constant, het proces kan op elk moment worden uitgevoerd en de werknemers kunnen hun tijd 
besteden aan zorg verlenen aan cliënten en analytische werkzaamheden in plaats van het uitvoeren 
van (indirecte) repeterende en administratieve handelingen. In 2022 is een onderzoek uitgevoerd 
door QuoRatio naar de meest voor de hand liggende toepassingen van robotisering in de 
ondersteunende diensten. Eén proces is geselecteerd, namelijk het ‘cliënt in zorgproces’ binnen de 
wijkverpleging. Op dit moment wordt dit gerobotiseerd en wordt aan het einde van 2022 afgerond. 
In 2023 willen we, nadat dit proces zijn waarde heeft bewezen, overgaan naar het robotiseren van 
meerdere processen voor meerdere producten en de Service Organisatie. 

➔ Voorgenomen fusie c.q. intensieve samenwerking Sonneburgh en uitwerken fusie met 
Riederborgh 

Met Stichting Sonneburgh is inmiddels een adviesaanvraag tot fuseren ingediend bij de 
medezeggenschap.   

➔ Realisatie van het programma Domotica  

Na realisatie van domotica, alarmering of telefonie, op locaties met de meest urgente knelpunten 
medio juli 2022, zal er vervolgens, verspreid over de komende jaren, gefaseerd een uitrol 
plaatsvinden op de overige locaties. 

➔ Renovatie Atrium  

Na bouwkundige oplevering van het gerenoveerde pand beschikken we in het centrum van 
Rotterdam over een locatie die aan de modernste eisen voldoet. De kans is met deze nieuwe start in 
de voorbereiding en bij ingebruikname volgens de nieuwste uitgangspunten te gaan werken op het 
gebied van methodisch werken en de inzet van domotica.  

➔ Afronden renovatie Pniel  

Medio 2023 beschikken we over een moderne locatie in Kralingen waar woonzorg en dagbesteding 
voor mensen met dementie wordt geboden naast longrevalidatie en ELV. Samen met het IJsselland 
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 Ziekenhuis kan het profiel van een multifunctionele locatie voor (overwegend) ouderenzorg verder 
uitgewerkt worden. 

6 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. Voor 2023 willen we extra aandacht geven aan valpreventie, omdat vallen vaak zorgt 
voor een flinke gezondheidsachteruitgang van de cliënt, vaak voorafgaat bij een opname en vallen 
regelmatig voorkomt binnen onze locaties. Met extra aandacht bedoelen we, dat er nu al wel 
beleid is met betrekking tot vallen, maar dat we dit verder willen aanscherpen naar meer preventie, 
zowel thuis als op de locaties. 

7 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. 
 

7.1 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 
Al onze producten en diensten hebben het ISO-kwaliteitskeurmerk. Dat houdt in dat de manier 
waarop wij de kwaliteit van onze zorg voortdurend verbeteren, voldoet aan de kwaliteitsnormen 
van het  ISO 9001 2015 kwaliteitskeurmerk. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe 
partij. 
Voor Lelie zorggroep is kwaliteit 'de goede dingen goed doen'. Dat is zorg, in de brede zin van het 
woord, en dienstverlening waarover de klant en de medewerker tevreden zijn; die voldoet aan 
overeengekomen in- en externe normen/ wet- en regelgeving.   
  
Integrale kwaliteitszorg & PDCA  
Om dit te realiseren is integrale kwaliteitszorg nodig in primaire en ondersteunende 
processen.  Hiermee worden resultaten van zorgverlening in beeld gebracht in relatie tot de 
bijdrage die medewerkers hieraan leveren. Integrale kwaliteitszorg resulteert in en is gebaseerd op 
een kwaliteitsgerichte houding en een continu kwaliteitsbewustzijn van alle medewerkers, gericht 
op verbeteren. Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg is een verantwoordelijkheid 
van elke medewerker binnen het eigen domein.   
  
Om integrale kwaliteitszorg vorm te geven heeft Lelie zorggroep een 
kwaliteitsmanagementsysteem waarbij analoog aan de Deming cirkel, Plan- do- check- act, 
kwaliteitsinstrumenten worden ingezet.   
  

http://www.isoregister.nl/
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• PLAN: doel en indicator vaststellen: welk resultaat moet behaald worden en hoe 
meten we of dit behaald is?   
• DO: operationaliseren: uitvoeren.    
• CHECK Bewaken/ voortgang meten/ toetsen, signaleren, evalueren: wat is het 
resultaat dat behaald is, is dit voldoende/ zijn er afwijkingen?    
• ACT: Bijsturen, verbeteren, borgen: welke verbetermaatregelen worden genomen 
om het resultaat te verbeteren? Waar leggen we dit vast en hoe zorgen we ervoor dat 
werkwijze worden bijgesteld (indien nodig) en iedereen hiervan op de hoogte is? Dit is 
het proces: continu verbeteren.   

  
Kwaliteitsinstrumenten   
  
Plan do   

• Jaarkaart: de jaarkaart bevat KPI’s (resultaten) die het komend jaar bereikt moeten 
worden per product en per locatie & regio. De jaarkaart is een vertaling van de 
kaderbrief. Gebaseerd op de meerjarenstrategie.   
• Kwaliteitshandboek: bevat procedures, werkinstructies/ protocollen, beleid en 
overige documentatie. Dit is te raadplegen door iedere medewerker ter ondersteunen 
bij het uitvoeren van werkzaamheden.   
• Productmanagement en documentbeheer: De processen van de organisatie zijn 
beschreven en verdeeld onder producteigenaren/ portefeuillehouders. Jaarlijks 
beoordeeld de product eigenaar/ portefeuillehouder alle documenten die tot het 
product/ portefeuille behoren en zorgt dat deze documenten aan alle eisen voldoen.   

  
Check   

• Kwaliteits- en financiële rapportage (MARAP): een overzicht dat de leidinggevende 
ontvangt met informatie over financiële en kwalitatieve resultaten.   
• Monitorgesprekken: het monitorgesprek vindt maandelijks plaats tussen RvB en de 
locatie/ regiomanager/ afdelingsmanager. In dit gesprek wordt de voortgang op de 
gestelde KPI’s (resultaten) gemonitord en maatregelen ter verbetering afgesproken. 
• Interne audit: Interne audits vinden volgens een afgesproken systematiek periodiek 
plaats, gepland door de kwaliteitsregisseur en uitgevoerd door intern opgeleide 
auditors.  
• Zelfscan: Door uitvoeren van een Zelfscan ontstaat zicht op de stand van zaken ten 
opzichte van het geldend kwaliteitskader, hierdoor wordt duidelijk wat goed gaat en 
waarop verbetering noodzakelijk is.  
• Incident-analyses: bij een incident op cliëntniveau (MIC) meldt de medewerker die 
dit incident opmerkt dit in het cliënt dossier van de betreffende cliënt. Bij een incident 
op medewerker niveau (MIM) meldt de medewerker dit in meldingssysteem en bij de 
leidinggevende.   De leidinggevende analyseert de melding en neemt maatregelen ter 
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 verbetering welke leiden tot verbetering in de zorg aan de cliënt of in de 
arbeidsomstandigheden.   
•  Incidentcommissies: Regionale en centrale incidentcommissies leveren periodiek 
een verslag op van de analyse van de trends, meldcultuur, ernst, tijd en plaats uit de 
meldingen die in de betreffende periode zijn ingediend en geven advies over 
maatregelen ter verbetering.  
• De Prisma analyse wordt ingezet bij meldingen van (ernstige) incidenten en 
calamiteiten. 
• Client tevredenheid (CTO) wordt periodiek gemeten gekoppeld aan de MDO/ 
Evaluatiecyclus, welke 1 keer per ½ jaar is. Resultaten hiervan leiden tot verbetering in 
de zorgverlening. 
• Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) wordt periodiek gemeten door een 
extern bureau. In oktober 2022 heeft een nieuwe meting plaatsgevonden. Resultaten 
zullen worden geanalyseerd, waarna passende maatregelen zullen worden genomen.   
• Naar aanleiding van het behandelen van klachten kunnen aanpassingen in de zorg 
en zorgverlening worden doorgevoerd.  

Act  
• Actieregister: vaststellen en implementeren van (bijgestelde) acties om doelen 
(alsnog) te bereiken worden opgenomen in het actieregister zodat bijsturing en 
monitoring navolgbaar is.   

  
(Bijgestelde) Doelen en acties komen voort uit:  

• De jaarkaart en het monitorgesprek;  
• Kwaliteits- en financiële rapportage;   
• Cliënt- en medewerkerstevredenheidsmetingen;  
• Audits en zelfscans;  
• Directiebeoordeling;   
• Incidenten, verslagen van incidentcommissies, prisma-onderzoeken en klachten;  
• Stakeholderbeoordelingen & leveranciersbeoordelingen;  
• Externe audits en IGJ-rapportages.  

  
Jaarlijkse beoordeling van het Kwaliteitsmanagementsysteem:   

• Jaarlijks wordt de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem beoordeeld. De 
resultaten hiervan worden opgenomen in de directiebeoordeling. Deze beoordeling 
leidt tot maatregelen ter verbetering zodat het KMS continu verbetert.   
• Jaarlijks publiceert Leliezorggroep een kwaliteitsjaarverslag waarin verantwoording 
wordt afgelegd over het kwaliteitsbeleid en de bereikte kwaliteitsdoelstellingen.   
• Jaarlijks vindt een externe audit plaats, deze wordt uitgevoerd door een organisatie 
die toetst of Lelie zorggroep het ISO- kwaliteitskeurmerk mag behouden. 

 

7.2 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 2023 is tot stand gekomen op basis van de 
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 meerjarenstrategie die is opgesteld voor Leliezorggroep samen met de cliëntenraad, OR, VAR, 
managers en serviceorganisatie. Dit is gebeurd in 2022 in bijeenkomsten met de verschillende 
stakeholders.  
Alle medewerkers en niet-medewerkers kunnen hun ideeën delen over hoe zij de toekomst van 
onze zorg zien via de campagne van Conforte ‘Samen zorgen voor morgen’.  
De verbeterpunten worden op hoofdlijnen beschreven in het kwaliteitsplan en de jaarkaarten, in de 
actieregisters van de locaties zijn de details beschreven. De realisatie van doelen uit het 
kwaliteitsplan worden gemonitord via de jaarkaarten en beschreven in ons jaarverslag 
(kwaliteitsverslag). 

7.3 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.  

7.4 Continu werken in de praktijk aan verbeteren door 
zorgverleners 

Voor Korsakov is deskundigheidsbevordering een belangrijk aspect. Zowel voor de ontwikkeling van 
de medewerkers op locatie alsook voor de medewerker in de rol van “deskundigheidsbevorderaar” 
naar externen toe. Hiermee versterken we de samenwerking in de Korsakovketen, onder de 
noemer van het thema “Elkaar versterken”.  
De ontwikkeling van lesmateriaal is product specifiek en vraagt een duidelijke inbedding binnen de 
organisatie voor de groep medewerkers die met mensen van de Korsakov doelgroep werken.  
 
De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) denkt mee over de onderwerpen die voor hun dagelijkse 
zorgpraktijk belangrijk zijn. Op deze manier wordt geborgd dat verbetermaatregelen goed 
aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Verder vinden ze het belangrijk dat goed uitgelegd wordt aan 
medewerkers (in Jip en Janneke taal) waarom bepaalde zaken moeten gebeuren of zijn zoals ze zijn, 
bijvoorbeeld de zorgkloof en de gevolgen daarvan. Hierdoor ontstaat begrip en zijn medewerkers in 
staat om in te spelen op de ontwikkelingen. 
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, 
themabijeenkomsten), intervisie, coaching en scholing. Voor 2023 wordt een scholingsplan 
opgesteld eind 2022.  
Bij het werken aan de kwaliteit van zorg wordt er ook in 2023 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 principe komt ook terug in het uitvoeren van de zelfscans. Deze zelfscans, die medewerkers zelf 
uitvoeren, en het proces wat doorlopen wordt hiervoor zijn een waardevolle interventie in onze 
kwaliteit van zorg. We zien in de resultaten van deze scans ook reden voor directe actie op de 
locaties.  
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Om methodisch te verbeteren binnen teams/ locaties worden tools van het innovatielab gebruikt. 
Hierbij realiseren medewerkers zelf, als veranderaars, verbeteringen op een gestructureerde en 
herkenbare wijze, waarbij collega’s worden betrokken. Om de verbetermethode van het 
innovatielab aan te leren, worden digitale intervisiebijeenkomsten georganiseerd in groepjes van 5 
deelnemers vanuit de Groep Kwaliteit. Tijdens de intervisiebijeenkomsten wordt casuïstiek 
besproken, waarbij de methode helpend is in het aanpakken van de verbetermogelijkheden. Deze 
groepjes worden begeleid door een interne deskundige en de groepjes komen om de 5 weken bij 
elkaar. Dit is al gestart in voorjaar 2022. Bij de beide groepen kwaliteit (zorg en welzijn) wordt deze 
methode gebruikt. Eerste reacties van de deelnemers zijn enthousiast. We willen dit graag 
voortzetten in 2023. 

7.5 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 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 in Rotterdam Conforte waar belangrijke dossiers aan ons zijn toevertrouwd zoals vastgoed, 
ICT, coördinatiepunt ELV, VPT/ MPT in de wijk. Verder maken we als locaties nog deel uit van het 
dementienetwerk, netwerk palliatieve zorg, netwerken met ziekenhuizen.  
Met de gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Rotterdam en Zilveren Kruis hebben we 
een regionale samenwerkingsagenda.  
Naast deze netwerken geldt voor Slingedael dat ze vanaf 2022 een erkend Doelgroep 
Expertisecentrum (DEC) zijn. Daarbij richten we (wetenschappelijk) onderzoek op het verbeteren en 
optimaliseren van alle aspecten van Korsakovzorg: van preventie, behandeling, voorlichting tot 
zorginnovatie. We dragen bij aan de kennisinfrastructuur door uitkomsten van onderzoek te delen 
via webinars, zoals pijnperceptie bij Korsakov of observatie en screeningsafdeling. Slingedael wil 
verder werken aan technologische innovatie en met domotica om de zelfstandigheid van mensen 
met Korsakov te vergroten en de problemen die zij ervaren te verminderen. De inzet op welzijn en 
vitaliteit krijgt vorm in zowel onderzoek als zorg door aantrekken van een bewegingsagoog, 
vitaliteitscoach en focus op onder meer muziektherapie. Uitganspunt is de verbinding tussen 
fysieke en mentale fitheid. 
Voor al deze netwerken geldt dat verschillende organisaties en medewerkers samen kennis delen 
en leren. Samen komt er meer tot stand. 

8 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 governance code. De statuten en reglementen zijn in lijn met 
deze code. Het besturingsmodel gaat uit van de cliënt. 

 
Besturingsmodel 
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 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 verantwoordelijkheid 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 
diensten 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 sparringpartner 
van het bestuur. 
 
De wens om een product (zoals ‘Dementiezorg’ of ‘Korsakov zorg’) of een dienst (zoals HR- 
processen of administratieve processen) te verbeteren of optimaliseren ontstaat vaak in een team, 
op een locatie of in een regio. Voor de locaties is voorzien in een manager WZW die operationele 
aansturing en de verbinding met Lelie en het IMZ MT ter hand neemt. 
Producten en diensten die wij leveren willen wij voortdurend evalueren, ontwikkelen en innoveren. 
Het gaat hierin immers om de inhoud van de zorg en dienstverlening. Hiermee zorgen we dat de 
producten, zoals bijvoorbeeld Korsakov, Dementie, Kortdurende zorg 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 zorgen we dat deze plan- en verbetercyclus op dezelfde wijze ook voor de 
portefeuilles en producten in 2023 vorm krijgt. De Producteigenaren worden hierbij ondersteund 
door een expertgroep van professionals 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 vertegenwoordigt en de gemeenschappelijke belangen van deze cliënten behartigt 
in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (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 
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 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 Lelie zorggroep 010 (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. Lelie zorggroep heeft een sterk en slagvaardig leiderschapsteam. Het senior 
management is stabiel en functioneert al jaren op een hoog niveau. Onder de managers vallen de 
teamleiders. Zij zijn integraal verantwoordelijk voor zorg, welzijn en huishouding op de woongroep/ 
afdeling. Het middenkader willen we de komende jaren versterken.  
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.   
Sinds begin 2022 komen het bestuur en de managers eerst maandelijks bijeen in het breed 
Managementteam overleg (intramuraal, extramuraal en ondersteunende diensten), waarna iedere 
groep nog bijeenkomt in het managementoverleg van hun eigen team. Zodat 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. Per thema (HRM, facilitair, 
bedrijfsvoering, ICT, Marketing en communicatie, Beleid en kwaliteit, Welzijn) zijn er 
driehoeksoverleggen georganiseerd. 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. 
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 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 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.  
 
Ondernemingsraad 
De OR komt op voor de belangen van de medewerkers van Lelie zorggroep. De Raad van bestuur en 
de OR overleggen op regelmatige basis en in goede verstandhouding 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, 
instemmingsrecht over personele regelingen, initiatiefrecht over alle sociale, organisatorische, 
financiële en economische zaken in de organisatie en informatierecht. In het afgelopen jaar is 
bijvoorbeeld instemming gevraagd over bijvoorbeeld huisvesting en techniek en transitie GRZ van 
locatie Pniël naar de locatie van het IJssellandziekenhuis. Jaarlijks organiseert de OR op 
verschillende locaties bijeenkomsten rond bepaalde thema’s bijvoorbeeld het gesprek over de fusie 
met Riederborgh. 

Bijlagen  

Jaarkaarten per locatie  
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