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Kwaliteitsplan 2020: integraal onderdeel van beleid 
 

Het Kwaliteitsplan 2020 van Beek en Bos (hierna het kwaliteitsplan) is tot stand gekomen in gesprek 

met cliëntenraad, ondernemingsraad, management en middenkader. Wij hebben het kwaliteitsplan 

qua vorm en inhoud in lijn gebracht met onze organiseerfilosofie en de andere noemenswaardige 

jaaractiviteiten. Nadrukkelijk met de bedoeling om enerzijds te voldoen aan regelgeving en 

anderzijds om onze jaaractiviteiten zo eenvoudig en duidelijk mogelijk in kaart te brengen en te 

presenteren. 

Het kwaliteitsplan is binnen de aandachtsgebieden medewerkers, cliënten en bedrijfsvoering 

onderverdeeld in: 

- Reguliere verbeterplannen:  blijven leren en verbeteren 

- Bijzondere activiteiten: specifiek voor 2020 

- Kwaliteitsimpuls:  (deels) gefinancierd vanuit het kwaliteitsbudget 

Deze plannen zijn in hoofdstuk 1 op 1 pagina samengevoegd, de managementsamenvatting. Zie ook 

hieronder in de inhoudsopgave. 

 

Het kwaliteitsplan is geen statisch gegeven, het is een plan in een voortdurende ontwikkeling. Aan 

alle betrokkenen en geïnteresseerde lezers de uitnodiging om ons te voorzien van vragen (zo 

mogelijk ook antwoorden) en suggesties voor verdere activiteiten, plannen en 

kwaliteitsverbeteringen.   

 

Managementteam Beek en Bos 

Nettie Ramaekers, hoofd facilitaire dienst 

Mariëlle Tijssen, zorgmanager 

Harm Hoekstra, bestuurder 
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1. Managementsamenvatting 
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2. Profiel Beek en Bos 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beek en Bos is een zelfstandig zorgcentrum, gelegen aan de rand van het dorp Heythuysen in 

Midden-Limburg. De ‘couleur locale’ komt duidelijk naar voren in de organisatie. De overgrote 

meerderheid van medewerkers en vrijwilligers is afkomstig uit Heythuysen of één van de 

omliggende dorpen. 

 

Type zorg   Aantal cliënten Omzet (prognose 2019) 

Zorg met verblijf (Wlz) 71 € 5.560.728 

Zorg met verblijf en behandeling (Wlz) 20 € 1.787.251 

Modulair pakket thuis (Wlz) 12 € 11.9134 

Wijkverpleging (Zvw) 27 € 237.723 

Dagbesteding (Wmo) 20 € 84.656 

Hulp bij het huishouden (Wmo) 33 € 121.467 

Beschermd wonen (Wmo 1 € 54.826 

Tafeltje-dekje 230 € 363.000 

 

  

Organiseerfilosofie 

Missie 

Geborgenheid, welzijn 

en goede zorg in 

professionele handen 

 

Visie 

Een warm welkom, 

persoonlijke aandacht 

en betrokkenheid 
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2.1. Personeelssamenstelling 
 

Functie/ niveau  Aantal fte (1-12-2019) 

Verzorging niveau 1 (zorghulp/ huiskamer-assistent)  7,83 

Verzorging niveau 2 1,00 

Verzorging niveau 3/ 3IG  67,27 

BBL niveau 3IG 0,89 

Verpleging niveau 4 6,0 

BBL niveau 4 0,78 

Huishoudelijk hulp intern  3,14 

Hulp bij het huishouden (Wmo) 2,67 

Centrale keuken en vaatspoelkeuken  10,27 

Restaurant 3,07 

Receptie  2,46 

Wasserij 1,12 

Technische dienst  2,0 

Administratie 0,88 

Beleid  1,56 

Management 2,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio personele kosten versus opbrengsten 0,71 

 

4VV ; 23

5VV ; 48

6VV ; 19

7VV; 1

ZZP-verdeling zorg met verblijf (en behandeling) 

4VV

5VV

6VV

7VV

 

135 vrijwilligers 

 

 

262 medewerkers 

 

Instroom: 52 

Uitstroom: 29 

 

Instroom: 15 

Uitstroom: 16 
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2.2. Samenwerking, leren en verbeteren 
 

Beek en Bos kent diverse samenwerkingsverbanden, een overzicht. Ook in 2020 wordt gebruik 

gemaakt van deze samenwerkingen en worden deze waar mogelijk en wenselijk geïntensiveerd. 
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3. Medewerkers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Reguliere verbeterplannen  

 

Personeelsinzet monitoren 

Het aantal fte van Beek en Bos is in 2018 en 2019 met meer dan 18% gegroeid, mede door de inzet 

van het kwaliteitsbudget. Ook in 2020 en 2021 is er kwaliteitsbudget beschikbaar. Vanaf 2022 

worden deze extra middelen onderdeel van het tarief. Beek en Bos monitort zowel de kwalitatieve 

als kwalitatieve personeelsinzet, ten einde de beschikbare middelen zo goed mogelijk te benutten.  

 

Personeelsbeleid beschrijven 

Het Personeelsbeleid van Beek en Bos is samen te vatten in de gedachte “Als wij goed voor onze 

medewerkers zorgen, dan zorgen zij goed voor onze cliënten”. Hierbij is altijd – met succes - veel 

aandacht geweest voor het Binden (betrokkenheid) van medewerkers. Steeds meer richt het 

personeelsbeleid zich ook op het Boeien (uitdaging) en Borgen (duurzame inzetbaarheid) van 

medewerkers. In 2020 wordt dit verder uitgewerkt in een strategisch personeelsplan. 

 

Strategisch opleidingsbeleid  

In het kader van het Boeien van medewerkers, wordt een strategisch opleidingsbeleid ontwikkeld. 

Hierin is zowel aandacht voor verbreding, verdieping en doorstroom van huidige medewerkers, als 

voor de praktijkbegeleiding en het leerklimaat van leerlingen en stagiaires. 

 

 Bijzondere activiteiten  

Uitstroomonderzoek  

In 2020 neemt Beek en Bos deel aan het landelijke uitstroomonderzoek van Zorg aan Zet. Dit 

onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel 

van het digitale onderzoek is het systematisch analyseren van gegevens van vertrekkende 

medewerkers. Waarom verlaten mensen de organisatie en wat zijn hun vervolgplannen? Naast het 

uitstroomonderzoek blijft Beek en Bos zogenaamde exitgesprekken voeren met medewerkers die uit 

dienst gaan. 

 

Tevreden 
medewerkers 
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 Kwaliteitsimpuls  

Into D’mentia/ expertisecentrum 

Beek en Bos wil een expertisecentrum dementie onder meer in samenwerking met Into D’mentia 

ontwikkelen. Deze ontwikkeling is niet een naar binnen gekeerde stand alone activiteit van Beek en 

Bos maar een activiteit die raakt aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid 

bij onze gemeente en onze regio. Into D’mentia wil experimenteren met de ontwikkeling van 

regionale expertisecentra dementie in een stedelijke en een plattelands omgeving. Beek en Bos 

heeft aangegeven graag in aanmerking te komen voor de pilot van de plattelandsvariant.  

Voor Beek en Bos past deze ontwikkeling prima in ons boeibeleid maar zeker ook in de ontwikkeling 

van een constructieve samenwerking met partners / stakeholders die in dit onderwerp zijn 

geïnteresseerd. En waar mogelijk vormen van coproductie. 

  

Kwaliteit zorgverleners  

In 2020 wordt het kwaliteitsbudget met name ingezet voor de kwalitatieve ontwikkeling van het 

personeelsbestand. Er is veel ruimte voor scholing en ontwikkeling van zowel medewerkers als 

leerlingen. Specifiek voor individuele medewerkers zijn dit in 2020: Verpleegkundige Gerontologie 

en Geriatrie, Contactpersoon Hygiëne en Infectiepreventie en Opleiding Kwaliteit,  

Daarnaast worden indien mogelijk specialisten ingezet. Hierbij valt de denken aan een psycholoog, 

verpleegkundig specialist en MiMakker.  
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4. Cliënten  
 

 

 

 

 

 Reguliere verbeterplannen  

Onze bejegening beschrijven 

Bij Beek en Bos heeft iedere dag een gouden randje. ‘Een warm welkom, persoonlijke aandacht en 

betrokkenheid’; het is niet alleen een mooi streven, maar daadwerkelijk voelbaar in de praktijk van 

alledag. Waar zit dit in en hoe houden we dit vast? Dit wordt in 2020 beschreven. 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Jaarlijks laat Beek en Bos een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. In 2020 wordt bekeken of 

voor de intramurale cliënten net als voorgaande jaren gebruik wordt gemaakt van de CQ-meting, of 

dat er een ander instrument wordt gekozen. Voor de cliënten in de wijkverpleging wordt – zoals 

voorgeschreven - gebruik gemaakt van de zogenaamde PREM-methode. 

 

Beleid eten en drinken evalueren  

‘Lekker eten en drinken’, dat doen we bij Beek en Bos iedere dag. De situatie waarin dit 

plaatsvindt, verandert echter. Steeds meer bewoners eten in een huiskamer in plaats van in het 

restaurant. Dit vraagt om nieuw beleid, vanuit het bestaande uitgangspunt: ‘samen genieten’. 

 

 Bijzondere activiteiten 

Wet zorg en dwang 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Zorg en dwang in werking. Deze wet regelt de rechten van mensen 

met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen en/ of 

onvrijwillig worden opgenomen. Beek en Bos ontwikkelt nieuw beleid op het gebied van 

onvrijwillige zorg. Daarnaast dienen er afspraken gemaakt te worden over de inhuur van de vereiste 

functionarissen (arts/ psycholoog). Begin 2020 worden alle verzorgenden en verpleegkundigen 

geschoold. Daarnaast worden mantelzorgers en vrijwilligers voorgelicht. 

 

Verbetervoorstellen EVV 

In 2019 zijn 13 verzorgenden / verpleegkundigen opgeleid tot eerstverantwoordelijke verzorgende 

(EVV-er). Een belangrijk onderdeel van hun opleiding betrof het doen van een cliëntgericht 

Tevreden 
cliënten 
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verbetervoorstel voor de organisatie. In 2020 worden deze verbetervoorstellen door de EVV’ers 

verder uitgewerkt en wanneer mogelijk gerealiseerd. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

- Extra aandacht voor individuele bewoners  

- Activering bij vergevorderde dementie 

- Persoonlijk cliëntverhaal  

- Bewonersbespreking 

- Badkamer aanpassen 

- Omgaan met agressie 

- Implementatie Dementiecoaches 

- Activiteiten tijdens momenten lage bezetting huiskamers 

- Avondmaaltijd restaurant 

- Telefoon buiten openingstijd receptie 

- Inzet miMakker 

- Concreet rapporteren in het zorgleefplan m.b.v. SOEP methodiek.  

- Pijn signaleren bij ouderen met dementie d.m.v. P.A.I.C. pijn instrument 

 

 Kwaliteitsimpuls   

Mantelzorgeducatie 

Loesje zei het al: ‘De ideale mantelzorger, je kunt ‘m zomaar plotseling zijn’. Om mantelzorgers te 

ondersteunen in hun rol, investeert Beek en Bos in mantelzorgeducatie. Hierbij zal onder andere 

aandacht zijn voor thema’s als ‘schuldgevoel’ en ‘omgaan met een naaste met dementie’. De 

mantelzorgeducatie wordt verzorgd door de mantelzorgcoach van Beek en Bos. 

 

Investeringen bedden / tilhulpmiddelen e.d. 

Beek en Bos beschikt inmiddels over 12 Vendletbedden. Dit zijn bedden met een speciaal systeem 

om mensen op een zo comfortabel mogelijke wijze te draaien of te verplaatsen. In 2020 willen we 

graag investeren in extra bedden en zo mogelijk douchestoelen en tilliften. 
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5. Bedrijfsvoering 
 

 

 

 

 Reguliere verbeterplannen  

Oriëntatie op nieuw keurmerk 

In 2019 heeft er een tussentijdse PREZO-audit plaatsgevonden. De auditor constateerde dat 

kwaliteit binnen Beek en Bos onlosmakelijk is verbonden met de dagelijkse praktijk. Er zijn geen 

aandachtspunten benoemd. Het PREZO Gouden keurmerk is verlengd t/m 16 februari 2021. In 2020 

oriënteert Beek en Bos zich op een nieuw keurmerk. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar 

PREZO Care.  

 

Digitaal handboek optimaliseren  

Alle beleidsstukken, procedures, protocollen en regelingen van Beek en Bos (samen: de 

Organisatiegids) zijn terug te vinden in het digitale handboek SharePoint. Momenteel wordt 

SharePoint beperkt geraadpleegd door medewerkers. In 2020 wordt gewerkt aan de 

gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. 

 

 Bijzondere activiteiten 

Uitbesteden salarisverwerking  

Momenteel heeft Beek en Bos de salarisverwerking in eigen beheer. Dit is tijdrovend en foutgevoelig 

en daardoor risicovol. Zeker gezien de toenemende regelgeving en het groeiend aantal 

medewerkers. Daarom wordt de salarisverwerking per 1 januari 2020 uitbesteed. 

 

Wet arbeidsmarkt in balans monitoren  

Per 1 januari 2020 veranderen de regels omtrent arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de 

Wet Arbeidsmarkt in Balans. Naar aanleiding hiervan gaan zoveel mogelijk medewerkers van Beek 

en Bos met een flexibele arbeidsovereenkomst (uurloon) over naar een vast maandsalaris. Daarnaast 

dient het aantal plusuren beperkt te blijven, om een hoge WW-premie te voorkomen. De hoge WW-

premie geldt als een medewerker in een kalenderjaar meer dan 30% extra verloonde uren werkt (op 

de overeengekomen arbeidsduur). 

 

 

Gezonde 
bedrijfsvoering 
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Beleidscyclus invoeren 

Vanaf 2020 wordt er gewerkt met een jaarcyclus waarin is opgenomen welke thema’s op welke 

momenten in de verschillende gremia aan de orde komen. Hierin is nadrukkelijk ook aandacht in 

voor financiële informatie. 

 

Toekomstscenario’s  

Welke ondersteuning hebben ouderen over 10, 15 jaren nodig? Wat wensen zij, wat willen zij, ‘hoe 

zien zij er straks uit’? En hoe zien onze medewerkers er straks uit? Wat zijn hun wensen, wat willen 

zij? Over deze ‘grote’ vragen buigt Beek en Bos zich eind 2019/ begin 2020. Aan de hand van 

bestaande gegevens en (groeps)gesprekken wordt de toekomst en de plaats die Beek en Bos hierin 

kan innemen verkend. Hierbij is ook aandacht voor het vastgoed. 

 

ICT update 

In 2020 wordt het ICT beleid beschreven. Er worden investeringen gedaan in de benodigde hard en 

software. Hierbij is aandacht voor gegevensbescherming. 

 

Check basisadministratie/ bedrijfsprocessen  

De basisadministratie en bedrijfsprocessen (financiële planning & control cyclus) van Beek en Bos 

worden in 2020 onder de loep genomen.  

 

 Kwaliteitsimpuls  

Het kwaliteitsbudget wordt volledig ingezet ten behoeve van tevreden medewerkers en tevreden 

cliënten. 

 


