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Terugblik kwaliteitsplan 2020 
 

Voor 2020 waren 9 speerpunten gepland. Een reflectie op de 9 speerpunten in 2020: 

 

• Extra inzet 2020 (kwaliteitsbudget) 

De uitbreiding van de activiteitenbegeleiding in de weekenden met 8 uur per week is 

goed bevallen bij bewoners, naasten en teamleden. De inzet zorgt voor een structurele 

dagbesteding en een prettig ritme door de week heen. In 2021 willen we ook op de 

zondagen activiteitenbegeleiding inzetten. 

 

Op de dag is er structureel een extra dagdienst ingezet. 

 

Gedurende de Corona crisis zijn er toen er geen tot weinig bezoek was, extra 

(activiteiten-) begeleiders ingezet in de avonden en is het aantal uren van de coördinator 

uitgebreid ten behoeve van de coördinatie van het bezoek. 

 

• Teamleren sessies KVC 2.0 

Eind 2019 zijn twee leden van de supportoffice geschoold in het begeleiden van de 

KwaliteitVerbeterCyclus (KVC). Afwisselend waren één van deze leden aanwezig bij de 

teamlerensessies in 2020. De KVC methodiek werkt. Teamleden voelen zich betrokken 

bij het verbeterproces. Zij bepalen zelf verbeteracties en prioriteiten. Het structureel 

inzetten van de KVC vraagt nog aandacht. Niet elk teamleren wordt de KCV toegepast. 

We zetten de methodiek in wanneer nodig en passend. Komend jaar willen we a.d.h.v. 

de uitwerking van de kwaliteitsverbetercyclus op teamniveau bepalen wanneer we de 

KVC-methodiek toepassen..   

 

• Doorontwikkelen interne audit hygiëne en infectiepreventie 

In 2020 hebben we 3 interne audits hygiëne en infectiepreventie gedaan. Twee meer 

dan gepland. Een eerste om de auditmethodiek te testen. Een tweede om daadwerkelijk 

te toetsen in hoeverre we voldoen aan de normen op het thema. En een derde audit om 

opnieuw aandacht te vragen voor het onderwerp bij teamleden en de auditoren 

(IPCleden) te laten oefenen. Eind 2020 hebben de auditoren (IPCleden) meegelopen met 

de externe audit Infectiepreventie en hygiëne. Zij zijn geschoold door de externe 

infectiepreventiedeskundige hoe zij moeten auditen. Eind 2020 hebben de 

kwaliteitscoördinator en één IPC lid training gevolgd in auditen via Qarebase. 

Gezamenlijk is de interne audit geëvalueerd en we zijn tot een goede methodiek 

gekomen die we in 2021 tot een definitieve uitwerking maken. Ook wil het team in 2021 

periodiek een teamcheck op het thema uitvoeren. 

 

• Borgen veilig medicatieproces 

In 2020 heeft de kwaliteitsverpleegkundige het medicatiebeleid geactualiseerd en 

verbeterd en alle bijhorende werkprocessen bijgesteld. Ook is Medimo geimplementeerd 

en wordt de medicatie digitaal afgetekend. Het aantal medicatie incidenten is hierdoor 

verminderd. In 2021 voert het team periodiek een teamcheck uit op het thema. 

 

• Evalueren scholing facilitair team 

In 2020 zijn de leden van het facilitair team onder contract gekomen van de organisatie. 

Eerder werd een extern bedrijf ingehuurd. Het team is in 2020 meegegaan in het 

scholingsplan en heeft de vereiste scholingen gevolgd.  

 

• Project digivaardig 

Begin van het jaar zijn drie digicoaches getraind in de organisatie. Vanaf september is er 

één digicoach actief. Deze digicoach is 20 uur per week beschikbaar en is regelmatig op 

Ridderspoor om teamleden te ondersteunen.  

 

• Meer maatwerk en zinvolle dag voor bewoner 



Vanwege de Coronacrisis zijn er geen uitjes georganiseerd door de uitjescommissie. De 

uitjescommissie bestaat nog wel en wordt hervat, zodra de situatie het toelaat. 

 

Er is extra aandacht geweest voor activiteiten voor de bewoners die in een verder 

gevorderd stadium zitten van de dementie. Zo is er een thematische belevingsgerichte 

lunch georganiseerd. Bij de bereiding van de lunch zijn bewoners betrokken. Extra 

prikkels zijn aangeboden door muziek en klederdracht. Zowel teamleden als bewoners 

hebben de meerwaarde ervan gezien. Het activiteitenteam heeft een specifiek 

programma opgesteld. Teamleden hebben dit geëvalueerd en willen dit door ontwikkelen 

en uitbreiden in 2021.  

 

• Rapportages & monitoren 

In 2020 is er een nieuw ECD, Carefriend, ingevoerd. Ook is er met ondersteuning van de 

kwaliteitscoordinator en een primair procescoach training gegeven aan het team over 

Methodisch werken. De kwaliteitscoordinator heeft samen met teamleden de werkwijzen 

en - instructies uitgewerkt. Alle teamleden hebben een e-learning gevolgd over 

methodisch werken en het rapporteren volgens SOAP. In 2021 is het methodisch 

handelen een speerpunt. 

 
• Zorg-/begeleidingsplan  

In 2020 is de achterstand die in 2019 was ontstaan, ingelopen. Alle bewoners hebben nu 

een actueel zorg-/begeleidingsplan. Teamleden kennen de zorgplannen van de bewoners 

en de doelen en acties zijn SMART geformuleerd. Ook is het zorgplan-format aangepast 

zodat de onvrijwillige zorg vastgelegd kan worden. In 2021 zijn het methodisch handelen 

en het volgen en vastleggen van de zorg die onder de Wet Zorg en Dwang valt 

speerpunten. Ook heeft het team een teamcheck op het methodisch handelen ontwikkeld 

en een nulmeting gedaan in 2020. In 2021 wil het team deze ook periodiek uitvoeren. 

 

• Qarebase- kwaliteitsverbetercyclus 

In het eerste kwartaal is Qarebase in gebruik genomen. Qarebase is een systeem dat de 

kwaliteitsverbetercyclus ondersteunt. Teamleden zijn getraind in het systeem en weten 

het beleid, de protocollen en werkwijzen terug te vinden in Qarebase. Alle teamleden 

kunnen inloggen en weten het handboek te vinden. Ook weten alle teamleden dat het 

melden van incidenten en calamiteiten via Qarebase gaat. In 2021 willen we de 

auditmodule, de kwaliteitsagenda en de verbeteragenda van Qarebase implementeren.  

  



Merken en meten 2020 
 

In 2020 zijn er verschillende audits en metingen uitgevoerd op organisatie- en op 

teamniveau van Ridderspoor. Hieronder een overzicht van de positieve- en 

verbeterpunten per audit m.b.t. Ridderspoor. Rapporten hiervan zijn op te vragen bij de 

kwaliteitscoördinator. 

 

 

  



Kwaliteitsfoto 2020 
 

 

In de kwaliteitsdialoog eind 2020 hebben we met elkaar gereflecteerd op de thema’s van 

het kwaliteitskader. We hebben benoemd wat per kader goed gaat en waar de 

verbeterpunten liggen. We hebben de uitkomsten van alle audits hiernaast gelegd.  

 

Op basis van deze input heeft de kwaliteitscoördinator een kleur toegekend aan elk 

kader en verbeterpunten opgesteld.  

  

Met elkaar hebben we de verbeterpunten bekeken en prioriteiten voor 2021 bepaald. De 

prioritieten in 2021 liggen bij: 1) het methodisch handelen, 2) (on)vrijwillige zorg 3) 

leren en verbeteren van kwaliteit en 4) activiteitenaanbod op maat.  

 

Op basis van deze prioriteiten zijn uitdagingen en speerpunten geformuleerd. (zie 

volgende pagina) 

 

  



Uitdagingen 2021 
 
Tijdens de kwaliteitsdialoog zijn 4 prioriteiten bepaald die hieronder in 
uitdagingen zijn omgezet. Hieronder een korte toelichting wat we met elke 

uitdaging beogen te bereiken.  
 

1) Alle teamleden weten hoe zij methodisch moeten werken.  

 

Door te werken aan deze uitdaging zorgen wij ervoor dat wij eind 2021 voldoen 

aan de normen m.b.t. het methodisch handelen. Zorgplannen zijn volledig en 

actueel. In de dossiervorming is het methodisch handelen van de teamleden 

zichtbaar: er worden professionele afwegingen gemaakt, deskundigen worden 

tijdig ingezet. Door te focussen op het methodisch werken wordt ook de 

communicatie met vertegenwoordigers verbeterd.  

 

2) Alle teamleden weten wat te doen als er zorg ingezet wordt die valt 

onder de Wet Zorg en Dwang.  

 

Door te werken aan deze uitdaging zorgen wij ervoor dat teamleden professionele 

afwegingen kunnen maken bij de inzet van interventies die vallen onder de Wet 

Zorg en Dwang. En zorgen we ervoor dat alle stappen navolgbaar vastgelegd zijn. 

Eind 2021 hebben we goed zicht op alle ingezette onvrijwillige zorg en analyseren 

wij dit structureel. Zo wordt zichtbaar dat we sturen op vrijwillige zorg en wij 

onvrijwillige zorg overwogen inzetten.  

 

3) De kwaliteitsverbetercyclus is op teamniveau ingericht en alle teamleden 

kennen en werken met de kwaliteitsagenda en de verbeteragenda 

 

Met deze uitdaging borgen wij dat wij jaarlijks structureel en methodisch werken 

aan kwaliteit. Door de kwaliteitverbetercyclus goed in te richten op teamniveau 

zorgen we ervoor dat verbeteringen die voortkomen uit audits en andere 

metingen vastgelegd, geanalyseerd, gepland en gerealiseerd worden. Deze 

verbeteringen worden opgenomen in de kwaliteitsagenda en de verbeteragenda 

van Qarebase. Het inrichten van deze kwaliteitsverbetercyclus zorgt ervoor dat 

we kunnen sturen op de kwaliteit, maar zorgt er ook voor dat teamleden worden 

ontlast en minder werkdruk ervaren, omdat zij bij de uitvoering van de 

kwaliteitschecks ondersteund worden door het digitale systeem Qarebase.  

 

4) Het activiteitenaanbod op Ridderspoor is dusdanig dat voor alle 

bewoners het aanbod aansluit. 

 

Door het project activiteitenaanbod op maat door te zetten vanuit 2020 willen wij 

meer maatwerk leveren, ook bij vergevorderde dementie. De 

activiteitenbegeleiding wordt uitgebreid naar 7 dagen in de week en een CRDL 

wordt aangeschaft en toegepast. Teamleden worden geschoold in de 

verschillende stadia en vormen van dementie en hoe zij hun begeleiding hiero 

aan kunnen passen. Voor vertegenwoordigers wordt in 2021 zichtbaar dat we ook 

voor zijn/haar naaste een afgestemd aanbod hebben. De activiteiten en de 

dagbesteding zijn ook goed te volgen door familieleden doordat er een 

gebruikersvriendelijk communicatiemiddel (Familienet) wordt ingericht 

 

 

  



Uitwerking uitdagingen 2021 

 

1.Alle teamleden weten hoe zij methodisch moeten werken:  

1) Eind 2021 zijn beleid, protocollen en werkwijzen die methodisch werken in de 

zorgcyclus mogelijk maken aanwezig (Project Methodisch handelen). 

2) Eind 2021 zijn alle teamleden bekend met deze werkafspraken: teamleden weten 

hoe zij een zorgvraag starten, hoe zij doen aan risico signalering, hoe zij doelen 

en acties opstellen, hoe zij omgaan met signalen en/of incidenten (Project 

Methodisch handelen- training Methodisch handelen en EVB-schap en aanpassing 

ECD Carefriend en Medimo bekostigd uit het kwaliteitsbudget). 

3) Eind 2021 checken teams regelmatig zelf d.m.v. teamchecks hoe het methodisch 

handelen gaat in het team en stellen verbeteracties op waar nodig (Project 

Methodisch handelen). 

4) Eind 2021 weten teamleden hoe zij zorgvragers en hun naasten meer kunnen 

1betrekken en zeggenschap kunnen geven in de zorg/begeleiding (Project 

Methodisch handelen). 

5) Eind 2021 verloopt de communicatie tussen de EVB’ers en vertegenwoordigers 

volgens vaste afspraken (Project Methodisch handelen- aanpassing ECD 

Carefriend bekostigd uit kwaliteitsbudget). 

6) Eind 2021 blijkt uit de interne audit, onderdeel dossieronderzoek dat het 

methodisch handelen zichtbaar verbeterd is (Project Interne audit door 

ontwikkelen). 

7) Eind 2021 is voor alle teamleden bekend wanneer zij deskundige/behandelaren 

inzetten en doen dit tijdig (Project Methodisch handelen). 

 

2. Alle teamleden weten hoe onvrijwillige zorg in te zetten:  

1) Eind 2021 zijn alle teamleden bekend met de werkafspraken rondom WZD en 

richten zij zich op vrijwillige zorg (project verstevigen WZD). 

2) Eind 2021 weten alle teamleden welke interventies onder de WZD vallen en wat 

te doen indien zij een interventie willen inzetten (project verstevigen WZD). 

3) Eind 2021 is beschreven op welke manier de WZDfunctionaris toeziet op het 

proces (project sturing op kwaliteit). 

4) Eind 2021 is beschreven op welke manier de kwaliteitscoördinator toeziet op het 

proces (project sturing op kwaliteit). 

5) Eind 2021 is beschreven en evalueren we elk kwartaal op de ingezette 

(on)vrijwillige zorg in het MDO beleid (project verstevigen WZD). 

6) Eind 2021 is er elk kwartaal zicht op de ingezette onvrijwillige zorg (project 

sturing op kwaliteit) (project verstevigen WZD- aanpassingen ECD Carefriend uit 

het kwaliteitsbudget). 

 

3. De kwaliteitsverbetercyclus is op teamniveau ingericht en alle teamleden 

kennen en werken met de kwaliteitsagenda:  

1) Eind 2021 is voor elke kwaliteitscheck in de kwaliteitsagenda een werkwijze 

uitgeschreven (project kwaliteitsagenda). 

2) Eind 2021 is voor alle teamleden bekend wat zij doen met de resultaten uit de 

kwaliteitscheck, hoe zij een verbeteractie kunnen starten (project eindinrichting 

Qarebase) (project sturing op kwaliteit- inzet kwaliteitsrollen, kwaliteitscoach en 

uitwerking interne audit bekostigd uit kwaliteitsbudget ).  

3) Eind 2021 is bij alle teamleden de teamchecks bekend en weten zij hoe en 

wanneer ze dit kunnen inzetten (project teamchecks) (project eindinrichting 

Qarebase- implementatie Qarebase bekostigd uit kwaliteitsbudget). 

 

4. Het activiteitenaanbod op Ridderspoor is dusdanig volledig dat voor alle 

bewoners het aanbod aansluit:  



1) Eind 2021 ligt er een uitgewerkt activiteitenaanbod waarmee we maatwerk 

kunnen bieden, dit activiteiten aanbod is bekend bij zowel teamleden als 

vertegenwoordigers (project activiteitenaanbod).  

2) Eind 2021 zijn teamleden bekend met de verschillende stadia en vormen van 

dementie en weten hun begeleiding hierop aan te passen.(training dementie, PDL 

en tiltechnieken bekostigd uit kwaliteitsbudget) 

3) Er is een CRDL aangeschaft en deze wordt toegepast bij vergevorderde dementie 

(CRDL bekostigd uit kwaliteitsbudget). 

4) Eind 2021 is duidelijk hoe we periodiek dit activiteitenaanbod evalueren en 

bijstellen (project activiteitenaanbod). 

 

Verbeteragenda 2021 
 

Voor alle uitdagingen zijn verbeterprojecten opgezet. Veranderingen in de organisatie 

verlopen vaak traag en niet soepel. Door veranderingen projectmatig aan te pakken 

zorgen we ervoor dat veranderingen prioriteit blijven krijgen en methodisch verlopen. 

Zodat we slagvaardigheid behouden, verbeterprojecten afmaken en niet blijven hangen, 

gestuurd wordt op het resultaat dat een project moet leveren.  

 

Hieronder een overzicht van welke projecten bij gaan dragen aan welke uitdaging en wat 

de te verwachte doorlooptijd. Voor elk project is een projectteam samengesteld en zijn 

projectplannen aanwezig voor informatie over de aanpak. De kwaliteitscoördinator stuurt 

samen met de zorgcoördinator op locatie de projecten aan en is eindverantwoordelijk 

voor het eindresultaat.  

 

Ridderspoor Q1 Q2 Q3 Q4 

Alle teamleden weten hoe zij methodisch moeten werken 

Project methodisch werken (teamniveau)     

Project interne audit door ontwikkelen 

(organisatieniveau) 
    

Alle teamleden weten hoe onvrijwillige zorg in te zetten 

Project verstevigen WZD (teamniveau)     

Project sturing op kwaliteit (organisatieniveau)     

Het activiteitenaanbod op Ridderspoor is dusdanig volledig dat voor alle 

bewoners een aanbod is dat aansluit 

Project activiteitenaanbod (teamniveau)     

Alle teamleden kennen en werken met de kwaliteitsagenda 

Project kwaliteitsagenda (teamniveau)     

Project eindinrichting Qarebase (organisatieniveau)     

Project teamchecks (teamniveau)     

 

 

  



Inzet kwaliteitsbudget 2021 
 

Extra inzet in 2021*   

Activiteitenbegeleiding 7 dagen in de week  0,22 

Extra dagdienst 7 dagen in de week 0,78 

Teamcoach 0,33 

*Extra inzet 2019 en 2020 worden structureel doorgezet. 
Dit betreft de extra inzet in 2021 boven deze structurele 
inzet. 

1,34 

    

Overige kosten (15%) Kosten 

Trainingen methodisch handelen (o.a. EVB-schap) € 6.000 

Trainingen (PDL, tiltechnieken) € 2.000 

Carefriend en medimo aanpassingen € 8.000 

Dementie trainingen (6) € 4.590 

CRDL € 4.000 

Qarebase implementatie € 2.000 

Inzet kwaliteitsrollen € 2.880 

Interne audit  € 1.800 

Inzet kwaliteitscoach € 6.000 

Totaal € 37.270 

 

 


