Kwaliteitsplan 2022

Het Poelsplein – Panningen
“een thuis voor mensen met dementie”
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Inleiding
In dit kwaliteitsplan nemen wij u graag mee in de werkwijze en gedachtegang van Het
Poelsplein.
Al 3 jaar werken wij naar de realisatie toe van onze droom. Nu we eindelijk op dit punt
zijn aangekomen, zijn wij trots op het resultaat.
Doordat we een heel traject hebben doorgelopen, hebben we de tijd gehad om overal
goed over na te denken. Soms wat punten aan te passen of zelfs helemaal om te gooien.
We zijn in gesprek gegaan met verschillende betrokkenen zoals het bureau Vandaag, zij
hebben ons op financieel gebied wegwijs gemaakt maar ook meegenomen in het
opzetten van het concept, want waar ga je beginnen als je zelf een zorgonderneming wil
beginnen. Aan hen hebben wij dan ook een goede partner om te sparren, dit zullen we in
de toekomst ook blijven doen. Vandaag zal op zorginhoudelijk en financieel gebied
partner van ons blijven.
Driestroom
Mede door hen maar ook door Driestroom hebben wij onze droom kunnen realiseren.
Door onze overeenkomst op franchisebasis kunnen wij kwaliteit van zorg leveren.
Doordat Driestroom al lang meedraait in de zorg, op het gebied van jeugd en
gehandicaptenzorg, weten zij de contacten te leggen met de zorgkantoren, maken
afspraken met hen en zijn een vangnet voor ons. Samen met Driestroom zullen wij een
nieuwe tak van zorg binnen de organisatie op gaan zetten, de VVT.
Samen werken we aan de manier van aanmelden bij Het Poelsplein, de instroom van
bewoners en de verbinding met Driestroom hierin. Ook gebruiken wij de digitale
omgeving met daarin het ECD van ONS. Een praktisch systeem waarin alle informatie
over de bewoners digitaal te vinden is. Makkelijke registratie voor het personeel van hun
uren maar ook het ‘alledaags geluk model’.
Dit model gaan wij bij al onze bewoners gebruiken. Hier komen alle levensdomeinen aan
bod waardoor wij perfect kunnen aansluiten bij onze bewoners.
Bij Driestroom krijgen wij de kans om onze manier van zorg en de kennis en kunde van
Driestroom samen in een mooi jasje te gieten.
Doordat wij met Driestroom samenwerken kiezen wij voor kwaliteit. Kwaliteit op gebied
van zorg, dit staat bij ons hoog in het vaandel. Doordat er interne en externe audits
gehouden zullen worden, blijven we scherp. Er is namelijk altijd ruimte voor verbetering.
Kwaliteit
Door bovenstaande samenwerkingen borgen wij voor een groot gedeelte al onze
kwaliteit. Door een samenwerking van de huisartsen met onze specialist
ouderengeneeskunde kunnen wij op medisch gebied ook kwaliteit bieden. De huisartsen
dragen de zorg voor onze bewoners het liefst over naar onze specialist
ouderengeneeskunde omdat het al snel gaat om complexe zorg. Dit is mogelijk en geniet
ook onze voorkeur, op deze manier hebben wij alle zorg onder een dak en korte lijntjes
waardoor we sneller kunnen schakelen met een arts. Op het moment zijn we nog met de
huisartsen in gesprek om concrete afspraken te maken.
Driestroom zal samen met de specialist ouderengeneeskunde en ons blijven schakelen
als het gaat om zorginkoop en het verlenen van de juiste zorg. Ook hierin zijn de lijntjes
kort waardoor er snel geschakeld kan worden.
Wanneer we het over medische zorg hebben komt de apotheek ook aan bod. De Benu
apotheek in Panningen staat open voor een samenwerking en gaat graag met ons op
zoek naar een prettige manier van werken waarin er rekening gehouden wordt met de
capaciteit en werkbaarheid van de apotheek.
3

Profiel zorgorganisatie
Missie, visie en strategie
Missie en visie
Onze missie luidt ‘mensen met dementie in hun eigen beleving laten’. Dit is waar wij voor
staan en is in onze ogen de grootste uitdaging binnen dementiezorg. In onze zorg- en
dienstverlening willen wij dan ook altijd aansluiten bij de belevingswereld van de
bewoners. De bewoners kunnen hierdoor hetzelfde leven leiden als het leven vooraf aan
de periode met dementie, zoals vroeger. Dit zijn zij immers gewend en hier voelen zij
zich prettig bij. Hiertoe willen wij herinneringen stimuleren die aan ‘thuis’ gerelateerd zijn
met het doel om bewoners zich op hun gemak te laten voelen. Mensen met dementie
zich thuis laten voelen en in hun eigen beleving laten brengt veiligheid en geluk, en
vermindert bovendien angst en onrust.
Het Poelsplein streeft ernaar om de kwaliteit van zorg voor mensen met dementie in de
omgeving van Noord-Limburg te verbeteren. Wij bieden dé leefomgeving voor mensen
met dementie, waarbij goede zorg en de eigen regie van bewoners wordt geborgd. De
bewoners behouden hun eigen leven. In onze zorg- en dienstverlening sluiten wij zo
nauw als mogelijk aan op de belevingswereld van onze bewoners. Wij willen de
voorlopers zijn in de wereld van dementiezorg door te kijken naar de ‘mensen’ achter
‘dementie’. Wij hopen een voorbeeld te kunnen zijn voor toekomstige zorgondernemers.
In 2021/2022 zullen 31 mensen met dementie hun plekje hebben gevonden binnen Het
Poelsplein.
Zoals reeds beschreven in onze visie kijken wij binnen Het Poelsplein verder dan enkel de
mens met dementie. Wij beschouwen elke bewoner in ‘heelheid’. Er wordt gekeken naar
de persoon achter dementie, en hoe deze zich gedroeg zonder dementie. In onze zorgen dienstverlening wordt er dan ook te allen tijde rekening gehouden met welke persoon
we te maken hebben. Hierdoor wordt er continu maatwerk geleverd door onze
zorgprofessionals. Elke persoon is immers uniek. We bieden onze zorgprofessionals de
ruimte om echte en persoonlijke vertrouwensbanden op te bouwen met de bewoners. We
willen het samen met de bewoner doen.
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Strategie
Onze leidende (waarde)strategie is daarom ‘customer intimacy’, oftewel een excellente
klantbeleving en -relatie. Verder hebben we natuurlijk ook voldoende oog voor
‘operational excellence’ en ‘product leadership’. Onze operational excellence vloeit voort
uit de slanke manier van organiseren waarbij verantwoordelijkheden bij de
zorgprofessionals op de werkvloer liggen. Het team van Het Poelsplein is zelfsturend.
Verder geloven wij dat door het inzetten van nieuwe technologie (met name domotica)
bewoners vrijer en veiliger kunnen leven (product leadership). Wij staan open voor alle
mogelijkheden op het gebied van technologie, mits dit toegevoegde waar heeft voor de
bewoners of Het Poelsplein. Dit levert de onderstaande strategiefiguur op.

Onderscheidend vermogen
Het Poelsplein biedt mensen met dementie in de omgeving van de gemeente Peel en
Maas dé mogelijkheid om hetzelfde leven te blijven leiden wat zij gewend zijn, en daarbij
de juiste ondersteuning en zorg te ontvangen. Dit doen wij door onze bewoners in hun
eigen belevingswereld te laten. Wij zijn onderscheidend van andere zorginstellingen
omdat bewoners meer vrijheid en keuzemogelijkheden hebben binnen Het Poelsplein dan
bij de traditionele zorginstellingen. Wij werken niet enkel met vaste schema’s. Onze
zorgverlening wordt elke dag afgestemd op wat de bewoners nodig hebben en zelf
wensen. Ook is het mogelijk dat de gezonde partner mee kan verhuizen naar Het
Poelsplein, en al dan niet tijdelijk bij ons verblijven. Het afscheid nemen is vaak al erg
moeilijk, na een huwelijk van bijvoorbeeld 60 jaar, dat dit langzaam afgebouwd kan
worden zodat de bewoner kan wennen aan het wonen zonder partner. Maar ook zorgt dit
ervoor dat het afscheid nemen voor de achterblijvende partner een stuk prettig kan
verlopen.
Doordat onze organisatie zeer slank en flexibel is georganiseerd, en beslissingen op de
werkvloer zelf gemaakt worden kan de zorgverlening daadwerkelijk zeer nauw worden
afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners. Hierdoor wordt er continu
maatwerk geleverd aan de bewoners van Het Poelsplein. Dit is ons inziens van groot
belang binnen dementiezorg omdat de ziekteduur, ziektelast en behoefte aan zorg en
ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten continu grote variatie laat zien.
Wij leveren geen uniform zorgpakket, maar maatwerk per individu.
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Omschrijving organisatie
Het Poelsplein is een fijne, huiselijke en veilige plek voor 31 ouderen met dementie en
hun partners. Binnen Het Poelsplein bieden wij zorg op basis van een volledig pakket
thuis (VPT). Wij scheiden wonen van zorg waardoor wij kwaliteit kunnen bieden op het
gebied van wonen, de appartementen zijn erg ruim en voldoen aan alle eisen voor een
zelfstandige wooneenheid waardoor men huursubsidie kan aanvragen.
Wanneer de partner mee verhuist naar Het Poelsplein zijn er aantal zaken waar rekening
mee gehouden moet worden. Ons huurcontract staat in verbinding met de
zorgovereenkomst, dus wanneer de zorgovereenkomst ten einde komt door bijvoorbeeld
overlijden van de bewoner met dementie. En de partner is meeverhuist naar Het
Poelsplein, dan dient de ‘gezonde’ partner weer terug te verhuizen naar zijn eigen
woning.
Op het moment dat de partner zonder dementie wel een zorgindicatie heeft door
bijvoorbeeld lichamelijke klachten, kan na het overlijden van de bewoner met dementie
de partner wel blijven wonen.
Doordat wij werken met een VPT blijft de huisarts eerstelijns verantwoordelijk voor de
medische zorg, daarbij hebben we een specialist ouderengeneeskunde in dienst. Deze zal
door de huisarts ingeschakeld worden wanneer de zorg complexer wordt.
De bewoners staan bij ons centraal en alle keuzes voor aanpassingen van zorg worden
gedaan in het belang van en naar wens en behoefte van onze bewoners. Zo passen wij
ook onze dagbesteding individueel aan op onze bewoners, het is mogelijk om deel te
nemen aan de gezamenlijke activiteiten of individueel de dag door te brengen.
Wij geloven dat wanneer je meegaat in de beleving van de bewoner, tijd en energie stopt
in het opbouwen van een band met de bewoner en diens familie je een veilig thuis
creëert.
De vragen ‘hoe zou ik zelf willen dat er met mij werd omgegaan?’ en ‘Hoe zou ik het zelf
graag willen?’ blijven wij ons stellen bij alles wat wij doen. Dit heeft ervoor gezorgd dat
wij tijdens het opbouwen van Het Poelsplein telkens op de stoel van onze bewoners zijn
gaan zitten. Wij willen kwaliteit leveren op alle gebieden, mede door in de huid te kruipen
van de bewoners is dit op het gebied van wooncomfort gelukt.
Omdat wij op franchisebasis met Driestroom samenwerken kunnen wij ook kwaliteit
bieden op gebied van zorg. Door de controle van Driestroom blijven we scherp maar
kunnen wij ook altijd gebruik maken van alle kennis en expertise van onze collega’s daar.
Wij geloven in een slanke manier van organiseren. Binnen Het Poelsplein hebben we zo
weinig mogelijk lagen gecreëerd en zorgprofessionals zijn veelal bezig met het primair
proces (hoofdzaak). Beslissingen worden bij de zorgprofessionals neergelegd, op het
laagste niveau. Onze professionals werken vanuit het zelfsturende gedachtegoed.
Hierdoor sluit de zorgverlening zeer nauwkeurig aan op de wensen en behoeften van de
bewoners. Wij geloven wanneer medewerkers excelleren de meeste waarde gecreëerd
kan worden.
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Figuur 1: Organogram Het Poelsplein

Omschrijving doelgroep
Binnen Het Poelsplein richten wij ons op dementerende ouderen met een zorgprofiel
‘Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’ en ouderen met een hoger zorgprofiel
voor Psychogeriatrische Zorg (‘Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege
specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding’ en ‘Beschermd verblijf met
intensieve palliatief-terminale zorg’). In de onderstaande tabel worden de twee
zorgprofielen weergegeven. Voorwaarde voor het wonen binnen Het Poelsplein is dat de
bewoners uit de omgeving van Peel en Maas komen en beschikken over een indicatie
voor Zorg in Natura (ZIN). Hierdoor zal er vrijwel onmiddellijk een band ontstaan tussen
de bewoner en zorgprofessional omdat zij dezelfde culturele achtergrond hebben. Dit
geeft de bewoners een zeer vertrouwd en gerust gevoel.
Tabel 3: zorgprofielen doelgroep

Zorgprofiel
(nummer)
VV 5 (VPT)
VV 7 (VPT)

Zorgprofiel (naam)
Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke
aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

De instroom van bewoners van Het Poelsplein zal bestaan uit mensen met dementie met
zorgprofiel VV 5 en VV 7. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de
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ernst van de klachten toe. Wanneer de ernst van de klachten toenemen kan een cliënt in
een zwaarder zorgprofiel terecht kunnen komen (bijvoorbeeld van VV 5 naar VV 7).
Omdat er geen genezing mogelijk is voor dementie, zal een cliënt uiteindelijk overlijden
aan de gevolgen van dementie. Wanneer een cliënt minder dan 3 maanden te leven
heeft, heeft hij of zij ondersteuning nodig in de vorm van palliatieve terminale zorg
(PTZ). Binnen Het Poelsplein wordt PTZ verleend waardoor cliënten in de volledige
laatste fase van hun leven zorg ontvangen op één plek. Het doel van PTZ binnen Het
Poelsplein is om de kwaliteit van leven van de bewoner zo hoog mogelijk te houden in de
laatste maanden van het leven, en daarbij de naasten zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Wij beschikken over 31 ruime appartementen waar de partner bij zou kunnen intrekken.
Dit is een mogelijkheid en geen vereiste. Het is namelijk niet altijd wenselijk dat een
partner mee verhuist. Bij opname wordt dus kritisch gekeken of het wenselijk is dat de
partner mee verhuist naar Het Poelsplein en worden er duidelijke afspraken gemaakt
over het wonen bij Het Poelsplein.
Wanneer de partner mee verhuist naar Het Poelsplein en deze heeft geen zorgindicatie
worden er service, voeding kosten gevraagd. Deze worden voor opname doorgenomen.
Het zou mogelijk kunnen zijn om een ZZP 0 aan te vragen voor deze partner, echter is
dit niet standaard. En zal individueel met het zorgkantoor geschakeld moeten worden of
dit een optie is. Doordat de bewoner en partner met dubbel lasten komen te zitten
wanneer er geen zorgindicatie voor de meeverhuizende partner is, kan het financieel niet
haalbaar zijn om bij ons te wonen. In dit geval gaan wij samen met het zorgkantoor in
gesprek of er een mogelijkheid is om het samenwonen toch mogelijk te maken.
Wanneer er wel een zorgindicatie is voor de meeverhuizende partner wordt er geen
bijdrage gevraagd, wel zijn de service kosten wat hoger dan dat de bewoner met
dementie alleen komt wonen.
De leeftijden van bewoners zal veelal 80+ zijn, enkele keren komt het voor dat er
bewoners van 60+ zullen intrekken bij ons. Je spreekt dan van jong dementerend en ook
voor deze groep bewoners zullen wij de juist passende zorg verlenen.
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Alternatieve doelgroep
De secundaire doelgroep van Het Poelsplein is breder dan de Wlz-groep van zorgzwaarte
5, 7 en 10. Er wordt in beginsel enkel plaats gemaakt voor de secundaire doelgroep
zodra blijkt dat er te weinig aanspraak wordt gemaakt op de woonplekken door de
primaire doelgroep. De secundaire doelgroep bestaat uit de volgende soort cliënten en
heeft betrekking op kortdurend verblijf (uiteenlopend van een dag tot 3 maanden):
• Palliatieve cliënten (Zvw): Deze palliatieve doelgroep worden geïndiceerd vanuit
de Zorgverzekeringswet. Het gaat nadrukkelijk om cliënten die geen Wlz-indicatie
hebben.
• Als alternatief of vervolg voor het ziekenhuis (ziekenhuisverplaatste zorg): Een
tijdelijke verslechtering van de gezondheidstoestand kan ertoe leiden dat iemand
niet langer thuis kan verblijven. Doorgaans verwijst de huisarts de betreffende
persoon naar het ziekenhuis voor observatie als de noodzakelijke ondersteuning
niet op een andere wijze georganiseerd kan worden. Daarnaast kunnen mensen
na behandeling in het ziekenhuis niet altijd rechtstreeks naar huis omdat het
noodzakelijke toezicht in de thuissituatie ontbreekt.
• Als alternatief voor verzorging en/of verpleging thuis (thuisverplaatste zorg):
Diverse redenen, zoals een tijdelijke verslechtering van de gezondheidstoestand,
kunnen aanleiding geven om verblijf tijdelijk te prefereren boven verblijf in de
thuissituatie (logeren Wlz).
• Als voorziening voor respijtzorg bij (tijdelijke) uitval van mantelzorg: Wanneer de
mantelzorger door overbelasting of andere omstandigheden tijdelijk geen
mantelzorg kan bieden (respijtzorg).
In de praktijk zal het kortdurende verblijf van voornoemde cliënten gefinancierd worden
vanuit de:
• Zorgverzekeringswet (eerstelijnsverblijf en respijtzorg);
• de Wet maatschappelijke ondersteuning (logeeropvang voor volwassenen) en;
• de Wet langdurige zorg (logeren).
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Type zorgverlening
Zoals eerder aangegeven kunnen mensen met een VV5 en VV7 bij ons terecht. In de
begroting van 2020 gaan wij nog enkel uit van VV5 indicaties. Dat neemt niet weg dat
wij dan ook mensen met een VV7 opnemen.
Voor 2022 hebben wij een zorgomzet geprognotiseerd van €. 2.541.343,Het Poelsplein bestaat uit een locatie, gevestigd op Poelsplein 16, 5981 TW te Panningen.
Het pand is gelegen aan Het Poelsplein in een rustige buurt, ongeveer 100 meter van het
centrum. Panningen heeft als dorp van de gemeente Peel en Maas een regionale functie.
In principe richten wij ons op de inwoners van Peel en Maas. Daar is het businessmodel
ook op gemaakt. Dat neemt niet weg dat wij op verzoek of in verband met urgentie ook
mensen opnemen van buiten Peel en Maas.
Binnen Het Poelsplein wordt er 24 uur per dag zorg geleverd in de vorm van
kleinschaligheid. Er is dan ook 24 uur per dag minimaal één verzorgende IG aanwezig,
ook in de nacht. Binnen Het Poelsplein wordt er voornamelijk zorg geleverd aan de
hierboven beschreven primaire doelgroep. Dementie is een chronische aandoening
waarbij de cliënt naarmate van tijd slechter wordt en een hoger profiel toegewezen
krijgt. Wanneer bewoners zich in de terminale fase van hun leven bevinden krijgen zij
binnen Het Poelsplein de juiste verpleging en verzorging (PTZ). Hierdoor zijn zij niet
genoodzaakt te verhuizen in de laatste fase van hun leven.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat mensen, elke dag, recht hebben op een zinvolle
invulling van hun dag. Hiertoe zorgen onze zorgprofessionals er samen met de bewoners
voor dat iedereen de kans krijgt tot een zinvolle invulling van de dag. Er worden elke dag
verschillende activiteiten georganiseerd. Voorbeelden betreffen samen koken en eten,
wandelen, het spelen van spellen, de krant lezen, koffiedrinken, culturele activiteiten,
schilderen, tuinieren et cetera. In tabel 4 is uiteengezet welke diensten er wel en niet
geboden worden binnen Het Poelsplein.
Tabel 4

Zorg en woonpakket
Persoonlijke verzorging en verpleging
Begeleiding
Huishoudelijke hulp
Logeeropvang
Dagbesteding
Noodzakelijke geneeskundige of paramedische zorg in verband met de
ziekte/aandoening*
Vervoer naar behandeling en begeleiding
Verstrekken van maaltijden en drinken
Schoonmaken woning
Wonen**

Wel/niet
Wel
Wel
Wel
Wel
Wel
Wel
Niet
Wel
Wel
Wel

*Algemene geneeskundige zorg, zoals psychiatrische zorg, medicijnen en mondzorg zijn geen onderdeel van het pakket. De
cliënt is voor dit soort zorgvormen aangewezen op zijn/haar zorgverzekering
** De cliënt betaalt huur voor de wooncomponent. De zorgindicatie includeert namelijk geen wonen.
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Binnen het Poelsplein verlenen wij voornamelijk zorg aan ZZP 5 en ZZP 7, beschreven in
onderstaand tabel.
Zorgprofiel
(nummer)
VV 5 (VPT)
VV 7 (VPT)

Zorgprofiel (naam)
Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke
aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
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Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling
Met het vaststellen van ons personeelsbestand hebben wij de richtlijnen van het
kwaliteitskader (Hoofdstuk 6) als uitgangspunt genomen. In dit kader worden 3 pijlers
benoemd waar men rekening mee dient te houden bij het opbouwen van het
personeelsbestand en de invulling van de samenstelling.
1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht
2. Specifieke kennis en vaardigheden
3. Reflectie, leren en ontwikkelen.
In onderstaand schema is te zien hoe wij punt 1 en 2 waarborgen. Ook wordt er gezorgd
voor voldoende scholing om de kennis en vaardigheden up to date te houden. Evenals de
scholingen die verzorgd worden om te leren en ontwikkelen, hierbij staat de medewerker
in de lead. Wij willen dat ze de ruimte voelen om zich te ontwikkelen, opleidingen te
volgen en te groeien in hun vak.
Een kleinschalige woon- en dagbestedingsvorm maakt dat je met een klein en vast team
werkt. Onze medewerkers kennen de leefomgeving en cultuur van de bewoners. Samen
zijn we in staat om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de bewoners aan te
sluiten, om zo de juiste en persoonlijke aandacht te geven. Bewoners zijn gelukkiger
wanneer zij op vast en voldoende personeel kunnen rekenen. Het is enkel verwarrend
wanneer bewoners telkens ‘nieuwe’ gezichten tegenkomen in de woonkamer. Binnen Het
Poelsplein werken we zoveel mogelijk met ‘vaste’ gezichten. Onderstaande tabel geeft
het rooster met betrekking tot de personele inzet weer.
Tabel 1: Rooster personeel

Ochtend/middag
Functie

Dienst

Ma-vr

Za

Zo

Week

Aantal
mensen

Uren

Uren

Uren

FTE

Verzorgende IG

7.0015.00

2

16

16

16

3,11

Verpleegkundige

7.0015.00

1

8

8

8

1,56

Helpende

07.30 12.00

2

9

9

9

1,75

Voedingsassistent

08.00 13.00

2

10

10

10

1,94

Ma-vr

Za

Zo

Week

Aantal
mensen

Uren

Uren

Uren

FTE

Avond
Functie

Dienst

Verzorgende IG

15.00 21.30

2

13

13

13

2,53

Verpleegkundige

15.00 22.30

1

7,5

7,5

7,5

1,46

Helpende

18.30 21.00

1

2,5

2,5

2,5

0,49

Voedingsassistent

16.00 19.00

2

6

6

6

1,17

Ma-vr

Za

Zo

Week

Nacht
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Functie
Verzorgende IG

Dienst

Aantal
mensen

Uren

Uren

Uren

FTE

1

8,5

8,5

8,5

1,65

22.30 07.00

Op basis van het rooster zoals weergegeven in tabel 1 zijn er in zijn totaliteit meer dan
19 fulltime zorgprofessionals nodig. Hiervan zal 1fte VP (verpleegkundige) worden
ingevuld door Hélène Janssen, en 1Fte VZ (verzorgende IG) zal worden ingevuld door
Maartje Wilms-Janssen. De overige Fte’s worden ingevuld door zorgprofessionals uit het
netwerk van de familie Janssen, evenals door professionals die aangeven graag te willen
werken voor Het Poelsplein en zich proactief melden. Veruit de meeste uren zijn
ingeroosterd voor zorgprofessionals met een verzorgende IG-functie, aangezien de
zorgvraag van de doelgroep met name op het vlak van verzorging ligt.
Tabel 2: Aantal Fte personeel

Benodigd aantal Fte
VP
VIG
H
VA
Uren per week (excl. ORT) 108,5 262,5 80,5 112
Uren per jaar (excl. ORT)
5642 13650 4186 5824
Uren beschikbaar per Fte
1495 1495 1495 1495
Aantal Fte

3,77

9,13

2,80 3,90

Achtergrond professionals

Het grootste deel van de zorgprofessionals die werkzaam zullen zijn voor Het Poelsplein
hebben een achtergrond dan wel opleiding in de zorg.
Tegelijkertijd staat Het Poelsplein open voor personeel dat op het moment van
indiensttreding (nog) geen zorgopleiding en/of ervaring in de zorg heeft. Voorwaardelijk
aan deze groep is dat het voornamelijk ‘mensen-mensen’ moeten zijn, met het hart op
de goede plek, en ook sterk aansluit bij de doelgroep en hiernaar een warm hart
toedragen.
Hierop aansluitend is Het Poelsplein voornemens om in samenwerking met scholen en
opleidingsinstituten de groep zonder een zorgachtergrond/-opleiding basismodulen aan te
bieden zodat zij voldoende (bij)geschoold worden. Concreet gaat Het Poelsplein in
samenwerking met deze instanties modulen vanuit belevingsgerichte zorg opzetten
waarbij er ook aandacht is voor innovatie en technologie in de zorg. Hiertoe zal Het
Poelsplein zich laten certificeren tot een erkend leerbedrijf voor mensen met dementie
waar uitgegaan wordt van de mens en de belevingsgerichte zorg.
Vrijwilligers zullen een grote rol gaan spelen binnen Het Poelsplein. Zo willen we gaan
kijken of we een vrijwilliger kunnen koppelen met een bewoner om zo vastigheid te
creëren. Ook zullen de vrijwilligers nauw betrokken worden bij de zorg, zo zullen zij van
de juiste informatie op de hoogte zijn waardoor zij goed kunnen aansluiten bij de
bewoner.
Het Poelsplein hecht veel waarde aan het doorontwikkelen van onze medewerkers.
Wanneer het gaat om ontwikkeling en bevordering van kwaliteit kunnen wij dit alleen
maar toejuichen. Wij hebben daarom gekozen voor een samenwerking met Coöperatie
Liz. Coöperatie Liz kan intern opleidingen bieden op verschillende niveaus aan ons
personeel.
We hebben bewust medewerkers aangenomen die ambiëren om door te groeien in Het
Poelsplein. We hebben daarom ook enkele personeelsleden die nog geen gerichte
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opleiding in de zorg hebben maar dit wel graag willen. Hen bieden we dan ook een cursus
of opleiding op maat aan in samenwerking met Coöperatie Liz en Gilde Opleidingen zodat
ze na het volgen van modules of een opleiding ook een gekwalificeerd diploma bezitten
om op (zorg)onderdelen bevoegd en bekwaam te worden.

Aantal medewerkers Het Poelsplein (peildatum 01-12-2021)
Categorie
Aantal medewerkers
Zorgfuncties
27
Zorgmanagement functies
3
Opleidingsniveau medewerkers Het Poelsplein
Niveau
Aantal
Percentage
VO
1
4%
HBO
2
7%
Mbo-niveau 4
1
4%
Mbo-niveau 3
11
41%
Mbo-niveau 2
5
19%
Mbo-niveau 1
7
26%
Totaal
27
100%
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Situatie, plannen en voornemens per hoofdstuk van het
kwaliteitskader
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning (5.1)
Het kwaliteitskader onderscheidt persoonsgerichte zorg en ondersteuning in 4 thema’s.
Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Deze thema’s zijn richtinggevend als
we het hebben over kwaliteitsverbetering op het gebied van persoonsgerichte zorg en
ondersteuning.
Compassie, uniek zijn en autonomie
Belevingsgerichte zorg is een begrip dat bij ons overal terug blijft komen, dit begrip zit in
de vezels van Het Poelsplein en zal op ieder gebied uitgedragen worden.
Wij vinden het erg belangrijk dat onze bewoners zichzelf kunnen zijn en wij samen met
de hen of de familie kijken hoe we zo goed mogelijk bij hun behoeften kunnen
aansluiten.
Bij dit proces worden er afspraken gemaakt met indien mogelijk de bewoners zelf en
anders diens contactpersoon. Deze afspraken leggen wij in een zorgleefplan vast aan de
hand van het alledaags geluk model van Driestroom. In dit model gaan wij uit van 4
thema’s; Lichaam en geest, wonen en financiën, betekenisvol leven, relaties.
Dit alles wordt gedaan door een daarvoor aangewezen verzorgende IG of
verpleegkundige, ofwel eerste verantwoordelijke genoemd.
Zorgdoelen
Binnen 24 uur na aanvang van de zorg is er een concept zorgleefplan beschikbaar voor
onze medewerkers. Hierin staan de belangrijkste gemaakte afspraken of
aandachtspunten. Dit concept zorgleefplan wordt gemaakt door de eerste
verantwoordelijke van de bewoner. Ook zal deze medewerker ervoor zorgen dat alle
belangrijke informatie over de bewoner bekend is en ingevoerd wordt in het ECD van
ONS.
Het concept zorgleefplan is een minimale leidraad voor de eerste periode die de bewoner
bij ons in zorg is, binnen 6 weken dient er een definitief zorgleefplan actief te zijn.
Op het moment dat het concept gemaakt wordt is de bewoner nog niet bekend bij ons en
gaan wij uit van de verkregen informatie van diens familie. In loop van tijd zullen wij de
bewoner beter leren kennen en kan het zorgleefplan aangevuld en aangepast worden.
Om een beter beeld te krijgen van de bewoner maakt de eerste verantwoordelijke samen
met de bewoner en familie een ‘Ik in het kort’ aan. Hier komt de levensloop van onze
bewoner in te staan. Dit helpt onze medewerkers bij het leren kennen van de bewoner en
het herkennen van bepaald gedrag.
Zodra er sprake is van onbegrepen gedrag bij een van onze bewoners zal dit in een
multidisciplinair overleg besproken worden en zullen hier omgangsadviezen of uiteindelijk
een omgangsplan uitrollen om de bewoners optimaal te kunnen begeleiden. Ook dit
wordt gekoppeld aan het ECD zodat alle medewerkers dit kunnen in zien en adequaat
kunnen handelen.
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Wonen en welzijn (5.2)
In het kwaliteitskader wordt onderscheid gemaakt in 5 thema’s als het gaat om wonen en
welzijn. Zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam, familieparticipatie
& inzet vrijwilligers en wooncomfort.
Zingeving
Al onze medewerkers hebben aandacht op het gebied van specifieke levensvragen. Het
kan dan gaan om het verlies van functies, eenzaamheid, rouw, depressie en invulling van
de laatste levensfase. Door met elkaar in gesprek te gaan en een luisterend oor te bieden
wanneer dit wenselijk is willen wij onze bewoners hier zo goed mogelijk in ondersteunen.
Op het moment dat bewoners graag iets voor elkaar willen betekenen in de vorm van
hulp bieden naar een ander, kijken wij altijd naar de mogelijkheden. Ook al is er sprake
van dementie en beperkingen op verschillende gebieden wil dit niet zeggen dat men zich
niet meer wil in zetten voor een ander. Andere bewoners helpen met bijvoorbeeld een
maaltijd of elkaar ondersteunen in moeilijke periodes zijn enkele voorbeelden.
Wanneer men behoefte heeft aan een pastoraal medewerker gaan wij op zoek naar een
geschikt persoon om deze functie invulling te geven. Er is contact met de plaatselijke
parochie waar ook vrijwilligers werkzaam zijn die deze rol op zich kunnen nemen.
Het alledaags geluk model speelt ook een waardevolle rol in het stuk zingeving, het
domein betekenisvol leven wordt ingevuld en op basis hiervan kunnen al acties uitgezet
worden en eventueel externe ingeschakeld worden.
Zinvolle dagbesteding
Ook hierbij zetten wij de behoeften en wensen van onze bewoners voorop. Om erachter
te komen wat deze behoeften en wensen zijn gaan we op een ontspannen, ongedwongen
manier het gesprek met de bewoner aan over alledaagse dingen. Wij denken dat dit een
prettige manier voor onze bewoners is om aan te kunnen geven wat ze prettig vinden in
het dagelijks leven, daar niet iedereen concreet antwoord kan geven op vragen.
Vervolgens kijken wij samen met de bewoner hoe deze zijn dag wil invullen en welke
ondersteuning vanuit ons wenselijk is.
Wanneer iemand niet meer zijn eigen dag kan invullen of niet meer kan aangeven welke
behoeften en wensen ze hebben dan ondersteunen we de bewoners hierin door dit
samen met de familie te bespreken wat hun gebruiken en gewoonten waren vanuit thuis.
Of wanneer deze niet in beeld zijn, voorzichtig aftasten wat de bewoner prettig vindt
door activiteiten of dagritme uit te proberen.
Zodra helder is welke behoeften en wensen er zijn, zullen deze vastgelegd worden in het
zorgleefplan van de bewoner.
De extra middelen vanuit Waardigheid en Trots zullen deels benut worden om nog meer
aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners door individueel
specialere activiteiten te ondernemen.
Schoon en verzorgd lichaam
De bewoners die ondersteuning nodig hebben bij de dagelijks verzorging, worden
geholpen op de manier die voor hen wenselijk is. Over de dagelijkse verzorging zijn
afspraken gemaakt die weer vastgelegd worden in het zorgleefplan. Wanneer hier iets in
wijzigt omdat de gezondheidssituatie veranderd en dus de zorgvraag ook wordt dit
aangepast en zo nodig met het behandelteam zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut
besproken.

16

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
In het thema ‘relaties’ van het alledaags geluk model worden duidelijk vermeld welke
relaties en contacten er zijn van familie en mantelzorgers. Ook wordt hierbij vermeld op
welke wijze ze betrokken zijn bij de bewoner.
Daarbij maken wij gebruik van familienet, een platform waar familie nauw betrokken
wordt bij mooie momenten, leuke uitstapjes en activiteiten. Dit wordt vooral door familie
op afstand zeer gewaardeerd. Ook stimuleren wij het gebruik van Caren zorgt, dit is een
portaal waarbij familie op afstand de rapportages kan inzien en zelf berichten of
opmerkingen kan plaatsen. Op deze manier is de familie op afstand ook nauw betrokken
bij de zorg.
Ook zorgen wij ervoor dat wanneer er vrijwilligers zijn deze gekoppeld worden aan een
bewoner of bewoners. Er wordt door een medewerker zorgvuldig gekeken of er een
match is tussen beide. Vervolgens begeleiden wij de vrijwilligers in het verkrijgen van
een goede band met de bewoner waarin zij feilloos zullen aanvoelen welke behoeften er
zijn vanuit de bewoner. Maar ook zullen zij aanvoelen wanneer de bewoner niet open
staat voor persoonlijk contact, dit zal dan gerespecteerd worden.
Wooncomfort
Bewoners bij Het Poelsplein hebben beschikking over een eigen appartement met eigen
badkamer. Het appartement is voorzien van een kitchenette waarbij het plaatsen van een
eigen kleine koelkast tot de mogelijkheden behoort. Ook mogen de bewoners gebruik
maken van alle gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. De bewoners zijn ook niet
gebonden aan 1 huiskamer omdat ze toevallig op die verdieping wonen. De bewoners
kunnen zich vrij door het hele gebouw bewegen en bepalen zelf waar ze zich prettig
voelen en dus hun maaltijd willen nuttigen of hun kopje koffie willen drinken.
In onze huiskamers is altijd een medewerker aanwezig die kan zorgen voor toezicht, een
fijne sfeer, de voeding en activiteiten.
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Veiligheid (5.3)
In het kwaliteitskader worden 4 thema’s uitgelicht als het gaat om veiligheid. Dit zijn
medicatieveiligheid, decubituspreventie, het gemotiveerd gebruik maken van vrijheid
beperkende maatregelen en beperken van acute ziekenhuisopname.
Medicatieveiligheid
Bij het Poelsplein is de eigen huisarts eindverantwoordelijk voor de medische zorg. Wij
hebben een specialist ouderengeneeskunde (SO) in dienst voor de specialistische zorg.
Door deze samenwerking zorgen wij ervoor dat er ten alle tijden de juiste medicatie
voorgeschreven kan worden vanuit het standpunt van de huisartsen in combinatie met
de kennis van een specialist ouderengeneeskunde.
Middels interne audits die gedaan worden door Driestroom die deels gericht zijn op
medicatieveiligheid, medicatiereviews die een keer per jaar gedaan worden met de
specialist ouderengeneeskunde en onze medicatie verantwoordelijke en een halfjaarlijkse
rapportage aan de hoofdbehandelaar blijft de kwaliteit op het gebied van
medicatieveiligheid gewaarborgd.
De interne medicatie commissie van Driestroom (bestaande uit diverse
vertegenwoordigers direct of indirect betrokken bij of verantwoordelijk voor
medicatiebeheer binnen Driestroom) bewaakt de organisatie rondom het medicatiebeleid.
Bij incidenten over medicatie wordt een melding gedaan via Triasweb, dit wordt 4 x per
jaar geëvalueerd met de zorgondernemers en medicatieverantwoordelijke.
Tevens gaan wij een samenwerking met de apotheek aan waarbij wij digitaal medicatie
kunnen aftekenen en de apotheek de deellijsten en het AMO (actueel medicatie
overzicht) altijd kan aanpassen en wij deze wijzigingen ook meteen ontvangen. Dit zorgt
ervoor dat er altijd actuele deellijsten aanwezig zijn op het moment dat een arts nieuwe
medicatie voorschrijft of bepaalde medicatie stopt/ wijzigt.
Decubituspreventie
Bij opname wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van risico op decubitus. Door
middel van onderstaande criteria schatten wij in of een bewoner in de risicogroep valt.
Bewoners die minder mobiel zijn (bijv. rolstoel gebonden of bedlegerig) en niet
regelmatig zelf van houding kunnen veranderen.
Daarbij extra alert zijn bij minder mobiele cliënten:
• Die daarbij onvoldoende eten of drinken.
• Met stoornissen aan de gevoelszintuigen
• Met stoornissen in de doorbloeding
• Die vaak een vochtige huid hebben (bijv. ten gevolge van incontinentie)
• Die ouder worden
• Waarvan de huid dun en droog is
• Die ziek zijn
Samen met de specialist ouderengeneeskunde wordt besloten of een bewoner in de risico
groept valt en of er een aandachtspunt in het zorgdossier gewenst is. De zorg is op de
hoogte van de juiste zorg bij iedere gradatie van decubitus maar ook in de preventie
hiervan middels terugkomende scholingen.
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Wet zorg en dwang: Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij…’

Wij streven naar zoveel mogelijk vrijheid voor onze bewoners. Dit op alle gebieden,
immers het inzetten van vrijheid beperkende maatregelen en/of onvrijwillige zorg neemt
bij de bewoners de eigen regie weg. En dat is iets wat wij niet willen.
Helaas is het niet altijd mogelijk om de regie volledig bij de bewoner te laten, dit kan
namelijk onveilige situaties met zich meebrengen. Op de momenten dat de veiligheid van
onze bewoners in het geding kan komen zullen we tijdig schakelen middels een
multidisciplinair overleg met SO, psychologe en eventueel fysiotherapeut en/of
ergotherapeut. Dit overleg wordt door de eerste verantwoordelijke voorbereidt door eerst
de situatie te observeren en te rapporteren, dit gebeurt ook door de andere
medewerkers. Vervolgens wordt dit ook al met de familie besproken om hen op de
hoogte te brengen van de situatie, wellicht kunnen zij ook meedenken in creatieve
oplossingen waardoor het inzetten van vrijheid beperkende maatregelen en/of
onvrijwillige zorg niet nodig is.
Bij Driestroom staat het alledaags geluk van de bewoners centraal. In het Alledaags
Gelukmodel komt ook Wzd om de hoek kijken. Tijdens gesprekken met familie (wettelijk
vertegenwoordiger) en/of bewoner komen individuele zorgdoelen naar boven.
Bij deze doelen wordt het principe ‘Nee tenzij’ gehanteerd. De ondersteuning en
begeleiding aan de bewoner vindt vrijwillig plaats, tenzij er zo’n ernstig nadeel dreigt dat
die alleen kan worden voorkomen met onvrijwillige zorg. In deze gevallen worden het
stappenplan van de Wzd gevolgd. We observeren de bewoner om er achter te komen of
het gaat om verzet. In twijfelgevallen gaan we ervan uit dat iemand zich verzet en
volgen we het stappenplan.
Naast verzet is het van uit Wzd ook verplicht het stappenplan te volgen bij zogenoemde
‘gelijkgestemde vormen’ van zorg indien die worden ingezet bij mensen die ter zake niet
wilsbekwaam zijn. We hebben het dan over:
- Gedrag beïnvloedende medicatie toedienen buiten de richtlijn
- Beperken van de bewegingsvrijheid
- Insluiten
Bij deze 3 vormen dient altijd gebruik gemaakt te worden van het stappenplan. Het is bij
deze vormen erg belangrijk om eerst de alternatieven te bekijken alvorens gestart wordt
met vrijheid beperkende maatregelen.
Het kan wenselijk zijn om een Gespecialiseerd Verpleegkundige Psychogeriatrie mee te
laten kijken in het stukje WZD. Momenteel hebben wij 2 GVP in huis en deze zullen breed
ingezet worden.
Tot slot zal dit volgens het stappenplan vastgelegd worden in het ECD en periodiek
geëvalueerd worden door de eerste verantwoordelijke van de bewoner en SO-arts. Zodat
wanneer de situatie weer veranderd, de vrijheid beperkende maatregelen ook weer
gestopt kunnen worden en er weer meer ruimte is voor eigen regie van de bewoner. Dit
wordt getoetst door de Wzd-functionaris conform de wet en de Driestroomwerkwijze.
Bettie Eek heeft binnen het Poelsplein de rol van Wzd-functionaris. Zij ziet toe op de inzet
van de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg, stimuleert mogelijke afbouw van
onvrijwillige zorg en is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken rondom het
verlenen van onvrijwillige zorg.
Binnen het Poelsplein staan wij volledig achter deze manier van denken die de WZD met
zich meebrengt.
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Beperken van acute ziekenhuisopname
Bij het Poelsplein is 24 uur per dag professionele zorg aanwezig van minimaal een niveau
3. Dit wil zeggen dat er altijd iemand bevoegd en bekwaam is om medische situaties in
te schatten en hiernaar te handelen maar ook op te schalen naar een verpleegkundige of
arts.
Zodra bewoners bij Het Poelsplein komen wonen wordt er tijdens de intake het medisch
beleid met de naaste familie besproken. In dit beleid komt te staan welke medische
handelingen nog gewenst worden binnen de muren van Het Poelsplein, wel of niet
reanimeren en of het nog wenselijk is dat de betreffende bewoners ingestuurd wordt
naar het ziekenhuis. Het is belangrijk om dit bij de opname vast te laten leggen zodat
iedereen adequaat kan handelen op het moment dat een dergelijke situatie zich voor
doet.

Leren en werken aan kwaliteit (5.4)
Het kwaliteitskader stelt 5 pijlers als het gaat om ‘leren en verbeteren van kwaliteit’
Kwaliteitsmanagementsysteem, jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan, jaarlijks
kwaliteitsverslag, continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners en tot
slot het deel uitmaken van een erkend netwerk.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Het Poelsplein gaat het kwaliteitsmanagementsysteem van Driestroom gebruiken.
Driestroom is ISO9001 en NEN15224 gecertificeerd. Met behulp van de PDCA-cyclus kan
Driestroom bewerkstelligen dat haar processen over afdoende middelen beschikken en op
toereikende wijze gemanaged worden, en dat verbeterkansen vastgesteld worden en dat
er iets mee wordt gedaan. Hiermee wordt goed zicht op kwaliteit gecreëerd en borgen we
het leerproces.

Daarbij betrekken wij onze medewerkers nauw bij het werken aan kwaliteit. Middels een
medewerkerstevredenheidonderzoek willen wij onze medewerkers de kans geven hun
mening te geven en verbeterpunten/aanvullingen te geven op de huidige manier van
werken. Vervolgens zullen wij hier een analyse van maken en bespreken in een
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teamoverleg om met het hele team te kijken waar onze verbeterpunten liggen en deze
vervolgens op gaan pakken.
Ook maken wij gebruik van een cliënttevredenheidsmeting, incidentenrapportage,
zorgkaart, klachtenrapportage en interne audits. Dit alles zal gebundeld worden en
doormiddel van bovenstaande zullen wij ons kwaliteitsplan bijstellen.
Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan
Ieder jaar zullen wij een actueel kwaliteitsplan publiceren dat wordt gebaseerd op ons
jaarverslag waarin wij terugblikken op de leer/ontwikkel punten van het afgelopen jaar.
Door het reflecteren middels het jaarverslag kunnen wij aantonen op welke manier wij
aan de slag gaan met verbeter/ontwikkel punten het daaropvolgende jaar.
Continu werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners
Momenteel zijn wij een startende onderneming en daarom hebben we bovenstaande
onderzoeken nog niet kunnen uitvoeren. De resterende periode van 2021 en het hele
jaar 2022 zullen voor ons in het kader staan van onszelf ontwikkelen en dagelijks
schakelen met het team om de kwaliteit die wij voor ogen hebben ook uit te dragen. Ook
zullen wij in deze periode maandelijks een teamoverleg houden waarin we evalueren op
de afgelopen maand. Zo blijven we scherp, kunnen we snel schakelen en problemen
waar we tegenaan lopen zorgvuldig en efficiënt oplossen.
Lerend netwerk
Wij zijn in contact met enkele zorgaanbieders in de regio om samen met hen een leren
netwerk te vormen In dit lerend netwerk bieden we elkaar een doorkijk hoe de kwaliteit
binnen andere organisaties belegd is. Daarbij wordt er ten behoeve van het lerend
netwerk op bestuurlijk niveau, op het niveau van de medewerkers en niveau van de
cliënt gekeken.
Op het moment dat wij operationeel zijn, worden wij betrokken in hun maandelijkse
overleggen en is er meer duidelijkheid welke andere zorgaanbieders zullen deelnemen
aan dit netwerk.
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Leiderschap, governance en management (5.5)
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheidt zes thema’s als het gaat om
leiderschap, Governance en management:
Visie op zorg
Zoals beschreven op pagina 3 richten wij ons op ouderen met dementie en eventueel hun
partner. Door mee te gaan in de beleving van onze bewoners en hun behoeften en
wensen te respecteren hopen wij een veilig thuis voor onze bewoners te creëren. Samen
met de familie en onze medewerkers willen we ervoor zorgen dat ze hun dagelijks leven
zoveel mogelijk blijven behouden zoals ze dit thuis hadden. Wij geloven dat dit mogelijk
is door telkens in mogelijkheden te blijven denken en ‘out of the box’ te denken. Door
iedere bewoner als een individu te blijven zien en hun eventuele bijkomende
problematieken niet als een last te zien.
De mogelijkheid dat de partner mee kan verhuizen naar Het Poelsplein zal in veel
gevallen zorgen voor een betere kwaliteit van leven, er is veiligheid voor de bewoner en
hun huidige ritme zal op deze manier veel meer intact blijven. Deze visie hebben wij in
samenspraak met de Gemeente Peel en Maas, Driestroom en het zorgkantoor
vastgesteld.
Ook werken wij met het alledaags geluk model van Driestroom, waarbij voor iedere
bewoner wordt vastgelegd wat belangrijk is in hun leven.
Sturen op kernwaarden
Als franchiseonderneming van Driestroom streven wij dezelfde kernwaarden na,
namelijk:
Groots in het klein
We gaan vol overtuiging voor menselijke maat en kleinschaligheid. We willen dat
iedereen zich prettig en veilig voelt bij ons, zo zelfstandig mogelijk kan zijn en daarvan
kan genieten.
Bevlogen
We hebben passie voor iedereen die we ondersteunen en voor ons vak. We werken aan
levensgeluk voor en met elkaar. Daaruit halen we onze inspiratie.
Eigenzinning
We denken niet in beperkingen, maar zoeken steeds naar mogelijkheden. We maken
professionele keuzes in het belang van de mensen die wij ondersteunen. Daarbij zoeken
we de samenwerking met allerlei deskundigen. Op basis van onze professionaliteit,
creativiteit en passie varen we onze eigen koers en nemen we onze verantwoordelijkheid.
Daar zijn we goed in en dat houden we zo.
In contact
We zijn oprecht geïnteresseerd en luisteren. We communiceren met elkaar, met cliënten
en andere betrokkenen. Heldere communicatie is de basis voor een goede
verstandhouding, samenwerking en dienstverlening.
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Bij het werven van ons personeel hebben wij met iedereen kennismakingsgesprekken
gevoerd om onze visie en kernwaarden ten gehore te brengen. Doordat wij vanaf het
begin een duidelijke visie hebben en dit ook overal zo hebben uitgedragen, staat er een
team medewerkers met precies dezelfde visie. Op deze manier sturen wij samen op onze
kernwaarden die al eerder zijn beschreven.
Tevens zullen Hélène Janssen en Maartje Wilms-Janssen zelf ook op de werkvloer
werkzaam blijven om een voorbeeld te geven van hoe te werken naar onze visie en
kernwaarden. Peter Janssen zal daarnaast samen met Maartje het managementdeel
verzorgen.
Wij zijn een opencultuurorganisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich
verantwoordelijk voelen en inspraak hebben op de gang van zaken binnen Het Poelsplein.
Onze medewerkers hebben echt een stem, er is ruimte voor ontwikkeling en eigen
inbreng.
Leiderschap en goed bestuur
Goed leiderschap is van belang in een startende zorgonderneming. Zo hebben wij, Peter,
Helene en Maartje ieder een eigen rol in het leiden en besturen van Het Poelsplein.
Doordat Helene en Maartje op de werkvloer blijven meewerken kunnen zij snel schakelen
en bijsturen waar dit nodig moet zijn. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat het
personeel elkaar ook blijft coachen en aansturen en aanspreken op houding en gedrag.
Door een open leeromgeving te creëren is dit ook mogelijk in onze ogen.
Driestroom heeft als franchisegever een belangrijke rol in leiderschap en bestuur. De
Raad van Bestuur van Driestroom ziet leren en verbeteren als belangrijk onderdeel van
Driestroom en zijn franchise-ondernemingen. Driestroom heeft jaarlijks minimaal 3
formele gesprekken met franchisenemers, waarbij de focus ligt op kwaliteit van zorg,
ondernemerschap en rechtmatige besteding van de publieke zorgmiddelen.
Rol en positie interne organen en toezichthouder(s)
Cliënten; Het Poelsplein heeft zijn eigen cliëntenraad, deze zal in de loop van het eerste
jaar opgezet worden. Daarnaast is er op centraal niveau een cliëntenraad Franchise die
de Directeur Franchise adviseert op thema’s die gehele franchise raken.
Medewerkers; Bij het Poelsplein is geen ondernemingsraad. Doordat we werken met een
zelfsturend team hebben medewerkers altijd zeggenschap en inspraak in de
werkprocessen.
Raad van Toezicht; De Raad van Toezicht van Driestroom is ook toezichthouder van de
franchiseorganisatie. Zij geven hun werk vorm volgens de Governancecode Zorg, de Wet
Bestuur en Toezicht en de Statuten en Reglementen van Driestroom en de
Ondernemersgroep Driestroom BV. Een aantal leden van de Raad van Toezicht neemt
zitting in de commissie Kwaliteit van Zorg. Deze commissie houdt jaarlijks een miniatuuraudit op een van Driestroomlocaties. Een Miniatuur audit houdt in: door op één klein deel
van de organisatie nauwkeurig en gedetailleerd in te zoomen (een soort steekproef)
krijgt u concrete informatie uit de werkelijkheid, die u kunt toetsen aan de informatie op
abstract niveau (Bron: NVTZ).
Inzicht hebben en geven
De Raad van Bestuur van Driestroom heeft inzicht in alle kwaliteitsindicatoren met een
online dashboard. Ook ontvang de Raad van Bestuur periodiek rapportages over alle
onderwerpen die betrekking hebben op kwaliteit van zorg (interne audits, incidenten,
medicatie, Wzd etc.).
Driestroom werkt binnen de franchiseformule met een Early Warning System, dit betreft
eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, financiën en bedrijfsvoering, zoals: doel- en
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rechtmatigheid, productiegegevens, zorgregistratie, aanleveren jaardocumenten aan
Ministerie VWS en klacht- en incidentmeldingen. Vanuit Driestroom zijn er verschillende
functionarissen die in contact staan met de zorgondernemer. Ieder van deze
functionarissen is te allen tijde welkom om een beeld te krijgen van kwaliteit van zorg en
ondersteuning, dienstverlening, communicatie en samenwerking. Intern worden signalen
met elkaar gedeeld en kunnen aanleiding geven tot een verscherpt toezicht en/of gericht
toezicht. Voor wat betreft de kwaliteit van zorg geldt dat de aard of frequentie van
incidenten, klachtmeldingen en signalen vanuit wettelijk vertegenwoordigers, cliënten
en/of andere zorgaanbieders aanleiding kunnen geven tot bijzondere afspraken in de
samenwerking.
Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise
Binnen Het Poelsplein beschikken we over voldoende expertise. Onze specialist
ouderengeneeskunde heeft samen met zijn Verpleegkundig specialist een triage model
opgesteld waarin duidelijk de kaders staan per functie. Zo weet een verzorgende IG
wanneer op te schalen naar een verpleegkundige, de verpleegkundige naar de hboverpleegkundige etc.
Hélène zal als verpleegkundige een filterende rol op medische gebied hebben. Een
verzorgende IG kan beroep doen op Hélène wanneer het medisch gezien overstijgend is.
Vervolgens zal Hélène samen met de verzorgende kijken wat er medisch in huis gedaan
kan worden en of een hbo-verpleegkundige nodig is.
Maartje zal een sturende rol voor de verzorgende IG hebben. Hen stimuleren zelfstandig
te werken, zelf na te denken voor een oplossing en wanneer het medische probleem
overstijgend is op tijd op te schalen.
In huis kunnen wij van helpende opschalen naar specialist ouderengeneeskunde. Voor de
psychosociale ondersteuning zijn Hélène en Maartje geschoold tot Gespecialiseerd
Verzorgende Psychogeriatrie. Met deze kennis wordt er samen met het team snel
geschakeld op psychosociaal gebied en wordt indien nodig een psychologe ingezet in
overleg met de SO-arts.
Doordat Hélène en Maartje zijn geschoold kan ook eerst in huis opgeschaald worden
alvorens externe disciplines betrokken raken.
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Personeelssamenstelling (5.6)
De kwaliteit van zorg die wij willen leveren staat of valt met voldoende deskundig
personeel. Niet alleen het werven maar ook het behouden van voldoende deskundig
personeel is in de huidige arbeidsmarkt een uitdaging. Echter hebben wij voor wij
begonnen met het werven van personeel al veel aanmeldingen mogen ontvangen. Door
in de media onze visie en missie duidelijk kenbaar te maken was al snel de interesse van
velen gewekt. Na het online plaatsen van onze vacature zijn hier ook veel reacties op
geweest waardoor de personeelssamenstelling voor nu geborgd is. We hebben zelfs
enkele medewerkers in onze portefeuille mogen plaatsen.
Daarnaast heeft het kwaliteitskader VVT enkele kaders opgesteld voor een juiste
personeelssamenstelling, beschreven in onderstaande thema’s.
Aandacht, aanwezigheid en toezicht
Wij hebben de middelen om ruim in te kunnen zetten op het gebied van personeel en
vinden het erg belangrijk dat er altijd iemand in de gemeenschappelijke huiskamer voor
toezicht is en voor de bewoners te zorgen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de
familie niet “hoeft te zoeken naar het personeel” wanneer zij vragen of mededelingen
hebben. Medewerkers zullen zoveel als mogelijk in de huiskamer hun werkzaamheden
doen. Huidige ICT-mogelijkheden worden daarin volop gebruikt. Doordat er altijd iemand
in de huiskamer is creëren wij ook een huiselijker gevoel doordat er altijd aanspraak is
en er gezorgd kan worden voor een kopje koffie of dergelijke.
Ook hebben wij voldoende gediplomeerd, bevoegd en bekwaam personeel om de
medische zaken geborgen te houden. Men weet wat ieders verantwoordelijkheden zijn en
voert deze op de juiste manier uit. Wanneer er zich zaken voordoen waarvoor het
personeel niet bevoegd en bekwaam is weet iedereen hoe er opgeschaald moet worden
om toch de juiste zorg te kunnen verlenen.
Ons personeel werkt op alle verdiepingen om ervoor te zorgen dat iedereen alle
bewoners, en diens familie bij naam kent en kan noemen, juist dat zorgt voor een
prettige sfeer voor de bewoners. Tevens maakt dit dat iedereen op de hoogte is van
wensen, behoeften van de bewoners maar ook van eventuele problematieken en weet
hoe hiermee om te gaan.
Specifieke kennis, vaardigheden
Binnen het Poelsplein is er voldoende bevoegd en bekwaam personeel volgens het
kwaliteitskader VVT. Op het moment dat er vaardigheden voorkomen waarvoor
onvoldoende personeel bevoegd en bekwaam is, wordt er direct op locatie geschoold.
Er is zoals beschreven in het kwaliteitskader altijd op afroep een verpleegkundige en
specialist ouderengeneeskunde beschikbaar.
Reflectie, leren en ontwikkelen
Door jaarlijks voortgangsgesprekken te voeren krijgen de medewerkers de kans om
samen met ons te reflecteren. Ook kan in deze gesprekken hun groei besproken worden
en hun wens om zich te ontwikkelen. Wij stimuleren onze medewerkers om zich te
blijven ontwikkelen door interne scholingen maar ook opleidingen aan te bieden.
Wanneer onze medewerkers zich blijven ontwikkelen komt dit ook ten goede van de
kwaliteit op de werkvloer. Doordat de eerste verantwoordelijke bij ons de ruimte en tijd
krijgen om zich voor te bereiden op MDO’s en deze vervolgens uit te werken blijven alle
zorgplannen actueel. Wanneer er uit een MDO een casus rolt die in een intervisie
besproken moet worden krijgt de medewerker de ruimte om deze voor te bereiden. Het
team krijgt de kans om de intervisie bij te wonen en actief te participeren. Een intervisie
is immers erg waardevol voor de bewoner maar ook voor de ontwikkeling van de
medewerkers.
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Gebruik van hulpbronnen (5.7)
Kwalitatief goede zorg gaat verder dan de daadwerkelijk gegeven zorg. Door
onderstaande thema’s zorgen wij ervoor dat op ieder vlak goede kwaliteit van zorg is.
Huisvesting
Het Poelsplein heeft 1 locatie. Deze locatie is een voormalig lts-schoolgebouw, wij vonden
het belangrijk dat de karakteristieke elementen bleven bestaan. Dit kan ook voor
herkenbaarheid en nostalgie zorgen. Iedere bewoner heeft een ruim appartement met
eigen badkamer en douche, ruimte voor een zit- en slaapgedeelte én een kitchenette. Dit
zijn ook de vereisten voor een zelfstandige woonunit waardoor bewoners huursubsidie
kunnen aanvragen voor het appartement. Daardoor maken wij het Poelsplein nog
toegankelijker.
Ook mogen de bewoners gebruik maken van de algemene ruimtes in het gebouw. Dit
betreft MIVA-toiletten, woonkamer en keuken.
Technologische hulpbronnen, ICT, domotica.
Wij gaan gebruik maken van een ECD. Dit betreft het systeem van ONS, erg bekend in
de VVT-sector en dus gebruiksvriendelijk. In dit systeem koppelen wij ons rooster
waardoor iedereen zijn of haar diensten kan zien en kan aanpassen bij verlof, ziekte etc.
Alle ICT is in beheer bij een lokaal bedrijf waarmee de lijntjes kort zijn en wij dus snel
kunnen schakelen bij defecte toestellen of bugs in het systeem.
In de keuze voor domotica is onze keuze op Hertek gevallen. Met hun domotica kunnen
wij snel inspelen op zorgvragen als het gaat om toezicht met domotica. Doordat wij deze
producten eenvoudig kunnen plaatsen aan plafond of muur en vervolgens snel kunnen
koppelen aan de smartphones kunnen wij flexibel inspelen op zorgvragen.
Materialen en hulpmiddelen
Hulpmiddelen worden gehuurd via een lokale leverancier. Op deze manier kunnen we
snel hulpmiddelen inzetten maar hoeven wij niet alles in eigen beheer te hebben. Ook
worden de materialen zoals bloeddrukmeters, oorthermometers en saturatiemeters
periodiek gecontroleerd door een extern bedrijf.
Tilliften en hoog- laag douchestoelen hebben we in eigen beheer en ook deze worden
periodiek gecontroleerd door de leverancier. Daarnaast worden onze medewerkers
geschoold op het moment dat er nieuwe hulpmiddelen ingezet worden of de
bekwaamheid niet voldoende is.
Facilitaire zaken
Om de omgeving te betrekken bij Het Poelsplein gaan wij met lokale leveranciers werken
zoals de slager, bakker en supermarkt. De tuin zal onderhouden worden door onze
bewoners, vrijwilligers en zo nodig een bedrijf voor het grote onderhoud. Voor het
gebruik van de keuken en andere algemene ruimtes zullen wij de richtlijnen voor
infectiepreventie volgen.
Wij werken volgens de HACCP ‘hygiënecode voor voedingsverzorging in woonvormen’
richtlijnen. Deze richtlijnen zijn op iedere verdieping te vinden. Ook zijn verschillende
medewerkers aangewezen om toe te zien op het naleven van deze HACCP-regels.
Financiën en administratieve organisatie
Doordat wonen en zorg gescheiden is maken wij gebruik van 3 BV’s. Het Poelsplein BV
richt zich op de zorg en personeel, Casa Janssen BV is voor het onroerend goed zoals de
huur en service kosten. In Casa Janssen zijn wij samen met de privè investeerders
aandeelhouder. Het financiële plaatje aan de zorgkant wordt gemonitord door Vandaag,
een bedrijf dat ons vanaf het begin heeft ondersteun in de ontwikkeling van Het
Poelsplein. Ook wordt het onderdeel personeel, contracten en uitbetaling door hen
gedaan waardoor alle zorg administratie onder een dak weggezet is.
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Gebruik van informatie (5.8)
In het kwaliteitskader worden 3 thema’s aangestipt als het gaat om gebruik van
informatie. Deze worden per thema beschreven.
Verzamelen en delen informatie waaronder cliëntoordelen
Ieder halfjaar wordt individueel de cliënttevredenheid getoetst door middel van de
persoonlijke gesprekken die gevoerd worden met de bewoners en diens familie. Tijdens
dit gesprek komen punten naar boven die eventueel al opgenomen kunnen worden in het
zorgpleefplan van de bewoner. Ook worden deze punten met het hele team gedeeld om
onze kwaliteit te verbeteren.
Daarnaast zal er tweejaarlijks een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek gedaan
worden. Hiervoor sluiten we aan bij Driestroom. Er wordt gebruik gemaakt van het
instrument van de Quality Cube. De vragenlijst is aangepast op het Alledaags Geluk
model.
Ook gaan wij actief aan de slag met Zorgkaart Nederland. Wij willen familie stimuleren
hun waardering hierin te vullen om zo een duidelijk en eerlijk beeld van Het Poelsplein
neer te zetten. Periodiek bekijken wij de resultaten en bespreken deze intern.
Benutten en optimaliseren van bestaande administratiesystemen
Steeds meer data kan uit bestaande administratiesystemen benut worden om te
reflecteren, te leren en te verbeteren. Het Poelsplein zet zich in om deze data
toegankelijker en nog meer te benutten in dagelijkse werk- processen. Deze data zullen
opgenomen worden in de methodiek van zelfevaluatie.
Openbaarheid en transparantie
Het Poelsplein zal volgens het Kwaliteitskader er zorg voor dragen dat het
kwaliteitsverslag gepubliceerd zal worden op de website en aangeboden zal worden aan
het zorginstituut. Voor bewoners en familie zal er een publieksversie beschikbaar zijn.
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Doelen 2022
Het grote doel voor 2022 is om Het Poelsplein een goede start te geven. Dit in de
breedste zin van het woord en op alle gebieden. Zowel financieel als zorginhoudelijk.
Op gebied van zorg;
Een soepele overstap van thuissituatie naar het Poelsplein of van een ander woonzorgcomplex naar Het Poelsplein.
Een veilige warme plek creëren voor de bewoners waarin ze zich op hun gemak voelen.
Waarbij het personeel goed ingewerkt is en op elkaar ingespeeld is.
Voldoende geschoold personeel, waardoor de zorg geborgen kan worden.
Op gebied van welzijn;
Onze coach dagbesteding gaat met iedere bewoner in gesprek en zal aansluiting
proberen te vinden bij hen waardoor we makkelijk en snel kunnen inspelen op behoeften
en wensen van de bewoners.
Financieel;
Investeren in de zorg waar mogelijk. Zorgen voor een vlotte aflossing richting
investeerders en bank waardoor we zo snel mogelijk ‘de kop’ eraf hebben. Waardoor we
meer liquide middelen hebben om terug te stoppen in de zorg.

Vooruitkijken
Vooruitkijkend op 2023 hopen wij een veilig en warm thuis te hebben neergezet, waarbij
de zorg soepel loopt en het personeel in staat is om zelf problemen op te lossen.
Waarin wij een verschil hebben kunnen maken voor onze bewoners door bij hen aan te
sluiten en daardoor een plek zijn waar mensen zich willen aanmelden.
Er een goede bezettingsgraad is met een soepele doorstroom.
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