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Inleiding 

 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Huize Brandsen over het jaar 2019. Hiervoor is het 
kwaliteitsplan 2019 geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zijn in dit verslag opgenomen en 
aangevuld met belangrijke input vanuit de kwartaalverslagen  die intern gebruikt worden 
voor sturing en zowel de interne als externe verantwoording m.b.t. de werking en 
effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Er hebben mutaties plaatsgevonden op management en bestuurlijk niveau.  
Aangezien de zorgaanbieder bezig is zelfstandig zorginkoop te doen is de keuze gemaakt 
om prioriteit te geven aan het opstellen van een ondernemingsplan in plaats van het 
opstellen van een kwaliteitsplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresgegevens: 

 
Naam organisatie  : Huize Brandsen 
Adres    : Koningsweg 2 
Postcode/plaats  : 3743 EV  Baarn 
Telefoonnummer  : 035 – 5413055 
e-mail    : info@huizebrandsen.nl 
web site   : www.huizebrandsen.nl 
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1. Uitkomsten op de plannen en acties vanuit kwaliteitsplan 2019 

 
1.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

 
Voor de invulling van persoonsgerichte zorg en ondersteuning hanteert het kwaliteitskader 
4 thema’s: 

- Compassie 
- Uniek zijn 
- Autonomie 
- Zorgdoelen 

 
In kaart brengen van de zorgbehoefte 

De te verlenen zorg- en dienstverlening wordt in eerste instantie in kaart gebracht tijdens 
een huisbezoek door een van onze indicatiestellers. Dit is van groot belang om 
teleurstelling (van beide zijden) te voorkomen. De indicatiesteller stelt in overleg met de 
(nieuwe) gast een concept zorgplan op aan de hand van de OMAHA methodiek.  
Het zorgplan wordt 2 maal per jaar geëvalueerd en ondertekend door de gast. Eventuele 
(aanvullende) wensen worden ook opgenomen in het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier), 
waarvoor al dan niet een factuur voor wordt verstuurd. 
 
De indicatiestellers werken aan de hand van een indicatie agenda en monitoren en waken 
zo over de actualiteit van de zorgplannen van alle gasten. 
 
Het zorgleefplan wordt uitgewerkt conform de herziene werkinstructie Nedap. Resultaat is 
dat alle zorgdossiers op orde zijn. 
 
Doelgroep en samenstelling  

De doelgroep van Huize Brandsen is over het algemeen “ de oudere mens”  die niet meer 
volledig in zijn of haar zelfzorg kan voorzien, met of zonder persoonlijke verzorging, 
verpleging en/of begeleiding en huishoudelijke zorg.  
 
Naast permanente huisvesting biedt Huize Brandsen ook tijdelijke opvang aan, waar ook in 
2019 gebruik van gemaakt is.   
 

 
         Leeftijdsverdeling gasten per 31-12-2019       Verdeling man/vrouw per 31-12-2019 

 
In- en uitstroomcijfers  

Er zijn in 2019 11 gasten overleden, 1 gast is geëmigreerd naar Mexico, 2 gasten zijn 
verhuisd naar een meer passende woonomgeving en 1 gast die op tijdelijke basis langere 
tijd bij Huize Brandsen verbleef is terug gekeerd naar haar eigen woning. In 2019 zijn er 10 
nieuwe gasten komen wonen. 
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Indeling naar indicatie (in uren, per 31-12-2019) 

De zorgmedewerkers leveren zorg welke gefinancierd wordt vanuit de WLZ, ZVW, WMO en 
particuliere zorg. De huishoudelijke medewerkers leveren huishoudelijke hulp (hh) vanuit 
de WMO, WLZ en particulier huishoudelijke hulp. 
 

     
    Stichting 2019     BV 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Wonen en welzijn  

 
Voor de invulling van wonen en welzijn hanteert het kwaliteitskader 5 thema’s: 

- Zingeving (aandacht, ondersteuning levensvragen) 
- Zinvolle dagbesteding 
- Schoon en verzorgd lichaam 
- Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
- wooncomfort 

 
Zingeving & dagbesteding 

Huize Brandsen kent een divers activiteitenprogramma. Wekelijks kunnen de gasten 
deelnemen aan koffie ochtenden, een gymnastiek ochtend onder leiding van een 
fysiotherapeute, een creativiteits middag, een filmmiddag, een bridge middag en een 
wisselende activiteit op donderdagmiddag. Dit geeft een duidelijke structuur en is 
overzichtelijk. Mede door de inzet van vrijwilligers is er veel persoonlijke aandacht  en 
betrokkenheid voor en bij de gasten.  
 
De activiteitenbegeleidster evalueert periodiek de aangeboden activiteiten en controleert of 
deze nog aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de gasten.  
In 2019 hebben er totaal 53 activiteiten plaatsgevonden, naast de vaste wekelijkse 
activiteiten. Vanaf januari 2019 is ook het sjoelen op de zaterdag weer ingezet. 
 
Gasten die wat extra ondersteuning/begeleiding nodig hebben zijn dagelijks welkom in de 
Ontmoeting. Tijdens deze ochtenden wordt individuele aandacht en structuur geboden aan 
diegene die daar behoefte aan hebben. De beschikbare plekken in de Ontmoeting zijn 
dagelijks vrijwel het hele jaar maximaal benut geweest. 
 
Schoon en verzorgd lichaam 

In de aanleiding zijn duidelijke onderverdelingen gemaakt. Hierdoor zijn in 1 oogopslag de 
lichamelijke gegevens, de ADL zorg, de psychisch gesteldheid, sociale achtergrond en 
participatie en inzet van vrijwilligers en mantelzorgers zichtbaar. 
 
Onder de ADL zorg zijn wenstijden van bijvoorbeeld opstaan benoemd en onder participatie 
staan de dagen en tijden van activiteiten vermeld waaraan de gast wenst deel te nemen. 
 

Gemaakte afspraken omtrent wensen, behoeften en voorkeuren ten aanzien van de 
persoonlijke- en was verzorging worden vastgelegd in het ECD. Hierin wordt ook 
aangegeven in hoeverre de gast dit zelfstandig verzorgd en/of bij welke onderdelen de gast 
ondersteuning/volledige hulp nodig heeft van zowel de medewerkers als ook van 
vrijwilligers en/of mantelzorg. 
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Familieparticipatie & inzet vrijwilligers 

Het betrekken van familieleden, kennissen, vrienden, vrijwilligers of andere relaties van de 
gast bij alle aspecten aangaande het verblijf van onze gasten in onze instelling achten wij 
van groot belang. Zij leveren een positieve bijdrage aan het welzijn van de gast. 
Participatie van familie, kennissen, vrienden of andere relaties wordt vastgelegd in het 
ECD. De eerste contactpersoon van de gast kan, mits de gast hiervoor toestemming geeft, 
toegang krijgen tot de rapportage van het ECD middels Caren Zorgt. 
 
Is 2019 zijn er 3 informatiebijeenkomst georganiseerd voor de gasten waarbij ook de 
eerste contactpersoon aanwezig mocht zijn in het kader van cliëntenparticipatie. De 
opkomst van de eerste bijeenkomst was dusdanig laag dat daarvoor een vervolg (dus een 
tweede bijeenkomst) gepland is, korte tijd na de eerste. De opkomst daarvan was enigszins 
groter. De derde bijeenkomst is geleid door de, toen aanwezige, ad interim directeur. 
Hierbij waren 23 gasten en/of contactpersonen aanwezig. 
 
In 2019 waren er gemiddeld 20 vrijwilligers actief die zowel één-op-één als in 
groepsverband ingezet zijn. Naast eigen vrijwilligers zijn ook de vrijwilligers van het UVV 
(Unie van Vrijwilligers) actief. Er heeft 2 x een overleg plaatsgevonden met de vrijwilligers 
coördinator en de vrijwilligers, hierbij was ook de activiteitenbegeleidster aanwezig. 
 
Er zijn vijf bijeenkomsten geweest waarbij de Cliëntenraad overleg gehad heeft met de 
directie van Huize Brandsen in het kader van clientparticipatie.  
 
Wooncomfort 

Vanaf mei 2019 is gestart met een renovatie van het huis. De opzet is om de gangen in het 
huis lichter te maken door het verwijderen van behang en de muren te stuken en te sausen 
in een lichte kleur. Ook is er aandacht voor de verlichting en de vloerbedekking. Alle 
wandlampen worden vervangen door een lichtere variant. Dit alles in het kader van 
veiligheid en een mooi aangezicht. 
 
1.3 Leiderschap, governance en management  

 
Voor de invulling van Leiderschap, governance en management hanteert het 
kwaliteitskader 6 thema’s: 

- Visie op zorg 
- Sturen op kernwaarden 
- Leiderschap en goed bestuur 
- Rol en positie interne organen en toezichthouder(s) 
- Inzicht hebben en geven 
- Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise 

 
In 2019 brengt de IGJ op 24 juli een vervolgbezoek. Hierbij richt de inspectie  zich vooral 
op de normen die tijdens het bezoek van 31 juli 2018 grotendeels niet voldoen. Naar 
aanleiding van de bevindingen van de IGJ bij het vervolgbezoek is een verbetertraject in 
gang gezet. De IGJ zal in de loop van 2020 wederom langskomen om te controleren of de 
verbeterpunten goed zijn doorgevoerd. 
 
Op 4 juni 2019 heeft DEKRA, certificerende instantie voor HKZ Verpleeghuizen, 
Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties 2015 (ISO9001), ons een bezoek gebracht om 
de externe audit af te nemen. Er is geen enkele tekortkoming geconstateerd. 
 
Collegiaal overleg vindt plaats m.b.v. de hoofdaannemer Lyvore, (regelmatig overleg met 
directie, afdelingshoofden en management), de Raad van Toezicht (directeur wordt 
regelmatig uitgenodigd voor overleg) en het  lerend netwerk. Intervisie op de verschillende 
afdelingen middels verschillende overlegmomenten (zorgoverleg, EVV overleg, en overleg 
tussen verschillende afdelingen). 
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1.4 Teamsamenstelling (voldoende en vakbekwame medewerkers)  

 
Voor de invulling van de teamsamenstelling hanteert het kwaliteitskader onderstaande 
elementen die hieraan bijdragen: 

- Garanderen zorg continuïteit 
- Publicatie personeelssamenstelling op de web site 
- Deelname uitwisseling lerend netwerk 
- Leren en ontwikkelen via feedback, intervisie, reflectie en scholing 

 
Garanderen zorg continuïteit 

De arbeidsmarkt is in 2019, net als het voorgaande jaar zeer krap te noemen. In deze 
huidige tijd is het moeilijk aan hoog niveau opgeleide medewerkers  te komen. Met hoog 
niveau wordt bedoelt, VIG niveau 3, VPK niveau 4 en 5. Gezien het feit de markt zo krap is 
qua medewerkers hebben de medewerkers het werk voor het uitzoeken. Ook de onrust 
binnen de organisatie, mede ontstaan door de komst van de ad interim directeur, die  
veranderingen in structuur wilde aanbrengen, zijn  er een aantal collega’s weggevallen die   
zich niet konden/wilden aanpassen aan deze ontwikkeling. 
 
Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon is in 2019 niet door medewerkers benaderd.  
 
Op 31 december 2019 bestaat het team van Huize Brandsen (Stichting en BV) uit 1 (ad 
interim) directeur, 42 parttime medewerkers, 15 oproepkrachten, 3 stagiaires en 20 
vrijwilligers.  
De Stichting bestaat uit 28 medewerkers en 2 stagiaires, de BV bestaat uit 29 
medewerkers en 1 stagiaire. De vrijwilligers worden voor zowel de Stichting als de BV 
ingezet. 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Overzicht medewerkers Stichting en BV 
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In 2019 is ook gebruik gemaakt van inzet van medewerkers op basis van uitzenden of 
detachering bij 9 verschillende bureaus. In 2019 was dit in totaal 1697,50 uur, dit is 515,5 
uur minder dan het jaar ervoor (in 2018 was dat 2213 uur). Aan het eind van 2019 maken 
we gebruik van 2 vaste uitzendkrachten. 
Uitgangspunt is 36 uur per week. Fulltime op jaarbasis 36 x 52 = 1.872 uur.  
Over het jaar 2019 in totaal 1697,50 uur: 1872 uur = 0.91 fte 
Deze inzet was noodzakelijk om te voldoen aan borging van continuïteit van zorg in relatie 
tot de formatie. Er is een formatietekort ontstaan door uitstroom en langdurige uitval van 
een aantal medewerkers.  
 
Leren en ontwikkelen 

Het scholingsplan 2019 is niet c.f. planning uitgevoerd. De e-learning is in 2018 
geïntroduceerd en in 2019 is een planning voor alle zorgmedewerkers opgesteld. De 
verwachting was dat met e-learning medewerkers de balans tussen werk/privé beter 
zouden kunnen bewaken en vanuit huis (of het werk) aan zijn of haar eigen ontwikkeling 
kon werken op een moment dat het hem/haar schikt. Het doel is echter niet behaald. Dit is 
mede te wijten aan het ontbreken van sturing en coaching aan en voor de medewerkers 
om aan kwaliteitsbevordering deel te nemen. Wat opvalt is dat over het algemeen de hoger 
opgeleide medewerkers vaker hebben deelgenomen aan de e-learning dan de lager 
opgeleide medewerkers. Hoger opgeleide medewerkers zijn wellicht beter in staat eerder 
hun verantwoording te nemen voor (bij) scholing. 
 
In juni heeft de BIG toetsing plaatsgevonden voor 2 medewerkers niv 5, 1 medewerker niv 
4, 9 medewerkers niv 3 en 2 medewerkers niv 2+.  Alle medewerkers zijn op de voor haar 
niveau geldende verpleegtechnische handelingen getoetst en alle medewerkers hebben alle 
toetsingen behaald waardoor al deze medewerkers weer bevoegd en bekwaam zijn.  
 
Mutaties medewerkers 

Stichting 
In 2019 zijn er 6 parttime medewerkers, 4 oproepers en 2 stagiaires bij gekomen. Er 
hebben 7 parttime medewerkers, 5 oproepers en 2 stagiaires afscheid genomen. 
 
BV 
In 2019 zijn er 4 parttime medewerkers, 5 oproepers en 1 stagiaires bij gekomen. Er 
hebben 5 parttime medewerkers, 7 oproepers en 1 stagiaires afscheid genomen. 
 
In totaal zijn er op 31-12-2019: 42 parttimers, 15 oproepers, 3 stagiaires en 20 
vrijwilligers verbonden aan Huize Brandsen. 
 
Medewerkers vanaf niv 3 staan ingeschreven in het V&VN register.  Het werken met dit 
register is nog niet voor alle medewerkers vanzelfsprekend. Dit punt heeft de aandacht van 
de twee teamcoaches zorg. De e-learning is gekoppeld aan dit register. Verdere 
implementatie volgt in 2020.  
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Opleidingsniveau (per 31-12-2019 in aantallen) 
 
 

 
 
1.5 Gebruik van hulpbronnen  

 
De best mogelijke zorgresultaten en ervaringen behalen door effectief en efficiënt gebruik 
van hulpbronnen te maken met beschikbare financiën en middelen. 

- Gebouw 
- ICT 
- Materialen en hulpmiddelen 
- Facilitaire zaken 
- Financiën en administratie 
- Relaties en samenwerkingsovereenkomsten met externen 

 
Gebouw 

Het onderhoudsmeerjarenplan is in het eerste kwartaal van 2019 geëvalueerd. Hier zijn 
geen bijzonderheden uit voort gekomen, alles is cf. planning verlopen. 
 
ICT, materialen en hulpmiddelen 

Sinds september 2018 wordt de ingezette domotica (drie sensoren, twee valmatten) bij – 
over het jaar genomen 2 tot 4 gasten periodiek gecontroleerd. Tijdens de controle worden 
de batterijen van de sensor vervangen. De batterijen van de valmatten worden maandelijks 
vervangen. In 2019 zijn er 18 controles uitgevoerd. Drie keer bleek een mat niet goed te 
functioneren. Eenmaal is een (bijna) gebroken stroomdraad vervangen. Vanwege een 
vroegtijdige signalering is geen risico ontstaan bij de gast.  
 
Administratie 

In 2019 zijn er 3 revisies geweest met betrekking tot het kwaliteitshandboek dat Huize 
Brandsen nog steeds aanhoudt ondanks dat dit geen verplichting meer is vanuit de HKZ 
norm waar Brandsen zich aan conformeert.  Op deze wijze hebben alle (nieuwe) 
medewerkers een vaste richtlijn voor de te leveren zorg- en dienstverlening. Het 
kwaliteitshandboek is zowel digitaal als op papier beschikbaar voor alle medewerkers.   
 
Huize Brandsen werkt met een elektronisch cliënten dossier (ECD)  van Nedap. 
Clientgegevens zijn altijd extern benaderbaar, dus ook in geval van calamiteiten. Alle 
medewerkers beschikken over een  inlogcode en wachtwoord en zijn geautoriseerd voor het 
(ver) werken met (delen van) het ECD aan de hand van de taak-functieomschrijvingen.  
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Relaties  

Huize Brandsen werkt met verschillende ketenpartners. Er is dagelijks nauw contact met 
apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten en diverse leveranciers.  
 
1.6 Gebruik van informatie  

 
Het kwaliteitskader gaat uit van  

- Jaarlijks verzamelen van cliënt ervaringen 
- Aanleveren van informatie over Net Promotor Score in het kader van onderlinge 

landelijke vergelijkbaarheid 
 

Huize Brandsen levert jaarlijks aan Zorginstituut Nederland de kwaliteitsgegevens 

wijkverpleging en verpleeghuiszorg aan.   

 

Alle gasten beschikken over een zorgplan. Het zorgplan wordt 2 maal per jaar geëvalueerd 

en ondertekend door de gast. 
 
In 2019 zijn er 5 waarderingen op Zorgkaart Nederland terug te vinden. Dit betreft 
beoordelingen uit 2018. In 2019 zijn er geen beoordelingen achtergelaten. Het gemiddelde 
cijfer dat voortvloeit uit de beoordelingen van 2018 is 9.04.  
 

2. Veiligheid 

 
Voor de invulling van basisveiligheid hanteert het kwaliteitskader 4 thema’s: 

- Medicatieveiligheid 
- Decubituspreventie 
- Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 
- Preventie acute ziekenhuisopname 

 
Huize Brandsen levert jaarlijks aan Zorginstituut Nederland de kwaliteitsgegevens 
wijkverpleging en verpleeghuiszorg aan.  Bij de uitvraag gaat het om WLZ zorg in een 
geclusterde situatie zonder verblijfscomponent. Hierdoor zijn een aantal gegevens komen 
te vervallen gezien de te kleine onderzoeksgroep (N< 10). 

 

Medicatieveiligheid 

In 2019 hebben de twee apothekers waarmee Huize Brandsen samenwerkt een 
medicatiereview uitgevoerd van alle gasten met de desbetreffende huisartsen. 

 
Incidenten m.b.t. medicatie (bijna) fouten worden geregistreerd in het ECD. Een 
aangewezen medewerker heeft de MIC meldingen in 2019 beoordeelt en de uitkomsten zijn 
besproken met het team. Mogelijk ontstane wijzigingen worden vastgelegd in het ECD. Het 
medicijngebruik wordt gescoord middels de BEM methodiek. De toegekende BEM score 
wordt ook vermeld op de medicatiedeellijst die de apothekers leveren. 
 
Decubituspreventie 

Middels het invullen van risicosignaleringen zorgproblemen in het ECD worden 
zorginhoudelijke risico’s (decubitus/huidletsel, depressie, onder-/overvoeding, onbegrepen 
gedrag, incontinentie, valpreventie, mond- en wondzorg) twee maal per jaar in kaart 
gebracht ter voorbereiding van de evaluatie van het zorgplan door de indicatiestellers. Aan 
de hand van de uitkomsten worden aanbevelingen en acties uit de diverse 
preventieprotocollen verwerkt in het dossier en opgevolgd. 
 
Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen 

Huize Brandsen is geen BOPZ (Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen) 
erkende instelling. Wettelijk gezien is het dus NIET mogelijk vrijheidsbeperkende 
maatregelen binnen Huize Brandsen toe te passen. 
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Huize Brandsen wil te allen tijde binnen de grenzen van de wet aan haar zorgplicht 
voldoen. Dit houdt in dat, wanneer een gast een psychische stoornis (psychiatrie, 
verstandelijke beperking, dementie) heeft of deze ontwikkelt en er daarbij een gevaar voor 
zichzelf of anderen ontstaat, Huize Brandsen maatregelen inzet. Uitgangspunt is dat de 
minst zwaarwegende maatregel wordt ingezet. De gast en/of diens vertegenwoordiger en 
(afhankelijk van de maatregel ook de huisarts) tekenen hiervoor het registratieformulier 
domotica. Het registratieformulier domotica wordt gearchiveerd in het papieren zorgdossier 
van de gast en opgeslagen in ECD.  
 
Het zorgleefplan wordt uitgewerkt conform de herziene werkinstructie Nedap. Resultaat is 
dat alle zorgdossiers op orde zijn. Ook de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen 
is in het zorgplan opgenomen zodat direct zichtbaar is bij de gast of er maatregelen 
toegepast worden. 
Ondanks de opname in het zorgplan (nieuwe “tool”) wordt het registratieformulier domotica 
nog niet gearchiveerd zolang de maatregel van kracht is.   
 

Wanneer deze situatie met regelmaat terugkeert, en het gevaar ondanks genomen 
inspanningen niet verminderd en/of afgewend kan worden, zal in overleg met de arts, 
familie en Huize Brandsen gezocht worden naar een passende veilige omgeving (eventueel 
een BOPZ erkende instelling). 
 
Het doel van het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen: 

- Borgen cliëntveiligheid 
- Behoud zelfredzaamheid 
- Ondersteunen van de mantelzorg 

Met als uiteindelijk doel zo lang mogelijk zelfstandig bij Huize Brandsen te kunnen blijven 
wonen.  
 
NB Indien een gast als gevolg van bijvoorbeeld een lichamelijke afwijking zelf vraagt om 
het toepassen van een vrijheidsbeperkende maatregel, bv het omhoog plaatsen van de 
bedhekken, dan ondertekent de wilsbekwame gast hiervoor ook het registratieformulier 
domotica (ook al is dit geen domotica).  
 
In 2019 waren er totaal vier gasten waarbij een sensor en/of een valmat ingezet in. 
 
Preventie acute ziekenhuisopname 

Alle gasten tekenen bij inhuizing een reanimatie verklaring waarbij duidelijk de wens 
wel/niet reanimeren wordt aangegeven. Ook deze verklaring wordt twee maal per jaar 
geëvalueerd tijdens de zorgplanbespreking die de gast heeft met één van de 
indicatiestellers.  
 

3. Clientoordelen 

 
In 2019 heeft Huize Brandsen de ervaringen en tevredenheid van de gasten niet laten 
meten door een onafhankelijk extern bureau aangezien dit geen verplichting was. De 
EVV’ers zijn medio 2018 gestart met het afnemen van een jaarlijks informatief gesprek. 
Uitkomsten zijn vastgelegd in een profielvragenlijst in het ECD genaamd “Evaluatie EVV’er 
algemeen (1 x per jaar)”. Alle gasten hebben ten tijde van verschijnen van dit verslag een 
gesprek gehad. Geaggregeerde  uitkomsten zijn vermeld in de nieuwsbrief.  
Het gemiddelde cijfer dat de gasten hebben gegeven voor Huize Brandsen in zijn geheel is 
een 7,8. Het gemiddelde cijfer dat de gasten hebben gegeven aan de medewerkers van het 
zorgteam is een 8. In 2020 zal de PREM uitgevraagd worden door een onafhankelijke partij. 

 

Resultaten van klachtenbehandeling 

In 2019 zijn in totaal 7 ingevulde KIWOS formulieren ontvangen. Hiervan betrof het 4 
klachten en 3 ideeën, wensen, opmerkingen of suggesties. Alle KIWOS formulieren zijn 
besproken met de directeur. Over alle ingevulde KIWOS formulieren is terugkoppeling 
geweest met de melder over de afwikkeling.  
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Ten opzichte van 2018 zien we een daling van 56% van de totaal  ingezonden KIOWS 
formulieren. Het aantal ideeën, wensen, opmerkingen en suggesties is met 70% gedaald (3 
in 2019 t.o.v. 10 in 2018). Het aantal klachten is met 33% gedaald (4 in 2019 t.o.v. 9 in 
2018). 
Gezien de trend in daling van het afgelopen jaren zal het KIWOS formulier en het 
klachtenreglement in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw onder de aandacht gebracht 
worden bij zowel gasten als medewerkers. 
 
 
 

 
 

Het totaal aantal ontvangen KIWOS meldingen in 2019         Het aantal KIWOS meldingen in 2019 vergeleken met de  
aantallen in voorgaande jaren. 

4. Leren en werken aan kwaliteit 

 
• Leren en verbeteren  
Voor de invulling van leren en verbeteren hanteert het kwaliteitskader onderstaande 
elementen die hieraan bijdragen: 

- Kwaliteitsmanagementsysteem 
- Kwaliteitsplan 
- Kwaliteitsverslag 
- Lerend netwerk 
- kwaliteitsvisitatie 

 
De directeur voert één keer per jaar de evaluatie van het kwaliteitssysteem uit. Uitkomsten 
worden vastgelegd in de directiebeoordeling die ook deels in dit document worden 
benoemd. 
 
Effectiviteit verbetermaatregelen (herkomst, status, soort check) 
Dit overzicht kent in 2019 12 bronnen van herkomst.  
 

KIWOS overzicht   2019

klacht

idee, wens,
opmerking of
suggestie
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In 2019 staan eind van het jaar 22 van de 40 verbeterpunten open. Daarnaast zijn er 4 
openstaande punten die geen prioriteit hebben maar wel als openstaand punt blijven staan 
omdat de organisatie deze punten niet uit het oog wil verliezen. 1 Punt is als doorlopend 
aandachtspunt aangemerkt en 13 punten zijn daadwerkelijk afgehandeld.   

De verbetercyclus van 2020 start met 22 openstaande punten. De nog openstaande punten 
zijn over het algemeen punten die langere tijd nodig hebben om afgerond te worden. 
 

Er hebben mutaties plaatsgevonden op management en bestuurlijk niveau.  
Aangezien de zorgaanbieder bezig is zelfstandig zorginkoop te doen is de keuze gemaakt 
om prioriteit te geven aan het opstellen van een ondernemingsplan in plaats van het 
opstellen van een kwaliteitsplan. 
 
Het kwaliteitsverslag is gedeeld met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.  
 
In 2019 hebben er 3 bijeenkomsten van het Lerend Netwerk plaatsgevonden.  
 

5. Eindconclusie door directie 

Het was met name vanwege het feit dat er meerdere mutaties hebben plaatsgevonden op 
bestuurlijk niveau een zeer bewogen jaar. Er zijn nieuwe medewerkers op (cruciale) 
managementfuncties  aangesteld wat met zich meebrengt dat er een herijking van het 
managementsysteem plaatsvindt. Er is een (nieuw) ondernemingsplan opgesteld waarin de 
missie, visie, strategie, beleid en doelstellingen op langere termijn worden weergegeven. 
Wij danken de gasten en medewerkers voor hun vertrouwen in deze mooie organisatie  en 
wij zijn trots op de inzet van de medewerkers die dag en nacht klaarstaan voor het welzijn 
van onze gasten. 
 

T.R.W. Kroes 
Bestuurder Huize Brandsen 
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