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Voorwoord 
 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2020 van Stichting Brentano Amstelveen. In dit kwaliteitsplan laten wij 
zien waar wij staan, maar ook waarop wij in 2020 willen ontwikkelen en de manier waarop onze 
organisatie op lerende wijze zorgdraagt voor goede kwaliteit van zorg.  
Het kwaliteitsplan is gebaseerd op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het programmaplan  
‘Thuis in het verpleeghuis’: Waardigheid en trots op elke locatie’.  
 

Het kwaliteitskader beschrijft wat bewoners en hun naasten van verpleeghuiszorg mogen 
verwachten en biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te 
verbeteren en het lerend vermogen te versterken.  
Brentano is als zorgorganisatie zelf verantwoordelijk voor de uitvoering, de verdere ontwikkeling en 
implementatie van het kwaliteitskader.  
 

Een belangrijk uitgangspunt in het kwaliteitskader is naast de focus op het samen leren en 
verbeteren, het centraal stellen van de bewoner. ‘De cliënt als mens ‘als vertrekpunt in de 
verpleeghuiszorg, dit uitgangspunt wordt door ons volledig onderschreven, getuige ons motto ‘Leef 
je eigen leven’. Wij laten de bewoner zoveel mogelijk in regie. Het welbevinden en persoonsgerichte 
zorg van de bewoner staat in het handelen en denken van onze medewerkers centraal. 
De zorg- en ondersteuningsbehoefte van de bewoner vanuit zijn of haar eigen geschiedenis, 
toekomst en doelen vormen het vertrekpunt van het zorgproces.  
 

Wij gaan ook het komend jaar aan de slag met de thema’s vanuit het kwaliteitskader om, waar 
mogelijk, de kwaliteit van zorg te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.  
 

In dit kwaliteitsplan geven wij in de verbeterparagrafen per locatie, waarbij wij tevens de uitkomsten 
van de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, de uitkomsten van het inspectierapport locatie Klaasje 
Zevenster en interne en externe audits als input hebben gebruikt, nadere invulling aan de inzet van 
de beschikbare extra middelen.  
 
 
 
 
Lies Zuidema 
voorzitter Raad van Bestuur 
Stichting Brentano Amstelveen  
 
23 december 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

Pagina | 3  
Kwaliteitsplan 2020 Stichting Brentano Amstelveen 

Inhoudsopgave 
 
 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 
1 Profiel zorgorganisatie ......................................................................................................................... 4 

1.1 Zorgvisie en kernwaarden ............................................................................................................. 4 

1.2 Strategische focuspunten 2020-2021 ........................................................................................... 5 

1.3 Locaties Stichting Brentano Amstelveen ....................................................................................... 7 

1.4 Doelgroepen, aantal bewoners per ZZP ...................................................................................... 10 

1.5. Besturingsfilosofie Brantano ...................................................................................................... 11 

2 Kwaliteit en veiligheid ........................................................................................................................ 14 
2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning ................................................................................... 14 

2.2 Wonen en welzijn ........................................................................................................................ 17 

2.3 Veiligheid ..................................................................................................................................... 20 

3 Leren en verbeteren van kwaliteit ..................................................................................................... 26 
3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem .................................................................................................. 26 

3.2 Kwaliteitsplan .............................................................................................................................. 26 

3.3 Jaarlijks Kwaliteitsverslag ............................................................................................................ 26 

3.4 Continu werken aan leren en verbeteren ................................................................................... 27 

3.5 Lerend netwerk ........................................................................................................................... 27 

3.6 Waardigheid en trots ................................................................................................................... 28 

3.7 Sociale Benadering Dementie ..................................................................................................... 31 

4. Leiderschap, governance en management ....................................................................................... 34 
5 Personeelssamenstelling .................................................................................................................... 36 

5.1 Kwaliteitsbudget .......................................................................................................................... 38 

5.2 Aantal zorgverleners en vrijwilligers (stichtingsbreed) ............................................................... 38 

6 Gebruik van hulpbronnen en informatie............................................................................................ 39 
6.1 Hulpbronnen ............................................................................................................................... 39 

6.2 Informatie .................................................................................................................................... 39 

7 Verbeterparagraaf incl. financiële paragraaf ..................................................................................... 40 
7.1 Verbeterparagraaf per locatie/team ........................................................................................... 40 

8. Openbaarheid en transparantie ........................................................................................................ 52 
9 Meerjarenbegroting ........................................................................................................................... 53 
 

 
 

  



 
 
 

Pagina | 4  
Kwaliteitsplan 2020 Stichting Brentano Amstelveen 

1 Profiel zorgorganisatie  
 
Met bijna 600 medewerkers en 250 vrijwilligers bieden wij dagelijks verzorging, verpleging, diensten 
en services aan zo’n 700 cliënten. Dit doen we bij mensen thuis en bij cliënten die ‘beschut’ wonen in 
een van onze woonzorgcentra. Wij hechten aan de menselijke maat en werken daarom met 
voldoende mensen in kleine teams. 
 

We zijn gericht op de wensen van onze bewoners, op aandacht, tijd en praktische 
mogelijkheden. Brentano is ruim 40 jaar actief in Amstelveen, maar onze ervaring in de zorg aan 
senioren gaat terug tot 1825. In dat jaar opende het eerste Oudemannenhuis van Stichting 
Brentano’s Steun des Ouderdoms de deuren aan de Amsterdamse Herengracht. 

 
1.1 Zorgvisie en kernwaarden 
Brentano hanteert de volgende visie: ‘Elk mens heeft de regie over zijn dagelijks leven in eigen hand, 
ongeacht beperkingen. Dit houdt mensen betrokken en vitaal’. Wij hanteren hierbij het motto ‘Leef je 
eigen leven’.  
 

Wij ontwikkelen onze organisatie naar een instelling waar je kunt verblijven, naar wonen op een 
wijze die bij je past. In deze omgeving wordt ook de functie Behandeling gerealiseerd. Wij denken 
niet langer vanuit ziekte en aandoening, maar vanuit kwaliteit van leven. Wij ondersteunen de 
bewoners om met hun beperkingen het leven zoals men gewend was, zoveel mogelijk voort te 
zetten.  
 

‘Zo gewoon mogelijk wonen en leven’. Dit is voor ons: in kleine groepen de dag doorbrengen waarbij 
ruimte is voor ontmoeting, familiecontact in een veilige woonomgeving. De zorg afgestemd op de 
wens van de bewoner in een cultuur waar uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de bewoner en 
niet zijn beperkingen. Wij kijken nadrukkelijk naar mogelijkheden en kansen. Voor bewoners en voor 
onszelf. Dat doen we samen en gelijkwaardig aan elkaar. 
Woonomgeving en welzijn zijn hierbij belangrijke pijlers, aangevuld met goede zorg voor de 
gezondheid. Elke locatie van Brentano kent haar ‘couleur locale’ maar werkt vanuit hetzelfde 
vertrekpunt en binnen de gestelde kaders. De Sociaal Cultureel Werkers en Activiteitenbegeleiders 
geven invulling aan een zinvolle dagbesteding.  
 

Wij bieden integrale zorg. Met deze integrale benadering zijn wij in de gelegenheid om de verbinding 
tussen verschillende zorgketens te vormen. Er is sprake van een goede samenwerking met 
huisartsen, ziekenhuis en andere zorgverleners in de gemeente Amstelveen. Dit willen we ook graag 
zo houden en is essentieel om de kwaliteit van zorg die we nastreven te borgen. 
 

De door ons gehanteerde kernwaarden waar wij ons zelf voortdurend op toetsen zijn:  

• Zorgvuldig 

• Aangenaam 

• Betrouwbaar 
 

Het uitgangspunt voor onze manier van werken is ‘Wat wil de klant?’ en ‘Hou het klein en haalbaar!’. 
In de praktijk betekent het dat wij mensen professionele en hoogwaardige zorg en ondersteuning 
bieden, zonder afbreuk te doen aan het individu. Zo blijft er ruimte voor eigenheid, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid en plezier. 
Brentano kijkt naar mogelijkheden en kansen. Voor cliënten/bewoner en voor onszelf. Dat doen we 
samen en gelijkwaardig aan elkaar. 
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1.2 Strategische focuspunten 2020-2021 
 
Brentano heeft met alle interne stakeholders gesprekken gevoerd om te komen tot onze stip op de 
horizon. Dit geeft richting voor de komende periode, maar laten ook ruimte om verder uitgewerkt en 
ingevuld te worden.  
Cliënten en bewoners van Brentano zijn tevreden over de zorg die wij leveren, zelf vinden wij dat het 
altijd beter kan. Het Kwaliteitskader is hierbij voor ons leidend. 
Brentano is tevreden met de plaats die zij inneemt in Amstelveen en is een goede, betrouwbare, 
initiatiefrijke samenwerkingspartner van collega zorgaanbieders, de gemeente en burgerinitiatieven 
(bijv. Stadsdorp Elsrijk). 
 
Brentano biedt Wlz zware zorg, respijtzorg, wijkverpleging en Hulp bij het Huishouden (HbH). Onze 
ambitie is om in de Wlz de functie verblijf met behandeling te laten groeien, evenals de 
wijkverpleging: er is voldoende vraag, uitdagend zal het vinden van voldoende verpleegkundigen en 
verzorgenden hiervoor.  
 
Met ingang van 1 januari 2020 is Brentano in combinatie met Zorgsamen door de gemeente 
Amstelveen de opdracht gegund voor het bieden Hulp bij het Huishouden voor inwoners in de 
gemeente Amstelveen voor de komende drie jaar. Wij zullen in het komend jaar tevens meedoen 
met de aanbesteding Begeleiding m.i.v. 1 januari 2021.  
Op het terrein van wonen en zorg zal Brentano uitbreiden als de kans daar is, samen met 
woningbouworganisaties en projectontwikkelaars of eventueel met eigen kapitaal. Focus zal liggen 
op kleinschalig wonen voor Psycho Geriatrie (PG) en somatiek in relatie en in samenhang met de 
buurt. 
 

Er zijn negen focuspunten benoemd:  
 
1. Relationeel zorg verlenen 
Onze cliënten en bewoners ervaren persoonlijke en professionele aandacht voor de zorg- en daaraan 
gerelateerde welzijnsvragen waar zij mee kampen. De toegenomen complexiteit van de zorgvragen 
kunnen wij hanteren en er is structureel aandacht voor de familie en vrienden van de 
cliënt/bewoner. Dit niet alleen tijdens het verblijf in het verpleeghuis, maar ook daarvoor zodat de 
overgang naar een verpleeghuis geen schok is maar als een warme ervaring wordt beleefd. 
 

2. Mantelzorger meer betrekken 
Samenwerking met vrijwilligers, mantelzorgers en naasten is noodzakelijk voor een goede en warme 
zorgverlening. Dit vraagt om meer oog en aandacht voor de rol en positie van familie en naasten. Zij 
zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van hun naaste. Vrijwilligers hebben tijd en aandacht die 
zowel medewerkers als familie soms ontberen. 
 

3. Aantrekken, binden en boeien medewerkers 
Goede zorg vraagt medewerkers die zich toegerust en ondersteund voelen om hun werk goed te 
doen, in hun werk voldoening kunnen vinden en voldoende loopbaanmogelijkheden ervaren. Ze zijn 
trots op hun werk en voelen zich gewaardeerd door Brentano. Mooi werk in een mooie branche. Het 
impliceert onder andere aandacht van alle betrokkenen (Brentano en gemeente) voor aanvaardbare 
nabije huisvesting voor medewerkers en bereikbaarheid van de werkplek.  
 

Op het gebied van de arbeidsmarkt van zorgpersoneel bestaat een grote uitdaging. Dit lossen we niet 
alleen op, daarom participeren we en haken we aan bij regionale werkgroepen en initiatieven. 
Vacatures, opleiden en begeleiden van leerlingen en stagiaires houdt zowel de teams als de afdeling 
Werving bezig. Prettig werken, ondersteunen bij het creëren van een goede werksfeer is essentieel. 
4.  Matchen zorgvraag en bezetting 
Om de juiste zorg te kunnen bieden aan onze cliënten/bewoners is het voorwaardelijk dat de 
bezetting van de teams altijd past bij de zorgvraag en de geldende regels.  
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De zorgvraag bepaalt welke bezetting er op de verschillende momenten gedurende de dag nodig is, 
waarbij niet alleen het aantal medewerkers maar ook de onderverdeling in de verschillende functies 
passend moet zijn. Om een goede bezetting en te kunnen garanderen moet er binnen het team een 
goede balans worden gevonden tussen medewerkers in vaste dienst en oproepkrachten. 
Uitgangspunt hierbij zal altijd zijn dat er elk moment vaste medewerkers uit het team aanwezig 
moeten zijn. Bovenstaande vraagt zowel volle aandacht op het realiseren van de juiste vaste 
formatie per team als op het maken van evenwichtige roosters die volgen op de zorgvraag 
5. Innovatie stimuleren 
Technologische mogelijkheden nemen met de dag toe en kunnen zowel de cliënt/bewoner, naaste 
als medewerker ondersteunen. Zo kan men, met behulp van de inzet van technologie, bijv. langer 
thuis blijven wonen of de bewegingsvrijheid worden vergroot. Ook kunnen nieuwe technologieën 
medewerkers ontlasten in het werk of kan het leiden tot arbeidsbesparing (wat met het oog op de 
tekorten waardevol kan zijn). Maar welke technologieën zijn nu echt succesvol en welke interventies 
werken niet? Wat levert nu echt een meerwaarde op als het gaat om de kwaliteit van leven van de 
cliënt. Kennis, ervaring en/of samenwerking kunnen innovaties versnellen. 
 
6. Community building en ketenzorg 
Vanuit haar verantwoordelijkheidsgevoel voor de inwoners van Amstelveen én het besef dat de 
groeiende zorgvraag én de tekorten op de arbeidsmarkt richt Brentano zich samen met 
netwerkpartners op Community Building al dan niet voor specifieke doelgroepen, waarbij het 
uitgangspunt is om de zorg zo dicht mogelijk bij de bewoner/cliënt te organiseren en de regie zoveel 
mogelijk bij de bewoner/cliënt te laten. 
 
 

7. Toekomstgerichte besteding reserves 
In de afgelopen jaren heeft Brentano, grotendeels door de verkoop van Klaasje Zevenster, een 
aanzienlijk eigen vermogen opgebouwd. Een groot deel van dit vermogen staat ‘op de bank’, dit 
levert geen rendement op en zal mogelijk tot kosten gaan leiden (negatieve rente). In samenspraak 
met o.a. Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en het Managementteam 
is besproken wat een verstandige manier is om met dit vermogen om te gaan gegeven:  

• de financiële situatie 

• relevante ontwikkelingen intern & extern 

• risico’s 

• strategische koers  

• maatschappelijke positie  
 

8. Wijkverpleging 
Optimalisatie van de bedrijfsvoering  
Samen werken aan een positieve exploitatie en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Tevens gaan we 
(verder) werken aan inzet van technologie, samenwerking in ketenzorg waaronder dementie, 
valpreventie, advanced care planning en transmurale zorg met het ziekenhuis en participeren we in 
diverse projecten die inwoners van Amstelveen ondersteunen bij het langer thuis wonen 
 
 
 
 
Oriëntatie op (strategische) samenwerkingspartners 
In het licht van samen staan voor kwaliteit van wijkverpleging, effectief en efficiënt werken en de 
uitdaging m.b.t. arbeidsmarkt, is het raadzaam met de (twee) aanbieders van wijkverpleging te 
verkennen of en op welke wijze samenwerking kan worden gerealiseerd. 
 

Innovatie en technologie 
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Inzet innovatie en technologie zijn cruciaal voor intramurale zorg alsmede voor de wijkverpleging. 
Meddy (medicatieverstrekking), beeldzorg, E-key zijn projecten waar aan wij werken. Maar ook 
leefstijlmonitoring aanbieden aan cliënten met (beginnende) geheugenproblematiek. 
 

9. Wonen 
Een goede, veilig woonomgeving is cruciaal voor onze bewoners. Niet alle huidige locatie voldoen 
aan het beeld dat wij voor ogen hebben: kleinschalig, veilig en midden in de wijk. Meedoen, erbij 
horen is belangrijk.  
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1.3 Locaties Stichting Brentano Amstelveen 
 
 
 
 
 
’t Huis aan de Poel 
Populierenlaan 21 
1185 SE Amstelveen 
Vestigingsnummer KvK 000022239960 
Capaciteit: 125 plaatsen intramuraal 
 
 
Type zorgverlening: 
Kleinschalig wonen voor 52 bewoners met dementie (ZZP 4 t/m ZZP 7) en 72 bewoners met een 
somatische zorgvraag (ZZP 2 t/m 8); met en zonder de functie behandeling. En een bewoner met 
indicatie ZZP LH 
 

Op deze locatie bevinden zich tevens 10 appartementen bestemd voor cliënten Eerstelijns verblijf 
(Zvw) en/of Kortdurend verblijf (Wmo) en 10 huurappartementen (scheiden van wonen en zorg). 
 

Deze locatie ligt nabij natuurgebied de Poel en het oude centrum van Amstelveen. ’t Huis aan de Poel 
is gericht op kleinschalig wonen voor mensen met dementie, geeft intensieve zorg aan mensen met 
een somatische zorgvraag en biedt Kortdurend Verblijf voor mensen die tijdelijk niet thuis kunnen 
wonen. De locatie vervult daarnaast een grote rol in de wijk. 
’t Huis aan de Poel beschikt over een groot restaurant, een pedicure en kapper, een ruim terras en 
diverse ruimtes voor activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaasje Zevenster 
Klaasje Zevensterstraat 103 
1183 NK Amstelveen 
Vestigingsnummer KvK: 000022239952 
Capaciteit: 52 plaatsen intramuraal 
 
Type zorgverlening: 
Kleinschalig wonen voor 52 bewoners met dementie ZZP 4 en 5, met en zonder de functie 
behandeling. 
 

Deze nieuwe locatie biedt hier zorg en verpleging aan mensen met dementie in de vorm van 
kleinschalig wonen. Er zijn zeshuiskamers, grenzend aan een grote belevingstuin, waar veel bewoners 
overdag eten en drinken, activiteiten doen en ook rust krijgen.  
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Nieuw Vredeveld 
Rembrandtweg 428 
1181 HD Amstelveen 
Vestigingsnummer KvK 000022239987 
Capaciteit: 75 plaatsen intramuraal  
 
Type zorgverlening: 
Kleinschalig wonen voor 68 bewoners met dementie, ZZP 4, 5 en 7, en 7 bewoners met een 
somatische zorgvraag (ZZP 3, 4 en 6), met en zonder de functie behandeling. Tevens verblijft er een 
bewoner met ZZP 0. 
 

Nieuw Vredeveld is vooral gericht op kleinschalig wonen voor mensen met dementie en vervult 
daarnaast een grote rol in de wijk. De locatie beschikt over een modern en gezellig restaurant met 
een eigen keuken, een pedicure en kapper, een mooie tuin met ruim terras en biedt dagelijks 
activiteiten voor wijkbewoners. De locatie is in de buurt van het Stadshart en andere winkelcentra en 
ligt in het lommerrijke Elsrijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belmonte 
Laan van de Helende Meesters 472 
1186 DJ Amstelveen 
Vestigingsnummer KvK 000022239995  
Capaciteit: 30 plaatsen intramuraal 
 
Type zorgverlening:  
30 bewoners met een somatische zorgvraag ZZP 3, 4 en 6, met en zonder behandeling Op deze 
locatie bevinden zich tevens 4 appartementen bestemd voor cliënten Eerstelijnsverblijf (Zvw) en/of 
kortdurend verblijf (Wmo)  
 

Deze locatie is van alle moderne gemakken voorzien en biedt zorg aan mensen met een somatische 
zorgvraag. Ook beschikt de locatie over een Kortdurend Verblijf voor mensen die tijdelijk niet thuis 
kunnen wonen. De  appartementen hebben allen een aparte slaapkamer. 
Belmonte beschikt over een gezellig restaurant, een ruim en zonnig terras en biedt dagelijks diverse 
activiteiten, ook voor wijkbewoners. De locatie is in de buurt van winkelcentrum Groenhof en 
ziekenhuis Amstelland. 
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1.4 Doelgroepen, aantal bewoners per ZZP 

(met en zonder Behandeling) en leeftijdsverdeling 

 (peildatum 1 december 2020) 

Locatie ’t Huis aan de Poel  

Doelgroepen < 70 70-80 80-90 90-100 >100 Totaal 

ZZP 2    1  1 

ZZP 3   2 2  4 

ZZP 4   3 18 20 1 42 

ZZP 5 1 3 15 8 1 28 

ZZP 5(BH)  2 6 15 1 24 

ZZP 6   1 11 2 14 

ZZP 6 (BH)  3 3 5 1 12 

ZZP 8  1    1 

 
Locatie Klaasje Zevenster 

Doelgroepen < 70 70-80 80-90 90-100 >100 Totaal 

ZZP 4    3 1 0 4 

ZZP 5   7 7 1 16 

ZZP 5(BH) 2 5 11 14 0 32 

 
Locatie Nieuw Vredeveld  

Doelgroepen < 70 70-80 80-90 90-100 >100 Totaal 

ZZP 0 0 0 1 0 0 1 

ZZP 3 0 0 1 0 0 1 

ZZP 4  0 0 5 0 0 5 

ZZP 4 (BH) 0 0 1 0 0 1 

ZZP 5 0 2 8 8 0 18 

ZZP 5(BH) 2 6 19 18 1 46 

ZZP 6 1 0 0 0 0 1 

ZZP 7(BH) 0 1 1 0 0 2 

 
Locatie Belmonte  

Doelgroepen < 70 70-80 80-90 90-100 >100 Totaal 

ZZP 3    2  2 

ZZP 4   1 10 7 2 20 

ZZP 5   1   1 

ZZP 6   5 2  7 

 

Brentano ziet zich door de tariefswijziging ZZP 4 genoodzaakt het totaal aantal nieuw op te nemen 
bewoners met ZZP 4 te normeren. De mensen op de wachtlijst met ZZP 4 zijn hierover door ons 
geïnformeerd, evenals het Zorgkantoor en CIZ. Dit betekent dat de gemiddelde wachttijd naar 
verwachting zal toenemen.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Pagina | 11  
Kwaliteitsplan 2020 Stichting Brentano Amstelveen 

1.5. Besturingsfilosofie Brantano 
 
De bewoner, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners zijn het hart van onze organisatie.  
Zij bepalen samen de kwaliteit van zorg. Het gaat om vakmanschap, eigenaarschap en kleinschalig 
organiseren.  
 
Dus moet de organisatiestructuur overzichtelijk en simpel zijn. 
Wat wij willen is dat medewerkers zich prettig en gewaardeerd 
voelen in onze organisatie, dat professionaliteit op de voorgrond 
staat. Daar hoort het zelf kunnen/mogen organiseren van je werk 
bij. In onze besturingsfilosofie staat de ontwikkeling naar 
zelforganisatie dan ook centraal, gebaseerd op het Rijnlandse  
gedachtengoed.  
 

Stafafdelingen en ondersteunende diensten zijn niet leidend, maar de  
directe zorg en ondersteuning aan bewoners en de focus op hun  
eigen regie, welbevinden en veranderende zorgvraag.  
En dát bepaalt hoe de organisatie en de werkprocessen worden  
ingericht. Het betekent een kanteling in denken en organiseren. 
 

Professionaliteit van professionals staat en valt met het je eigen  
maken van de begrippen bevoegd en bekwaam en:  
verantwoording nemen voor je professioneel handelen. 
 

Het nemen van je verantwoordelijkheid en het herverdelen van  
van eigenaarschap geldt voor de zorg, maar ook  
voor ondersteunende diensten, management en bestuur. 

 

 
 
Zelforganiseren wil niet zeggen dat iedereen alles zelf 
moet doen, nee, het betekent dat je per team kijkt 
wat slim is en hoe je samen de kwaliteit levert die je 
met elkaar afspreekt.  

 

 

Concreet gaat het bij sturen op verantwoordelijkheid juist om de balans tussen ‘sturing’ en 
‘zelforganisatie’. Sturen op verantwoordelijkheid vraagt een bepaalde stijl van leidinggeven (minder 
sturend, meer coachend, faciliterend en ondernemend).  
 

Samengevat 
Ruimte geven aan medewerkers en herverdelen van eigenaarschap vraagt om durven delegeren en 
loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van 
kaders en het monitoren van output. 
 
 
 
 
 

 

 

 
Visie Brentano 

 
‘Een ander kan  

nooit voor jou  

bepalen hoe je je  

eigen leven leidt. 

Daar ga je toch echt  

Alleen zelf over. 

Wie de regie  

over zijn leven  

in eigen handen  

houdt, blijft zich  

nuttig voelen. 

Het geeft ook  

zelfvertrouwen. 

Het gevoel dat  

je ertoe doet. 

Dat houdt  

mensen vitaal  

en beweeglijk’.  

 

 

 
Bevoegd.. 

Bekwaam… 

Verantwoording nemen.. 
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 Sturing Zelforganisatie 

• Duidelijke visie 
• Kaders aangeven 
• Voortgang en resultaten monitoren 
• Aandacht voor wat er in de uitvoering speelt 
• Aandacht voor het stimuleren van professionaliteit  
    en vakmanschap  

• Ruimte voor eigen initiatieven 
• Eigen verantwoordelijkheid oppakken 
• Zicht op de eigen resultaten 
• Klant- en resultaatgericht 

 

De structuur van de organisatie moet passend zijn bij de uitgangspunten zoals hierboven 
geformuleerd.  
 

Brentano heeft in de afgelopen twee jaar een omslag gemaakt in haar interne organisatie en dit 
stapsgewijs doorgevoerd. De organisatie is anders vormgegeven, gericht op zelforganisatie en 
vakmanschap, minder overhead en meer focus op de zorg. Onze organisatie is wendbaar, slagvaardig 
en heeft een open en transparante cultuur en medewerkers en vrijwilligers krijgen de kans zich te 
ontwikkelen.  
 

In het proces van zelforganisatie en herverdeling van eigenaarschap worden de teams ondersteund 
door vier coaches. In afgelopen jaar hebben wij het proces van het formeren van kleinere teams 
afgerond. Zelforganiserende teams functioneren immers beter als ze klein zijn, omdat de kans op 
overzicht, veiligheid en betrokkenheid groter is. Het werken in kleine teams betekent ook dat de 
bewoners en hun naasten met minder verschillende mensen te maken hebben en dat wordt op prijs 
gesteld. De coaches zijn in 2019 gestart met de erkende post hbo- opleiding ‘Teamcoaching’ bij 
Coach Boulevard.  
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2 Kwaliteit en veiligheid  
 
Brentano is gericht op continue verbetering van de kwaliteit van zorg -en dienstverlening. Hierbij 
wordt onder andere gebruik gemaakt van het keurmerk kwaliteitsmanagement ISO 9001:2015. 
 

Brentano heeft in 2019 een herbeoordeling gehad van haar intern kwaliteitsmanagementsysteem.  
De leadauditor heeft de algemene indruk in haar rapportage als volgt geformuleerd: “Brentano is een 
organisatie die het durft om de processen en gedocumenteerde informatie los te laten. Gezamenlijk 
te ontdekken waar flexibiliteit hen heenbrengt. De beoogde zelforganisatie heeft ieders aandacht en 
men kan duidelijk laten zien dat daar stappen ingezet worden. Er is een consequente systematiek van 
continue verbeteren. Kwaliteitregistraties zoals MIC-meldingen, klachten etc. leiden tot concreet 
geplande acties waarvan de afwikkeling systematisch wordt gevolgd.  
Het geaudite kwaliteitsmanagementsysteem is in staat om aan de toepasselijke eisen en verwachte 
resultaten te voldoen. Het managementsysteem is doeltreffend ingericht. De interne audits en 
directiebeoordeling hebben geleid tot verbetering en het verhogen van de prestaties”.  
Het controlebezoek is met positief resultaat afgerond. 
Op basis van de aangetoonde conformiteit heeft de leadauditor een positief advies gegeven tot 
verlenging van het ISO-certificaat.  
 

Naast het intern kwaliteitssysteem is Brentano in 2019 ook op andere manieren bezig geweest met 
verbetering van de kwaliteit en dienstverlening door o.a. uitvoering van een scholingsprogramma 
(carrousel) per locatie (twee keer per jaar), verbeteracties n.a.v. drie interne en vier externe audits 
en/of kwaliteitsscans, een spiegelgesprek per locatie en het ophalen van cliëntwaarderingen bij 
bewoners en vertegenwoordigers van bewoners t.b.v. ZorgkaartNederland.1  

2.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning gaat over de wijze waarop de bewoner in alle 
levensdomeinen uitgangspunt is bij onze zorg en dienstverlening, met als doel om uiteindelijk de 
bijdrage aan de kwaliteit van leven van een bewoner zo optimaal mogelijk te laten zijn. Iedere 
bewoner is een uniek persoon met een eigen zorg- en ondersteuningsbehoefte, met een eigen 
geschiedenis, een eigen toekomst en doelen.  
 

De volgende subthema’s uit het kwaliteitskader zijn richtinggevend voor onze zorgmedewerkers bij 
kwaliteitsverbetering op het terrein van persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 
1. Compassie: de bewoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. 
2. Uniek zijn: de bewoner wordt gezien in persoonlijke context en eigen identiteit 
3. Autonomie: de bewoner ervaart behoud van eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden 

ook bij zorg in de laatste levensfase 
4. Zorgdoelen: iedere bewoner heeft afspraken over en inspraak bij de doelen t.a.v. zijn/haar zorg, 

behandeling en ondersteuning.  
 
2.1.1 Compassie, uniek zijn en autonomie  
De meeste mensen voelen zich het beste wanneer zij gestimuleerd en geprikkeld worden door hun 
eigen omgeving (sociaal en cultureel). Familie, werk, vrienden, kennissen en hobby's: het geeft het 
gevoel dat je ertoe doet. Dat je nuttig bent en je leven in eigen hand hebt. Wanneer, om welke reden 
ook, mensen niet meer kunnen doen wat ze altijd deden, zijn velen geneigd vooral te kijken naar 
onmogelijkheden. Als ook de omgeving die onmogelijkheden bevestigt, winnen gevoelens van 
machteloosheid en afhankelijkheid het van zelfstandigheid en onafhankelijkheid.  
 

                                                           
1 , In opdracht van Brentano uitgevoerd door interview-en belteams van Facit, een onafhankelijk meetbureau 
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Onze ervaring is dat mensen zich beter voelen wanneer juist de mogelijkheden, ondanks 
beperkingen, worden benadrukt. Wij werken daarom vanuit de visie dat elk mens ongeacht 
beperkingen (meestal) in staat blijft regie te voeren. Dit houdt mensen betrokken en vitaal. 
In de praktijk betekent dit dat wij onze bewoners professionele en hoogwaardige zorg en 
ondersteuning bieden, zonder afbreuk te doe aan het individu. Zo blijft er ruimte voor eigenheid, 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en plezier. We kijken naar mogelijkheden en kansen. Voor 
bewoners en voor onszelf. Dat doen we samen en gelijkwaardig aan elkaar.  
Wie in onze organisatie werkt verbindt zich aan onze visie en draagt dit uit in het dagelijks werk. 
Vakmanschap, gastvrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn de sleutelwoorden in de 
praktijk van alle dag. Dat geldt voor ons werk met bewoners en voor samenwerking met collega’s.  
 
Ken je bewoner 
Wij hebben ook in 2020 de ambitie dat met iedere bewoner het ‘goede’ gesprek wordt gevoerd. Bij 
dit gesprek is ook een sociaal cultureel werker of activiteitenbegeleider aanwezig. Het gesprek vindt 
plaats voordat de bewoner bij Brentano komt wonen. Daarin wordt o.a. gesproken over het 
levensverhaal van de bewoner, zijn/haar behoeften, gevoelens, zorgen, wensen en verwachtingen.  
Er bestaat verband met het RAK2-project ‘Warme overdracht, zachte landing’. 
  

Brentano heeft geestelijk verzorgers in dienst waar bewoners terecht kunnen met hun zorgen, 
problemen en/of levensvragen. Sociaal cultureel werkers en/of activiteitenbegeleiders houden zich 
bezig met het welzijn van de bewoner en de gezamenlijke invulling van een zinvolle dagbesteding.  
Wij vinden het belangrijk dat de bewoner zo lang mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven houdt, 
eigen keuzes maakt en zoveel mogelijk zijn/haar leven voortzet zoals hij/zij gewend is. 
 

Onze medewerkers worden getraind in luistertechnieken en het voeren van gesprekken met 
bewoners (en familie/mantelzorgers). Dit gebeurt op een respectvolle wijze. Normen en waarden 
worden hierbij in acht genomen. De vraag van de bewoner is leidend voor onze zorgverlening en 
ondersteuning.  
 

Fris en schoon zijn, een lekker kroketje eten, bezoek ontvangen wanneer je wil, van het zonnetje 
genieten. Het zijn kleine dingen die een dag prettig maken. Om het onze cliënten/bewoners en naar 
de zin te maken, sluiten we zo veel mogelijk aan bij wat zij persoonlijk als plezierig ervaren. 
In het dagelijkse werk doen onze medewerkers dat eveneens. 
Onze teams zijn klein en werken nauw samen met bewoners, hun familie en vrijwilligers. 
Hoewel onze bewoners kwetsbaar zijn, vinden wij het belangrijk dat zij zo veel mogelijk hun eigen 
regie over leven en welbevinden houden, ook bij de zorg en begeleiding in de laatste levensfase.  
 
Palliatieve zorg  
Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen, neemt de complexiteit van de zorgvraag toe. In 
veel gevallen is er sprake van een palliatieve fase in het leven van de bewoner, dit kan o.a. de nodige 
levensvragen met zich meebrengen. Bewoners en zijn/haar vertegenwoordigers kunnen hiervoor o.a. 
terecht bij onze geestelijk verzorgers. Brentano participeert in het netwerk Palliatieve zorg. In de 
afgelopen jaren zijn enkele verzorgenden opgeleid in de palliatieve zorg. Een Verpleegkundig 
Specialist en Kwaliteitsverpleegkundige hebben de post hbo-opleiding Zorgconsulent Palliatieve Zorg 
gevolgd. De inzet van een Zorgconsulent zal bijdragen de palliatieve zorg beter te structureren en de 
kwaliteit te verbeteren en te borgen. De Zorgconsulent ondersteunt zorgteams en coaches om 
palliatieve zorg aan de cliënt/bewoner in de laatste levensfase en naasten goed en tijdig te plannen, 
af te stemmen en te organiseren, waarbij eigen regie van cliënt/bewoner en naasten behouden blijft.  
Wij hebben de ambitie om goede palliatieve zorg te verlenen als volwaardig onderdeel van de 
reguliere zorg voor alle bewoners die niet meer beter worden. Wij hanteren hierbij het volgende 
uitgangspunt: bij Brentano is iedere bewoner verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste 
plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverleners. 

                                                           
2 Regionale Aanpak Kwaliteitskader 
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Advance care planning  
Gezamenlijke beleidsafspraken rondom het levenseinde worden aantoonbaar vastgelegd in het 
zorgdossier.  

2.1.2 Zorgdoelen  
Iedere bewoner heeft binnen zes weken nadat hij/zij is komen wonen, een eigen actueel zorgplan en 
medisch dossier dat in samenspraak met hem/haar (en/of naasten) is opgesteld.  
Het zorgplan helpt onze medewerkers de bewoner te ondersteunen het leven te leiden dat hij/zij 
gewend was of wil en het gesprek op gang te brengen over alle aspecten van zijn/haar leven.  
Dit plan wordt opgesteld door de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende of Verpleegkundige van 
tenminste niveau 3. Het medisch plan wordt opgesteld door de arts of Specialist Ouderengenees-
kunde, dit gebeurt in samenspraak met de Verpleegkundig Specialist. 
 

De zorgverlening wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de bewoner. 
Binnen 24 uur zijn zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste contactpersoon 
en handelen bij calamiteiten vastgelegd in een concept zorgplan en medisch plan dat 
na maximaal zes weken (of zoveel eerder als mogelijk) definitief wordt vastgesteld. 
Wijzigingen in de zorgvraag en risico’s worden vastgelegd in het zorgdossier en zorgplan.  
Sinds 1 oktober 2018 is de verplichting tot ondertekening van het zorgplan en iedere wijziging 
daarvan afgeschaft. Door middel van het plaatsen van een aantekening in het digitale zorgdossier 
laten wij zien dat het zorgplan aantoonbaar met de bewoner of diens vertegenwoordiger is 
besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. Deze werkwijze geldt voor 
intramuraal en Wlz zorg bij thuiswonende cliënten (Volledig Pakket Thuis, Modulair Pakket Thuis). 
Onze werkprocessen zijn hierop aangepast.  
 

Periodiek wordt, samen met de bewoner /naasten, het zorgplan in een Multi Disciplinair Overleg  
(MDO) geëvalueerd en geactualiseerd. Regelmatig wordt besproken of de afspraken worden 
nagekomen en of de zorg aan de wensen voldoet. 'Zijn we goed bezig?' 
 

Wensen van de bewoner rondom het levenseinde en de gemaakte afspraken hierover worden 
vastgelegd in het zorgdossier. Richtlijnen rondom palliatieve zorg worden hierbij gevolgd. 
 

Brentano werkt intramuraal sinds eind 2016 met Puur zorgdossier van Ecare.  
Dit zorgdossier is gebaseerd op het classificatiesysteem OMAHA. Vanaf medio 2019 hebben wij een 
nieuw vereenvoudigd zorgdossier ‘Puur voor de woonzorg’ in gebruik genomen. 
 

Waarom hebben wij voor Puur gekozen? 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe gebruiksvriendelijke dossier onze medewerkers helpt om de 
bewoners echt goed te leren kennen en aan de gestelde kwaliteitsstandaarden te voldoen. Zo begint 
het dossier met gewoonten in het dagelijks leven. De levensgeschiedenis is door de bewoner zelf of 
diens naasten in te voeren. Wij vinden het belangrijk dat de bewoner zelf beslist hoe hij/zij wil leven 
en onze medewerkers weten op welke wijze zij hier in het dagelijkse leven en tijdens de zorg op in 
kunnen spelen. 
 

Tijdens Inspectiebezoek op 8 oktober 2019 aan Brentano (Klaasje Zevenster) heeft de Inspectie 
vastgesteld dat nog niet alle onderdelen in het nieuwe zorgdossier volledig zijn ingevuld. Wij zullen 
hier het komend jaar, o.a. middels scholing extra aandacht aan besteden, evenals de rapportage op 
zorgafspraken en vastlegging van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen in het zorgdossier. 
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Aandachtspunten en ontwikkelingen in 2020 

• Verdere uitvoering beleid ‘het Goede Gesprek’ 

• Werken aan borging van de eigen regie van de bewoner 

• Methodisch werken 

• Terugdringing administratieve last  
 
 

Doelstellingen 2020 

• Met 80% van de nieuwe bewoners is vanaf Q1-2020 het goede gesprek gevoerd, bij voorkeur in 
de thuissituatie voorafgaand aan de verhuizing.  

• Bewoners en vertegenwoordigers van bewoners ervaren voldoende autonomie: voor onze 
medewerkers is de mogelijkheid van de eigen regie over leven en welbevinden voor de 
bewoner leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Dit is aantoonbaar terug te vinden in 
het zorgdossier, in het dagelijkse leven en tijdens de zorg.  

• Medewerkers werken volgens de stappen van het methodisch werken, dit is aantoonbaar terug 
te vinden in het zorgdossier. Bij elke bewoner is uitgebreide informatie over de 
levensgeschiedenis in het zorgdossier vastgelegd. De persoonlijke wensen in ‘Zo wil ik het 
graag’ zijn doorvertaald in de afspraken in het zorgplan. Rapportages op zorgafspraken zijn 
aantoonbaar terug te vinden in het zorgdossier. 

• Wij hebben de ambitie om de om de administratieve last voor onze zorgmedewerkers in 2020 
verder te verminderen. Denk hierbij aan het opruimen van onnodige registraties. Een lid van de 
VvAR3 heeft in 2019 een schrapsessie gevolgd.  
 

 
2.2 Wonen en welzijn 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg onderscheidt vijf thema’s als het gaat om Wonen en Welzijn,  
te weten: 
1. Zingeving 
2. Zinvolle dagbesteding 
3. Schoon en verzorgd lichaam (kleding) 
4. Familieparticipatie, inzet vrijwilligers  
5. Wooncomfort 

1. Zingeving 
Medewerkers hebben aandacht voor de specifieke levensvragen (verlies van functies, 
eenzaamheid, rouw, depressie, ouderdom en invulling laatste levensfase) van de bewoner.  
Brentano heeft geestelijk verzorgers in dienst waarbij bewoners (en/of naasten) terecht kunnen. 
 

Roze loper  
Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in een 
zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect en openheid gelden 
daarbij als vaste waarden. 
 

Brentano is reeds enige jaren geleden gestart met de bewustwording van (seksuele) diversiteit. Door 
ludieke acties en laagdrempelige activiteiten is dit thema meerdere keren onder de aandacht 
gebracht bij medewerkers en (wijk)bewoners. Wij zijn ons ervan bewust dat het organiseren van 
incidentele acties en activiteiten onvoldoende is om de sociale acceptatie, veiligheid en de 
weerbaarheid van LHBTI-personen te waarborgen. Brentano heeft er daarom voor gekozen om in 
2019 het traject De Roze Loper te doorlopen.  

                                                           
3 Verpleegkundigen/verzorgenden Advies Raad 



 
 
 

Pagina | 18  
Kwaliteitsplan 2020 Stichting Brentano Amstelveen 

 
Het traject sluit goed aan bij het motto van Brentano: ‘Leef je eigen leven’. Onze vier locaties zijn in 
december 2019 gecertificeerd voor het keurmerk ‘Roze loper’. 
 

Het traject De Roze Loper is een middel om de sociale acceptatie van LHBTI-personen in de zorg- en 
welzijnsinstellingen te bevorderen. Het traject bestond uit een scan, audit en een certificaat. Het 
zorgt voor de aandacht voor diversiteit, zichtbaarheid van LHBTI- personen in de instelling en maakt 
het onderwerp seksuele diversiteit bespreekbaar.  
 

Voor 2020 hebben wij de ambitie om het thema seksualiteit te normaliseren in het methodisch 
werken, door bijvoorbeeld tijdens het ‘Goede gesprek’ te vragen hoe de relatie er voor de bewoner 
uitziet, wat voor hen belangrijk is in een relatie. En op meer plekken te laten zien waar wij voor staan 
(en wat daarin van onze medewerkers wordt verwacht) en onszelf regelmatig de vraag te stellen of 
de bewoners bij ons zichzelf kunnen zijn. 

2. Zinvolle dagbesteding 
De activiteiten die met de bewoners ondernomen worden zijn veelal verbonden met de dagelijkse 
gang van zaken op de huiskamer of afdeling. Voor bewoners die niet willen of kunnen meehelpen 
met het huishouden kan er samen met de bewoner/naasten worden gezocht naar andere 
mogelijkheden. 
 

Daarnaast worden er dagelijks binnen- en buitenactiviteiten (individueel of in groepsverband) 
georganiseerd door activiteitenbegeleiders en of sociaal cultureel werkers. Dit varieert van 
optredens, tot workshops en/of beweegactiviteiten. Er zijn vaste terugkerende activiteiten. 
Daarnaast worden iedere maand ook speciale activiteiten georganiseerd. Bewoners worden 
gestimuleerd hieraan deel te nemen. Indien gewenst kan een beroep gedaan worden op de hulp van 
een vrijwilliger. Brentano maakt hier optimaal gebruik van de Waardigheid & Trots gelden, deze 
hebben vorm gekregen in de projecten: “Brentano Amuseert, Brentano Weet, Brentano Doet en 
Brentano Beweegt”. 
 

3. Schoon en verzorgd lichaam (kleding) 
Met iedere bewoner wordt, waar nodig in samenspraak met familie of wettelijk vertegenwoordiger, 
een zorgplan opgesteld met daarin afspraken over de dagelijkse persoonlijke zorg en ondersteuning 
op de manier zoals de bewoner dit wenst. Het persoonsbeeld vormt de basis voor het zorgplan, het 
welbevinden en de persoonlijke wens en behoefte van de bewoner staat hierbij centraal. 

4. Familieparticipatie, inzet vrijwilligers 
Mensen zijn van betekenis voor elkaar. Familie en vrienden vervullen een belangrijke rol in het leven 
van onze bewoners en omgekeerd. Wij willen hen helpen die rol te blijven spelen en het met elkaar 
te redden. Het met elkaar redden betekent niet dat wij als professionals aan de kant toekijken, of pas 
aan de slag gaan als die samenredzaamheid is uitgeput. Onze inzet is erop gericht dat juist te 
voorkomen en mensen te helpen hun eigen regie en draagkracht te versterken onder het motto 
“Leef je eigen leven!”.  
 
Wij nodigen familieleden graag uit om actief betrokken te zijn en te blijven bij hun naaste en als ze 
willen ook bij andere bewoners. Het is belangrijk dat wij laten zien welke activiteiten wij organiseren 
en hen daarvoor uit te nodigen. Uitnodigen kan overgaan in participeren. Familieleden kunnen 
meedoen aan activiteiten, bijvoorbeeld tijdens het eten of samen wandelen. Ze kunnen iets 
meenemen voor de hele groep of iets organiseren. Er zijn diverse mogelijkheden te bedenken. Wij 
laten hen echter zelf de keuze en dringen het niet op. Participatie zien wij niet in de vorm van 
eenrichtingsverkeer, maar van dialoog. Wij bieden mantelzorgers en familieleden ruimte om hun 
eigen ideeën en wensen ten aanzien van onze zorg- en dienstverlening naar voren te brengen. Wij 
zullen proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande gewoonten in de familie. Afspraken 
hierover zullen wij schriftelijk vastleggen in het zorgplan.  
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Het welzijn van onze bewoners beschouwen wij als een gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid 
voor familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij hechten dan ook veel waarde aan goede  
samenwerking met als gemeenschappelijk doel: het bieden van goede zorg en kwaliteit van leven, 
zowel voor cliënten die thuis zorg ontvangen, als voor bewoners in onze woonzorgcentra. 
De familie wordt, in overleg met de bewoner, betrokken bij het goede eerste gesprek en overige 
gesprekken. Op deze manier kan een goede onderlinge relatie tussen de bewoner, familie en onze 
(thuis)zorgmedewerker worden opgebouwd. Wederzijdse verwachtingen kunnen worden 
uitgesproken, waardoor misverstanden in de toekomst kunnen worden voorkomen. Uit de 
gesprekken die gevoerd worden kan onze (thuis)zorgmedewerker, naast zicht op de ideeën over 
onze zorg- en dienstverlening, ook inzicht krijgen in de mogelijkheden en beperkingen, draaglast en 
belastbaarheid van de mantelzorger en/of het sociale netwerk. Hierdoor kan begrip ontstaan voor de 
grenzen van de familie om een actieve bijdrage te leveren. 
Er bestaat verband met de RAK-projecten ‘Warme overdracht, zachte landing’ en ‘Samenwerken met 
naasten, ook als het moeilijk wordt’. 
 
In de thuiszorg houden onze wijkverpleegkundigen bij de intake nadrukkelijk rekening met de 
aanwezigheid en de rol van de mantelzorger. Onze wijkteams zullen zich steeds meer gaan richten op 
de samenwerking en ondersteuning van de mantelzorger. Duidelijke (zorg)afspraken en respect voor 
elkaars rol zullen hierbij door ons in acht worden genomen. 
Brentano kan een beroep doen op de inzet van meer dan 250 vrijwilligers. In 2019 hebben wij twee 
keer een scholingscarrousel georganiseerd voor de vrijwilligers en zullen dit in 2020 continueren.  
De scholingen zijn met veel enthousiasme ontvangen. Ook zijn wij vorig jaar gestart met een 
introductieprogramma voor nieuwe vrijwilligers. Een goede afstemming tussen de zorgprofessionals 
en vrijwilligers blijft vooralsnog punt van aandacht.  
Brentano beschikt over een Coördinator Vrijwilligerswerk. 
 
5. Wooncomfort 
De inrichting van woonomgeving (appartement, huiskamer of gezamenlijke (recreatieve) ruimtes) 
zijn aangepast aan de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de bewoner. Bij Brentano kan de 
bewoner het appartement naar eigen inzicht inrichten, zoals hij dat thuis ook zou doen.  
De appartementen worden dagelijks/wekelijks schoongemaakt en voldoen waar nodig aan de 
veiligheidsvoorschriften. 
De warme maaltijden worden met zorg bereid en afgestemd op de (dieet)wens van de bewoner.  
Per dag kan hij/zij kiezen uit twee warme maaltijden. Op de huiskamers kunnen ook, eventueel 
samen met de bewoners, gerechten worden bereid. 
 
Aandachtspunten en ontwikkelingen in 2020 

• Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

• Aandacht voor familieparticipatie en levensgeschiedenis van de bewoner  

• Diversiteit in de zorg  
 

Doelstellingen 2020 Wooncomfort 

• Er zijn eind 2020 tenminste twee scholingscarrousels georganiseerd voor vrijwilligers. 

• De afspraken, wensen en behoeften van bewoners en de naasten van bewoners zijn 
aantoonbaar terug te vinden in het zorgdossier. Het gebruik van het cliëntportaal en de invoer 
van de levensgeschiedenis door de bewoner of diens naaste in ‘Puur van jou’ wordt 
gestimuleerd.  
Alle bewoners hebben een individueel gericht dagbestedingsplan 

• Teams besteden aantoonbaar aandacht aan seksuele diversiteit, dit maakt deel van het 
methodisch werken. Het certificaat Roze Loper is in 2020 gecontinueerd. 
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2.3 Veiligheid 
Bij Brentano mag iedere bewoner verwachten dat er een zo veilig mogelijke leefomgeving en zo veilig 
mogelijke zorg geboden wordt, waardoor vermijdbare incidenten en schade zoveel mogelijk worden 
voorkomen. 
 

Werken aan veilige zorg staat hoog in ons vaandel en berust op een cultuur van openheid en het met 
elkaar bespreken van de risico’s. De thema’s van basisveiligheid zijn geborgd in de risico-inventarisa-
ties zorgproblemen die bij elke bewoner bij opname, evaluatiemomenten en bij een wijziging in de 
gezondheidssituatie worden uitgevoerd. 
 

Door een toenemende verzwaring van de zorgvraag zien wij dat er complexere vraagstukken 
ontstaan, die vragen om een multidisciplinaire zorg en behandeling. Denk hierbij aan bewoners en 
thuiswonende cliënten met onbegrepen gedrag. Een zorgvuldige afweging per bewoner over de 
balans tussen regie, vrijheid, risico en veiligheid wordt hierin samen met de bewoner en/of diens 
vertegenwoordiger gemaakt. In 2020 zullen extra aandacht besteden aan bevordering en het 
uitbouwen van deskundigheid op het gebied van dementiezorg en onbegrepen gedrag  
Voor het kunnen omgaan met onbegrepen gedrag krijgen onze medewerkers de nodige 
methodieken aan gereikt.  
 

Grip op probleemgedrag  
In 2018 is er een nieuwe multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij dementie door Verenso 
(Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde) tot stand gekomen. Deze richtlijn geeft advies die 
bestaan uit psychosociale en medicamenteuze interventies. De richtlijn is vooral theoretisch en geeft 
nog weinig praktische handvatten. Om de inhoud van de richtlijn meer bekend te maken op de 
locatie Klaasje Zevenster en praktischer inzetbaar zijn wij op deze locatie in 2019 een pilot gestart om 
probleemgedrag methodisch te behandelen middels de GRIP-methode.  
De pilot is gestart met het instellen van een projectgroep bestaande uit: de psycholoog, twee 
Coördinerend Verpleegkundigen van de locatie, de Verpleegkundig Specialist in opleiding GGZ en de 
Verpleegkundig Specialist van de locatie. Zij hebben eerst de ‘Train de trainer GRIP op 
probleemgedrag’ gevolgd bij GERION. Daarna is er scholing gegeven de vier teams op de locatie. Ook 
waren uitgenodigd: Specialisten Ouderengeneeskunde die gedetacheerd zijn naar Brentano, 
vrijwilligers werkzaam op de locatie en alle zorgmedewerkers. 
Tijdens de training is er uitleg gegeven over probleemgedrag en de achtergrond daarvan, over de 
GRIP-methode en is er geoefend met de formulieren: monitor gedragssymptomen en 
analyseformulier zorg. Vervolgens heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarbij de werkinstructie is 
geïntroduceerd en de implementatie is geëvalueerd. De pilot is tevens geëvalueerd met de Manager 
Zorg en de voorzitter Raad van Bestuur.  
Wij hebben het voornemen om de GRIP-methode na deze pilot te implementeren op onze andere 
locaties, zodat probleemgedrag binnen onze organisatie op een eenduidige en op methodische wijze 
wordt behandeld. 
 

Veilig melden van incidenten 
Doel van de verplichte melding is dat collega´s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo 
samen de zorg verbeteren. De incidenten worden vastgelegd middels een formulier ‘verbeteracties’ 
in het zorgdossier. Gelet op het aantal meldingen bestaat er een goede meldcultuur. 
Brentano beschikt over een Melding Incidenten Cliënten (MIC)-commissie en een calamiteiten-
commissie met een onafhankelijk voorzitter. Een calamiteit wordt onderzocht middels de Prisma 
(light)methodiek.  
Ieder kwartaal stellen de teams een analyse op t.b.v. de MIC-commissie en stelt de commissie aan de 
hand van het overzicht van de incidenten en de analyses een rapportage op met conclusies en 
aanbevelingen ter verbetering. De kwartaalrapportages van de MIC-commissie worden besproken in 
het Managementteam, met de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. 
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Ook In 2020 zullen wij aandacht blijven besteden aan de verbetercyclus na het melden van 
incidenten.  
 

Infectiepreventie 
Goede hygiëne en infectiepreventie is bij kwetsbare ouderen van groot belang. In januari en februari 
2019 is in de locaties Nieuw Vredeveld en Klaasje Zevenster een hygiënescan uitgevoerd door een 
deskundige infectiepreventie van de GGD. Op grond van de bevindingen is een verbeterplan 
opgesteld en zijn verbeteracties uitgevoerd. Aandachtspunt was o.a. het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen.  
In samenwerking met de infectiepreventiedeskundige van het ziekenhuis Amstelland zullen wij in 
2020 op alle locaties een uitgebreide interne audit basishygiëne uitvoeren. Op basis van het 
auditrapport zullen waar nodig verbeteracties worden uitgevoerd.  
Wij hebben de ambitie om in 2020 te gaan werken met aandachtsvelders hygiëne. Zorgmedewerkers 
met kennis van zaken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie om collega’s bewust te maken 
van het belang van hygiëne en antibioticaresistentie en toe te zien op naleving van de 
hygiënerichtlijnen en gemaakte werkafspraken. 
 
Het thema veiligheid wordt in het kwaliteitskader beschreven aan de hand van de volgende vier sub- 
thema’s: 
1. Medicatieveiligheid; 
2. Decubituspreventie; 
3. Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen; 
4. Preventie acute ziekenhuisopname. 
 

In de volgende hoofdstukken zullen wij nader ingaan op welke wijze wij invulling geven aan deze sub- 
thema’s. 

2.3.1 Medicatieveiligheid 
Brentano werkt volgens de ‘veilige principes in de medicatieketen’. Wij vinden het belangrijk dat 
onze medewerkers zich bewust zijn van de risico’s in het werken met medicatie en adequaat met die 
risico’s wordt omgegaan: risico’s moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, ingeperkt of 
acceptabel gemaakt. Het gaat hierbij niet om ‘blindelings’ en bureaucratisch de regels volgen; het 
hoort bij de professionele deskundigheid om te observeren en signaleren, in gesprek te gaan met de 
bewoner en te kijken naar de context, en op basis daarvan te handelen. 
 

Medicatiefouten worden geregistreerd en periodiek geanalyseerd op afdelings-, en 
organisatieniveau. De periodieke analyse van de incidenten wordt gebruikt als input om tot 
verbetermaatregelen te komen.  
 
Wij zijn in 2019 opnieuw gestart met aandachtsvelders medicatieveiligheid. Dit zijn zorgmedewerkers 
met kennis van zaken op het gebied van medicatieveiligheid om collega’s bewust te maken van het 
belang van medicatieveiligheid en toe te zien op naleving van de medicatieprotocol en gemaakte 
werkafspraken. Het werken met deze aandachtsvelders zal in 2020 worden gecontinueerd.  
Tijdens een aangekondigd Inspectiebezoek d.d. 8 oktober 2019 aan Brentano (Klaasje Zevenster) 
heeft de Inspectie handmatig geel gemarkeerde zinnen of tijdstippen aangetroffen op de 
toedienlijsten. Medewerkers zijn zich bewust dat dit niet is toegestaan, maar hadden deze 
markeringen aangebracht uit oogpunt van medicatieveiligheid. Het aanbrengen van handmatige 
aanpassingen op de toedienlijst is echter niet toegestaan. Daarnaast maken apothekers bij (tijdelijke) 
medicatie soms gebruik van toedienlijsten voor losse medicatie. Uitgangspunt is dat ook tijdelijke  
 
medicatie op de baxterlijst wordt geplaatst.  Wij gaan hierover in gesprek met de betrokken 
apothekers.  
Wij zullen hier in het komend jaar vanzelfsprekend extra aandacht aan blijven besteden aan het 
thema medicatieveiligheid. Wij hebben het voornemen om te gaan werken met een preferente 



 
 
 

Pagina | 22  
Kwaliteitsplan 2020 Stichting Brentano Amstelveen 

apotheek (Farmadam), dit betekent dat wij in 2020 nadrukkelijk de mogelijkheden willen bekijken 
om de farmaceutische zorg voor onze bewoners zonder behandeling geleidelijk over te dragen van 
de regionale apotheek naar instellingsapotheek Farmadam.  

 

Elektronische Toedienregistratie 
Om de medicatieveiligheid verder te verbeteren zijn collega’s in de wijk begin 2019 gestart met het 
elektronisch toedienregistratiesysteem ‘Meddy’ (CareXs).  
Het komt nu nog veel voor dat medicatie vergeten wordt te geven. Door het gebruik van 
elektronische toedienregistratie behoort dat naar onze verwachting binnenkort tot de verleden tijd. 
Het is immers snel inzichtelijk of alle thuiswonende cliënten hun medicatie hebben gekregen of nog 
moeten krijgen. De registratie wordt eenvoudiger. Het afdrukken van gewijzigde deellijsten, het 
verwisselen ervan en opslag kost veel tijd. Door de giften digitaal te registreren wordt naar 
verwachting veel tijd bespaard. In 2020 willen wij de mogelijkheden bekijken om, in navolging van 
onze medewerkers in de wijk, te komen tot een gefaseerde invoering van een elektronisch 
toedienregistratiesysteem in de intramurale zorg. 

2.3.2 Decubituspreventie 
Tijdens de ADL4-zorg wordt zorgvuldig gelet op huidletsel, met name bij immobiele bewoners.  
Huidletsel is een van de verplichte risico-inventarisaties in ons zorgdossier, deze wordt tenminste 
twee keer per jaar door zorgmedewerkers uitgevoerd.  
 

Brentano beschikt over een eigen Specialistisch Verpleegkundige Wondzorg. Zij wordt door 
zorgmedewerkers ingeschakeld voor het geven advies en voorlichting en werkt nauw samen met de 
(huis)artsen en Verpleegkundig Specialisten. Casuïstiek wordt periodiek besproken.  

2.3.3 Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, implementatie Wet zorg en 
dwang. 
Op 1 januari 2020 gaat de Wet zorg en dwang (Wzd) in, deze wet vervangt de huidige wet BOPZ.  
Wij spreken bij voorkeur over Vrijheid en Veiligheid. Wij gaan uit van het principe dat elke 
cliënt/bewoner het recht heeft om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken, maar veiligheid een 
factor is die invloed kan hebben op de vrijheid van een bewoner. Veiligheid betekent voor 
bewoners/cliënten een omgeving waarin zij zich veilig kunnen bewegen, voor hun medebewoners of 
omwonenden een omgeving waarin iedereen veilig kan verblijven en voor medewerkers een veilige 
werkomgeving. 100% veiligheid bestaat niet. Er zijn risico's die met familieleden, behandelaars en 
professionals regelmatig worden besproken. Deze kunnen in goed overleg als weloverwogen 
geaccepteerde risico’s worden afgesproken. Ter voorkoming van ernstig leed bij een bewoner thuis 
of in een professionele zorgomgeving kan het soms voorkomen dat een cliënt/bewoner beperkt 
wordt in haar of zijn vrijheid.  
 

Deze nieuwe wet treedt weliswaar per 1 januari 2020 in werking, maar 2020 zal een overgangsjaar 
zijn. Dat betekent dat wij vanaf 2020 rekening zullen houden met de gevolgen van deze nieuwe wet.  
Denk hierbij aan vraagstukken die raken aan de bewustwording van het ‘Nee tenzij-principe’ en de 
inrichting van de werkprocessen voor bijvoorbeeld het stappenplan. Onze medewerkers zijn 
voortdurend bezig om de juiste keuzes en afwegingen te maken. Hoe kun je zorg voor iemands 
vrijheid en wanneer is het nodig om iemand te beschermen.  
 

De Wzd regelt dat aan iemand met de psychogeriatrische aandoening tegen zijn wil zorg verleend 
kan worden als dat nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf of iemand anders ernstig 
benadeelt. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige zorg genoemd. De Wzd regelt wanneer onvrijwillige zorg 
verleend kan worden, welke besluitvormingsprocedure daaraan voorafgaat en wanner evaluatie van 
onvrijwillige zorg moet plaats vinden. De Wzd introduceert nieuwe functies en functiebenamingen, 
zoals de zorgverantwoordelijke, Wzd-functionaris (arts) en extern deskundige. Anders dan de wet 
BOPZ is de Wzd ook van toepassing op bewoners die niet gedwongen zijn opgenomen. Daarbij kan 

                                                           
4 Algemeen dagelijkse levensverrichtingen 
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het zowel gaan om bewoners die vrijwillig bij Brentano zijn opgenomen, als thuiswonende cliënten 
en bezoekers van de Dagbesteding. De regels uit deze nieuwe wet zijn soms ook van toepassing op 
vrijwillige zorg. Dit is het geval als de cliënt/bewoner wilsonbekwaam is en het specifiek in de wet 
genoemde vormen van zorg betreft, zoals beperking van de bewegingsvrijheid.  
Voor de besluitvormingsprocedure wordt een stappenplan gehanteerd. Dit stappenplan regelt welke 
deskundigen de zorgverantwoordelijke moet betrekken bij het besluit om onvrijwillige zorg in het 
zorgplan op te nemen en bij besluiten tot verlenging van de periode waarin de onvrijwillige zorg 
verleend kan worden. 
 

Het uitgangspunt van deze nieuwe wet is dat onvrijwillige zorg alleen is toegestaan als er sprake is 
van ernstig nadeel voor de bewoner of thuiswonende cliënt zelf of voor anderen. Bijvoorbeeld als de 
situatie zodanig risicovol is voor de cliënt/bewoner dat ingrijpen noodzakelijk is om ernstig nadeel af 
te wenden en geen alternatieve maatregel mogelijk is. Als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te 
vinden zullen wij het stappenplan doorlopen, waarbij de situatie goed wordt geanalyseerd en 
mogelijke alternatieven in een multidisciplinair team worden bekeken. Het stappenplan is erop 
gericht om onvrijwillige zorg te voorkomen. Als het multidisciplinaire team tot de conclusie komt dat 
het echt niet anders kan en zorginhoudelijk noodzakelijk is in te grijpen in de persoonlijke vrijheid 
van de bewoner of thuiswonende cliënt, zal altijd voor het minst ingrijpende middel of maatregel 
worden gekozen. Er moet altijd een redelijke verhouding te zijn tussen vrijheid, het risico/gevaar en 
de opgelegde maatregel. De toegepaste onvrijwillige zorg wordt periodiek geëvalueerd, waarbij 
alternatieven telkens opnieuw worden onderzocht. 
 
Een Zorgverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het opstellen van het zorgplan waar de bewoner 
en thuiswonende cliënt mee instemt en heeft de regie voor de uitvoering van het stappenplan en 
afbouw van de onvrijwillige zorg, zo nodig met advies van een externe deskundige. De Wzd-
functionaris beoordeelt het stappenplan. Een extern deskundig zal door ons worden ingeschakeld als 
het ons niet gelukt is om de onvrijwillige zorg binnen de gestelde termijn van 2x drie maanden af te 
bouwen.  
 

In het afgelopen jaar hebben wij ons voorbereid op de invoering van deze nieuwe wet. Onze huidige 
protocollen, afspraken en werkwijzen zullen in de komende periode verder worden aangepast aan de 
nieuwe wet. Medewerkers worden getraind in de nieuwe wet en wat dit voor hen in de praktijk van 
alle dag voor hen betekent.  
 

De huidige BOPZ5-commissie, zal vanaf januari worden omgezet naar een Wzd-commissie, deze zal 
vier keer per jaar bijeenkomen. 
Onze visie is erop gericht dat elke cliënt/bewoner vrijheid heeft en veiligheid op maat en flexibel 
wordt georganiseerd.  
 

Klachtencommissie Zorg en dwang 
De Wzd handhaaft het klachtrecht, maar staat organisaties niet meer toe een eigen 
klachtencommissie in stand te houden. De nieuwe wet legt het initiatief bij de branche- en 
cliëntenorganisaties om een klachtencommissie in te stellen. Hierop vooruitlopend is ActiZ gestart 
met een Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Deze commissie is eind 2019 operationeel.  
 

  

                                                           
5 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
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Clientvertrouwenspersoon 
De Wzd schrijft voor dat cliënten een beroep moeten kunnen doen op een onafhankelijke 
Cliëntvertrouwenspersoon (CVP) voor.  
Per 1 januari 2020 gaat de Stichting Zorgstem als clIëntvertrouwenspersoon het vertrouwenswerk 
uitvoeren voor onze cliënten met een psychogeriatrische aandoening die vallen onder de Wet zorg 
en dwang. Vanaf januari 2020 zullen de vertrouwenspersonen van Zorgstem nader kennis met 
Brentano en Centrale cliëntenraad maken. Zij zullen ook uitleg geven over het vertrouwenswerk en 
hun werkwijze. 
 

Onze locaties Nieuw Vredeveld, Klaasje Zevenster en ’t Huis aan de Poel zijn als Wzd-accommodatie 
geregistreerd in het online locatieregister dwang in de zorg 
https://locatieregister.dwangindezorg.nl/. 

2.3.4 Preventie acute ziekenhuisopname, uitwerking 
Hierbij gaat het om de registratie van het aantal ongeplande opnamen (psychiatrisch) over een 
bepaalde periode. Incidentie opname(psychiatrisch) ziekenhuis /insturen SEH6 per organisatie-
eenheid/per doelgroep.  
Ziekenhuisopnamen ten gevolge van: 
• Vallen, heupfractuur; 
• Luchtweginfectie/urineweginfectie; 
• Delier; 
• CVA; 
• Onbegrepen gedrag. 
 
Ondanks preventieve maatregelen is een acute ziekenhuisopname, bijvoorbeeld ten gevolge van 
letsel na een valincident, helaas niet altijd te vermijden.  
Brentano hanteert de volgende maatregelen om acute ziekenhuisopname te voorkomen: 

• Incidentenregistratie; 

• Valpreventiebeleid; 

• Inzet van signaleringsmiddelen (bij een verhoogd valrisico); 

• Actualisatie van werkafspraken in het zorgplan, waarmee inzichtelijk is welke zorg de bewoner 
nodig heeft en welke afspraken er zijn gemaakt over mobiliteit en preventieve maatregelen; 

• Periodieke evaluatie en actualisatie van het zorgplan, tenminste twee keer per jaar en bij een 
wijziging in de gezondheidssituatie; 

• Scholing van medewerkers. 
 
2.3.4 Meting en aanlevering kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019 
Voor verslagjaar 2019 worden voor aanbieders van verpleeghuiszorg verschillende categorieën 
indicatoren uitgevraagd. Het gaat hierbij om: 
1. Indicatoren basisveiligheid; 
2. Indicatoren direct vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
 

Voor Brentano geldt een verplichte aanlevering van alle kwaliteitsgegevens van onze bewoners met 
een ZZP-VV indicatie 4 t/m 10, die 14-uur zijn aangewezen op zorg en ondersteuning vanuit de Wlz. 
Dit betreft: 

• Zorg aan groepen van bewoners; 

• Zorg die voor een deel geclusterd wordt aangeboden; 

• Zorg die in groepsverband wordt aangeboden en/of met een persoonsgebonden budget.  
 

Voor 30 juni 2020 zullen wij de gegevens aanleveren bij het Zorginstituut via de portal van 
gegevensmakelaar Desan.  

                                                           
6 Spoedeisende Hulp 

https://locatieregister.dwangindezorg.nl/
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Voor de kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019 gelden verschillende meetperioden. Het merendeel 
zal door ons worden gemeten door terug te kijken op de periode januari t/m december 2019. Echter 
zal de meting van sommige indicatoren basisveiligheid plaatsvinden in de periode januari t/m 
februari 2020.  
 

Voor 2019 gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid:  
-  Advance Care Planning (ACP); 
-  Bespreken medicatiefouten in het team; 
-  Aandacht voor eten en drinken.  
Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren uit de lijst van zeven (zie handboek) worden 
aangeleverd bij het Zorginstituut. Brentano mag zelf beslissen welke twee indicatoren dit zijn. 
Hiervoor hebben wij advies gevraagd bij onzeVvAR..  
 

Aandachtspunten en ontwikkelingen in 2020 

• Deskundigheidsbevordering op het gebied van dementiezorg en probleemgedrag (GRIP-methode); 

• PDCA-cyclus na melding incident; 

• Infectiepreventie; 

• Invoering Wet zorg en dwang per 1 januari 2020. 

• Medicatieveiligheid  

• Meting en aanlevering kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019 
 

Doelstellingen 2020 veiligheid 

• De GRIP-methode is, in navolging van Klaasje Zevenster, geïmplementeerd in de gehele 
organisatie. 

• In het zorgdossier zijn de verbeteracties en evaluaties na een incident aantoonbaar 
vastgelegd. De PDCA-cyclus wordt gevolgd. Medicijnfouten moeten aantoonbaar elk kwartaal 
binnen het team multidisciplinair zijn besproken. De opvolging van incidenten moeten in het 
teamoverleg, tijdens MDO’s en evaluaties van het zorgplan zijn geagendeerd en vastgelegd. 
Dit wordt medio 2020 getoetst op basis van een representatieve steekproef van de 
zorgdossiers 

• In de eerste helft van 2020 is op iedere locatie een interne audit basishygiëne uitgevoerd, 
i.s.m. een infectiepreventiedeskundige van ziekenhuis Amstelland. Elk team beschikt over een 
aandachtsvelder hygiëne. 

• Organisatie en medewerkers zijn in 2020 voorbereid op de invoering van de Wet zorg en 
dwang. Medewerkers werken zijn op de hoogte van de gevolgen van deze nieuwe wet in hun 
dagelijkse werk en handelen volgens onze visie op onvrijwillige zorg en conform het door 
Brentano vastgestelde beleid. 

• In 2020 zijn de mogelijkheden onderzocht en is besluitvorming afgerond omtrent de invoering 
van een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) voor de intramurale zorg.  

• De indicatoren basisveiligheid en kwaliteitskader over het verslagjaar zijn in de periode 
januari/februari 2020 gemeten en voor 30 juni 2020 bij het Zorginstituut aangeleverd via de 
daarvoor beschikbaar gestelde portal 
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3 Leren en verbeteren van kwaliteit 
 
In het kwaliteitskader ligt de focus op samen leren: zowel intern met bewoners, naasten en 
medewerkers als extern met o.a. andere zorgorganisaties.  
In de volgende hoofdstukken zullen wij nader ingaan op welke wijze Brentano invulling geeft aan op 
lerende wijze zorg te dragen voor het continu verbeteren van de kwaliteit en ondersteuning, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de beschikbare hulpbronnen. 
 

Om samen te leren en verbeteren zijn kaders nodig en behulpzaam. In het kwaliteitskader worden 
hierin de volgende vijf elementen onderscheiden: 
1. Kwaliteitsmanagementsysteem; 
2. Jaarlijks kwaliteitsverslag; 
3. Continue werken in de praktijk aan verbeteren door zorgverleners; 
4. Deel uitmaken van een lerend netwerk. 

3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 
Brentano beschikt over een intern kwaliteitsmanagementsysteem, welke jaarlijks wordt beoordeeld 
d.m.v. een externe audit. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt periodiek geëvalueerd, hierbij 
wordt de PDCA7-cyclus gevolgd. De uitkomsten van de evaluaties worden besproken met de Centrale 
Cliëntenraad en Raad van Toezicht. De vereisten vanuit het kwaliteitskader maken deel uit van het 
managementsysteem.  
Brentano is ISO 9001:2015 gecertificeerd (zie ook hoofdstuk 3). Met een ISO-keurmerk toont een 
organisatie aan dat zij over een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem beschikt, aan relevante 
wet- en regelgeving voldoet en continu aan verbetering en borging van resultaten werkt. 

3.2 Kwaliteitsplan 
Het kwaliteitsplan zal jaarlijks, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, door Brentano 
worden opgesteld in samenwerking met bewoners en naasten (CCR), verpleegkundigen, 
verzorgenden en coaches. 
Het kwaliteitsplan maakt onderdeel uit van de begroting en jaarplancyclus. 
Het kwaliteitsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en zal voorafgaand aan vaststelling voor feedback 
met tenminste twee collega-organisaties uit het lerend netwerk worden besproken. Het 
kwaliteitsplan is voorafgaand aan vaststelling voorgelegd aan twee collega zorgaanbieders vanuit het 
kwaliteitsnetwerk. Het gaat hierbij om Amstelring en de Zonnehuisgroep Amstelland.  

3.3 Jaarlijks Kwaliteitsverslag  
Brentano brengt jaarlijks een kwaliteitsverslag uit. Deze rapportage is gebaseerd op de evaluatie van 
de doelstellingen en de inhoud van het kwaliteitsplan, inclusief de feedback op het kwaliteitsplan 
door collega zorgaanbieders. Het concept kwaliteitsverslag wordt voor vaststelling besproken met 
vertegenwoordigers van cliënten (CCR), medewerkers, VvARr, Ondernemingsraad en tenminste twee 
collega zorgaanbieders.  
De cliëntenraadpleging als vast onderdeel van zorg maakt deel uit van het kwaliteitsverslag.  
Brentano heeft in de periode november/december 2019 onafhankelijk meetbureau Facit opdracht 
gegeven tot het ophalen van waarderingen voor ZorgkaartNL. De aanbevelingscore van ZorgkaartNL 
zal worden gebruikt voor de kwaliteit uitvraag over het verslagjaar 2019. 
Onze medewerkers zullen nauw worden betrokken bij het maken van het kwaliteitsverslag en zo op 
cyclische en ontwikkelingsgerichte wijze mee te werken aan verbetering.  

                                                           
7 (Plan) D (Do) C (check) A (Act) 
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3.4 Continu werken aan leren en verbeteren  
De voorzitter Raad van Bestuur van Brentano loopt regelmatig mee in de zorg. Dit biedt haar een 
goede mogelijkheid om de kwaliteit van zorg in de dagelijkse praktijk te monitoren. Ook hebben de 
medewerkers op zo’n moment gelegenheid tot het stellen van vragen. 
De coaches, en indien nodig de managers, bieden de zelforganiserende teams desgewenst 
ondersteuning bij het formuleren, uitvoeren en evalueren van verbeteracties op het gebied van de 
kwaliteit van zorg. Het kwaliteitsplan, de uitkomst van de evaluaties met bewoners/familie, 
spiegelgesprekken, interne en externe audits, cliënttevredenheidsonderzoeken en 
incidentenmeldingen dienen hierbij als input. 
 

Onze bewoners verdienen de best mogelijke zorg. De beste zorg wordt geleverd door medewerkers 
die hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen en onderhouden, dit is belangrijk mede gezien 
de toenemende complexiteit van de zorgvraag. Brentano beschikt over een uitgebreid intern 
scholingsprogramma.  
 

Onze medewerker maken gebruik van het e-learning systeem van Noordhoff Health. 
Met e-learning brengen we het leren naar de zorgpraktijk en plaatsen we het in de context waar de 
medewerker op dat moment is. Zo wordt niet alleen de kloof tussen theorie en praktijk overbrugd, 
maar wordt de stof ook tot leven gebracht, hetgeen naar onze overtuiging zal bijdragen aan een 
effectievere leerervaring. Elke medewerker kan zelf bepalen op welk moment hij/zij de scholing wil 
volgen.  
 

Sinds medio 2019 hebben wij een nieuw en gebruiksvriendelijk woonzorgdossier in gebruik 
genomen. Puur voor woonzorg van Ecare. Puur is al te gebruiken, voordat de daadwerkelijke 
verhuizing naar een van onze locaties plaatsvindt. De familie kan het dossier van de bewoner van 
tevoren opstellen. Zij kunnen van alles invullen en persoonlijke foto’s en eventueel filmpjes 
toevoegen om onze medewerkers een goed beeld van hun naaste te geven. De familie gaat op een 
later moment met de zorgmedewerkers in gesprek om samen tot afspraken te komen. Ook deze 
afspraken komen in het dossier te staan en zo geven ze het dossier samen vorm.  

3.5 Lerend netwerk 
Om het lerend vermogen van de organisatie te versterken neemt Brentano actief deel aan 
verschillende netwerken en heeft daarnaast samenwerking met collega zorgaanbieders en 
zorgverleners in de regio Amstelveen, namelijk met Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland.  
In het kader van de opleiding tot verpleegkundige of verpleegkundig specialist hebben medewerkers 
in 2019 stagegelopen bij collega zorgaanbieders of één van de ziekenhuizen in de regio. In een aantal 
gevallen wordt er gezamenlijk opgeleid. 
 

Netwerken  
Brentano hecht veel waarde aan samenwerking met ketenpartners. Samenwerkingsverbanden 
waarin Brentano participeert zijn:  

• Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg;  

• Alliantie ouderenzorg; 

• Regionale Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden; 

• Regionale netwerk Palliatieve Zorg; 

• Projecten Regionale Aanpak Kwaliteitskader; 

• Woonservicezones gemeente Amstelveen; 

• Dementie thuis; 

• Bijspringen en versterken (i.s.m. Ons Tweede Thuis, Participe Amstelland, Eigen Haard en 
RIBW/KAM en GGZ in Geest. Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMW); 

• Grijs Groen en Gelukkig (IVN); 

• Buurtjesproject Elsrijk;  

• SIGRA ‘Transmurale zorg’; 
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• SIGRA ‘Elektronische toedienregistratie’;  

• WWZ-teams regio Amstelveen;  

• Ketengroep valpreventie. 
 

Verder maakt Brentano voor de inzet van de (para)medische en psychologische zorg voor haar 
verpleeghuisbewoners gebruik van huisartsen en behandelaars vanuit de Zonnehuisgroep 
Amstelland. Ook paramedici uit de eerste lijn leveren hier een bijdrage aan. 
De inzet van medewerkers van een collega zorgaanbieder draagt op constructieve wijze bij tot het 
lerend vermogen van medewerkers en biedt ruimte voor consultatie en advies.  
De Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelring maken deel uit van ons lerend netwerk. 

3.6 Waardigheid en trots  
Waardigheid en trots op (elke) locatie (WOL) 
Locatie Klaasje Zevenster heeft in februari 2019 deelgenomen aan het programma ‘Waardigheid en 
trots op locatie’, onderdeel van het plan ‘Thuis in het Verpleeghuis’. Het programma ondersteunt 
zorgaanbieders en locaties van verpleeghuizen om goede en liefdevolle zorg te bieden aan cliënten. 
Zorg die voldoet aan de criteria van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De ondersteuning bestaat 
uit verschillende manieren waarmee zorgaanbieders hun kwaliteit van zorg kunnen toetsen en 
verbeteren. Het programma is vanaf januari 2019 officieel van start gegaan.  
 

De ondersteuning van ‘Waardigheid en trots op locatie‘ bestond uit een Scan Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg, eventueel gevolgd met op maat geboden ondersteuning bij de ontwikkelpunten. 
De Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft ons inzicht gegeven in de mate waarin de locatie (en 
daarmee onze organisatie) voldoet aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader. Hierdoor is er een 
scherper beeld van de huidige situatie ontstaan en wat nodig is om eventuele verbeteringen door te 
voeren. De uitkomsten van de scan zijn meegenomen in de verbeterparagrafen van de locaties. 
De scanners kwamen tot het oordeel dat verdere ondersteuning vanuit ‘Waardigheid en Trots’ niet 
noodzakelijk werd geacht. Overeenkomstig de werkwijze zal In het komend jaar een herhaalscan 
worden afgenomen. 
 

De landelijke kick-off van het programmaplan ‘Waardigheid en trots op elke locatie’ heeft op 4 
februari 2019 in aanwezigheid van Hugo de Jonge, minister van VWS plaatsgevonden in Klaasje 
Zevenster. 
 

Radicale vernieuwing 
Brentano is aangesloten bij de landelijke beweging ‘Radicale Vernieuwing’. Organisaties die 
deelnemen hebben een droom en gemeenschappelijke ambitie. Wij willen dat in de verpleeghuiszorg 
mensen het belangrijkst zijn niet de regels of protocollen. Het gaat om wat er speelt in en tussen 
mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en mensen die zorg verlenen. De uitdaging is steeds 
vanuit die relaties de zorg te organiseren. Dit netwerk helpt die verandering door te maken en 
gezamenlijk de verpleeghuiszorg in ons land ‘een ander gezicht’ te geven. In 2020 zal Brentano, 
evenals in het afgelopen jaar vorig jaar, een actieve bijdrage leveren aan diverse actieteams en 
deelnemen aan inspiratiebijeenkomsten. De voorzitter Raad van Bestuur maakt deel uit van het 
kernteam. 
Brentano neemt in 2020 deel aan de volgende actieteams: 
1. ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van bewoners’;     
2. Vernieuwend zorgonderwijs; 
3. Verbreden en verdiepen van de vernieuwing in de eigen organisatie; 
4. Ambassadeur; zichtbaar maken van de beweging, landelijke impact.  
 

3.7 Regionale Aanpak Kwaliteitskader (RAK) 
Brentano wil evenals ander zorgaanbieders met verblijf binnen de Verpleging en Verzorging in 
Amstelland en Meerlanden voldoen aan het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  

https://www.waardigheidentrots.nl/wol
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/kwaliteitskaderverpleeghuiszorg/
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De VVT partijen in de regio, zijnde zeven zorgaanbieders in Amstelland en Meerlanden en het 
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, hebben een aantal organisatie overstijgende knelpunten 
gesignaleerd. Deze regionale knelpunten verlangen een regionale aanpak. Per onderwerp is een 
projectplan van aanpak geschreven, inclusief inrichting projectorganisatie en monitoringstructuur.  
 

‘Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt’ 
Brentano neemt deel aan dit project in de regio Amstelland en Meerlanden. Amstelring is 
penvoerder en levert de projectleider. Overige deelnemers zijn: Zonnehuisgroep Amstelland, 
Zorgcentrum Aelsmeer, PCSOH en Zorgcentra Meerlanden.  
Dit project speelt in op de toename van problematische relaties met naasten van bewoners. 
Projectdoelen zijn:  
1. Zorgmedewerkers beter toerusten om samen te werken met naasten in het dagelijkse leven, 

maar ook als het spannend en moeilijk wordt  
2. In het leven roepen van een pool van deskundige medewerkers die naasten, zorgmedewerkers en 

medebewoners kunnen ontlasten en begeleiden wanneer er sprake is van complexe 
samenwerkingsvraagstukken. 

 
Het project wordt ondersteund door Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en begeleid door ‘Samen voor 
betere zorg’ (VBZ). De resultaten van dit project zullen door Brentano in de periode 2019-2020 
worden geïmplementeerd. 
 

Voor dit project is in 2019 een deskundigenpool opgericht en deze wordt in 2020 aangevuld. Ook 
wordt er gefaciliteerd dat deze kan blijven bestaan na afloop van het project. 
In de deskundigenpool wordt casuïstiek aangeleverd waarna er gesprek volgt met alle betrokkenen. 
De deskundigen die betrokken zijn bij deze gesprekken zijn niet verbonden met de eigen 
zorgorganisatie, maar worden bewust onafhankelijk ingezet. 
In deze gesprekken kijkt en luistert men naar ieders feiten, beleving en belangen. In de 
deskundigenpool zitten medewerkers vanuit de verschillende zorgorganisaties die affiniteit hebben 
met systeem denken in de zorg. Daar kijkt men vanuit de theorie van Driehoekskunde en ook binnen 
Brentano maken we gebruik van samenwerken in de Driehoek:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De basis van de driehoek tussen familie/naasten en zorgprofessional is gebaseerd op vertrouwen. 
Zonder vertrouwen is de onderste lijn er niet en vormt er geen driehoek. Het is belangrijk dat alle 
lijnen in goede verbinding staan met elkaar om de driehoek sterk te houden. De driehoek tekenen in 
aangeleverde casuïstiek is helpend om te zien waar iedereen staat en welke positie men inneemt. 
Maar ook om te zien waar het wringt in de driehoek. Zo kan je inzichtelijk maken waar het 
vertrouwen weer opgebouwd kan worden.  
 

‘Warme overdracht, zachte landing’ 
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Brentano is deelnemer aan dit project in de regio Amstelland en Meerlanden. PCSOH is penvoerder 
en levert de projectleider voor dit project. Overige deelnemers zijn: Zonnehuisgroep Amstelland, 
Zorgcentrum Aelsmeer en Zorgcentra Meerlanden.  
Dit project heeft betrekking op het goed afstemmen van wederzijdse verwachtingen, zodat de 
overgang van thuis naar het verpleeghuis voor (toekomstige) bewoners en hun naasten zo goed 
mogelijk verloopt. Door een betere verbinding te organiseren tussen de toekomstige bewoner en zijn 
naasten in de thuissituatie en daarmee te komen tot een intensievere voorbereiding op het wonen in 
een intramurale setting, kan in de toekomst de crisisachtige sfeer in deze overgang beter worden 
doorbroken voor zowel bewoner als zijn naasten. Een dergelijk nieuw kader sluit nauw aan op de 
doelstellingen in “Thuis in het verpleeghuis”: aandacht voor de (aankomende) bewoner en naasten; 
leren, verbeteren en innoveren. 
Dit project wordt uitgevoerd met betrokkenheid van alle zorgaanbieders en zorgverleners in de 
regio: thuiszorg, huisarts, maatschappelijk werk, verpleeghuis, cliëntenvertegenwoordigers etc.  
Het project wordt ondersteund door Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en begeleid door ‘Samen Voor 
Betere Zorg’ (VBZ).  
In 2019 is informatie opgehaald bij zorgaanbieders, thuiszorgorganisaties, cliënten en hun omgeving, 
waaruit knelpunten in het verhuisproces zijn geformuleerd. Op basis van deze knelpunten hebben de  
 
 
deelnemende zorgaanbieders een onderwerp ingebracht waarvoor zij de aankomende tijd een 
alternatieve werkwijze willen ontwikkelen en uitproberen.  
Het doel welke Brentano zich gesteld heeft in dit project is om het verhuisproces te verbeteren door 
bekende gezichten te creëren voor de toekomstige bewoner. Dit wordt bereikt via maatwerk; in 
sommige gevallen zullen toekomstige bewoners aansluiten bij activiteiten in het huis, voorafgaand 
aan de verhuizing. In andere gevallen zullen bekende extramurale medewerkers een rol spelen in de 
periode tijden en vlak na de verhuizing.  
 
Doelstelling welke voor deze pilot is geformuleerd is: 
‘Een betere verbinding organiseren tussen de toekomstige bewoner en zijn naasten in de thuissituatie 
en de zorgorganisatie, en zo te komen tot een intensievere voorbereiding op het wonen in een 
intramurale setting’.  
 
In het afgelopen jaar hebben drie bewoners Warme Overdracht Zachte Landing mogen ervaren. En 
zijn en worden toekomstige bewoners benaderd om mee te doen aan deze pilot. De pilot is gestart 
met medewerkers van zorgbemiddeling, casemanagers, een wijkverpleegkundig team en tweeteams 
van één intramurale locatie. Inmiddels wordt deze pilot uitgebreid naar meerdere thuiszorgteams en 
meerdere locaties en begint het begrip Warme Overdracht Zachte Landing langzaamaan bekend te 
worden binnen Brentano. Dit ondanks dat de pilot nog niet is afgerond.  
De pilot loopt door in 2020. In maart 2020 zal de eindmeting worden gedaan, waarna begin april 
2020 het eindrapport wordt opgeleverd. De resultaten van deze pilot worden gedeeld met de 
deelnemende zorgaanbieders. Zij nemen deze resultaten weer mee binnen hun eigen organisatie.  
Brentano neemt de resultaten van het eindrapport mee om de ‘Warme Overdracht, Zachte Landing’ 
binnen alle locaties van Brentano te implementeren, met het streven dit eind 2020 gerealiseerd te 
hebben.  
 

Samen werken is samen leren  
Brentano is deelnemer aan dit project in de regio Amstelland en Meerlanden. Brentano is 
penvoerder en levert de projectleider voor dit project. Overige deelnemers zijn: Zonnehuisgroep 
Amstelland, Amstelring, PCSOH, Zorgcentra Meerlanden. 
Werken is leren, leren is werken draagt bij aan een positief leer-/ werkklimaat. Voor initiatieven om 
zorgcollega’s te werven en op te leiden is een goed leerklimaat essentieel. Effectief leren begint met 
een inspirerend leer-/werkklimaat binnen de teams. Een open en lerende cultuur vergroot het 
werkplezier, kwaliteit van zorg, biedt maximale mogelijkheden tot het opleiden van 
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zorgmedewerkers en vermindert ongewenste uitstroom en verzuim. Iedere deelnemende organisatie 
heeft de mogelijkheid om medewerkers te ondersteunen door de inzet van de praktijkbegeleider en 
het sterker maken van de werkbegeleiders. Een ander perspectief op het oplossen van de tekorten 
om ervaren werkdruk te minimaliseren en tevens meer ruimte te creëren voor huidig personeel om 
te werken aan eigen deskundigheidsbevordering. Het is een lerend netwerk van samenwerkende 
organisaties, waar ervaringen en successen worden gedeeld 
 
Technologische innovaties  
Brentano is deelnemer aan dit project in de regio Amstelland en Meerlanden. Zonnehuisgroep 
Amstelland is penvoerder en levert de projectleider voor dit project. Overige deelnemer is: 
ZorgcentrumAelsmeer.  
Inzet van technologie draagt bij aan het verder versterken van de kwaliteit van zorg. Zo kan met 
behulp van de inzet van technologie iemand bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen of de 
bewegingsvrijheid worden vergroot. Ook kunnen nieuwe technologieën medewerkers ontlasten in 
het werk of kan het leiden tot arbeidsbesparing (wat met het oog op de personeelstekorten 
waardevol kan zijn). Met bewoners, naasten, medewerkers en leveranciers verkennen welke  
 
knelpunten kunnen worden opgelost door middel van de inzet van technologie (inzicht in ‘good 
practices’). In 2019 is gekozen voor de start van de volgende projecten:  
 
1. Digicoach 
De inzet van een digicoach heeft in het afgelopen jaar bij gedragen aan het vergroten van de digitale 
vaardigheden van zorgmedewerkers. Zij hebben kennis gemaakt en leren omgaan met huidige (en 
nieuwe) technologieën. In 2020 zal de digicoach haar werkzaamheden voortzetten. 
 
2. Innovatiebus 
Van 19 tot en met 22 november 2019 heeft het Mobiele Zorglab (innovatiebus) voor de deur van  
‘t Huis aan de Poel gestaan. Medewerkers vanuit alle disciplines waren uitgenodigd voor de beleving 
van een ‘Future Care Lab Experience’. Zij werden tijdens deze experience uitgedaagd om na te 
denken over allerlei vormen van zorgtechnologie. 
 
3. Slim incontinentiemateriaal  
Uit onderzoek is gebleken dat incontinentiemateriaal in veel gevallen onjuist wordt gebruikt. Om de 
nadelen van het huidig systeem te verminderen heeft men nagedacht over een manier om zowel, de 
bewoners, medewerkers als de organisatie te ontlasten en de kosten binnen de perken te houden. 
Slim incontinentiemateriaal is een van deze systemen die het gebruik van incontinentiemateriaal 
vergemakkelijkt. Het slim incontinentiemateriaal is voorzien van een clip, dat is aangesloten op een 
smartphone. Wanner het materiaal verzadigd is, wordt een signaal doorgestuurd naar de 
smartphone. De zorgmedewerker is nooit meer te vroeg of te laat met verdrogen en de bewoners 
worden niet meer onnodig belast door de frequentie van verdrogen en/of het verschonen van een 
nat bed.   

3.7 Sociale Benadering Dementie 
Social Trials (Tao of Care) 
Het project wordt uitgerold op basis van een scan, uitgevoerd in zomer 2018. 

De scan: Inwoners van Amstelveen die te maken krijgen met dementie lijden vaak aan 
psychologische en sociale pijn. Hun omgeving vindt het vaak lastig om met hen om te gaan en 
ziet hen niet altijd voor vol aan. Zelf leven deze mensen met dementie, net als hun directe 
naasten, met ingrijpende levensvragen. Relaties veranderen. Meedoen aan het sociale leven kan 
niet meer zoals voorheen. Er gebeurt op dit moment veel op het gebied van ondersteuning voor 
deze mensen in Amstelveen, maar uit deze scan blijkt dat dit aanbod beter kan aansluiten op het 
soort behoeften dat mensen met dementie en hun naasten hebben. In de vorm van een Social 
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Trial wordt geëxperimenteerd hoe te ondersteunen, vanuit het perspectief van mensen met 
dementie en hun naasten, die levenskwaliteit bevorderd en kosteneffectief. 
De Sociale Benadering Dementie ligt aan de basis van de Social Trials.  

 
Het project wordt uitgevoerd door Tao of Care van hoogleraar Anne-Mei Thé. Deelnemers zijn 
Brentano, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Participe en GGZ inGeest. 
en wordt ondersteund door Zorgkantoor Zorg & Zekerheid en de gemeente Amstelveen.  
In september 2019 zijn wij gestart met de uitvoering in de wijk. Onze Casemanager Dementie 
begeleidt thuiswonende cliënten die deelnemen aan het project. 
Wij hebben het voornemen om in het najaar van 2020, in samenwerking met Tao of Care, te gaan 
starten met de uitvoering van een pilot Sociale Benadering Dementie (SBD) in Nieuw Vredeveld t.b.v. 
ondersteuning van medewerkers en familieleden van bewoners met dementie in de intramurale 
zorg. Om deze ontwikkeling te ondersteunen gaan de vijf zorgteams een intensief traject aan. In een 
traject van een jaar leert Tao of Care de teams te denken en werken volgens de Sociale  
 
Benadering. Hierbij biedt Tao of Care maatwerk op teamniveau. De teams, manager en coaches 
stellen, in samenwerking met Tao of Care, gezamenlijk een plan van aanpak op voor implementatie 
van de werkwijze volgens de Sociale Benadering. Tao of Care biedt de teams vervolgens 
ondersteuning bij de borging van deze werkwijze. 
 

Aandachtspunten en ontwikkelingen in 2020 

• Waardigheid en trots: Herhaalscan Klaasje Zevenster, programma ‘Waardigheid en trots op elke 
locatie’; 

• Radicale vernieuwing; deelname aan verschillende actieteams; 

• RAK: deelname aan diverse projecten. 
 

Doelstellingen 2020  

• Klaasje Zevenster neemt sinds februari 2019 deel aan het programma Waardigheid en 
trots op locatie. Uitkomsten van de scan kwaliteitskader zijn opgenomen in een 
verbeterplan en het kwaliteitsplan. Verbeteracties zullen in de periode 2019-2020 worden 
uitgevoerd. In 2020 volgt een herhaalscan locatie Klaasje Zevenster. 

• Brentano levert in 2020 een actieve bijdrage aan de beweging Radicale vernieuwing en 
neemt o.a. deel aan het actieteams: 
 ‘Vrijheid en veiligheid voor het levensgeluk van bewoners’. 
Dit actieteam bestaat uit een groep mensen van 12 organisaties, verspreid over het land 
die met elkaar aan de slag willen met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. In februari 
2020 zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden, waarin wij met elkaar afspraken maken hoe 
wij onze leerervaringen gaan uitwisselen. 
 
‘Vernieuwend zorgonderwijs’  
Dit actieteam zal zich m.n. bezighouden met de vraag hoe in het onderwijs meer de 
nadruk gelegd kan worden op welzijn en relaties met de cliënt/bewoner en diens 
vertegenwoordiger. 
 
‘Verbreden en verdiepen van de vernieuwing in de eigen organisatie’ 
 Binnen Brentano leeft de radicale vernieuwing nog onvoldoende. In het actieteam doen  
 doen wij inspiratie op over de wijze waarop je de bekendheid van deze beweging in de 
 eigen organisatie kunt vergroten. 
 
‘Ambassadeur: zichtbaar maken van de beweging, landelijke impact’  
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Het actieteam ‘ambassadeurschap; gaat zich vooral richten op het verder uitdragen van 
bekendheid van de beweging radicale vernieuwing in het land. ‘Spread the message’ 
oftewel andere organisaties warm maken om ook deel te nemen aan de beweging. 

• Brentano heeft in vier RAK-projecten geparticipeerd.  
De uitkomsten zullen in de periode 2019-2020 worden geïmplementeerd.  
 
‘Warme overdacht, zachte landing’ 
Januari/februari 2020: voorzetting pilot 
Maart 2020; eindmeting pilot 
April 2020: eindrapport pilot  
Vanaf mei 2020 volgt implementatie op basis van de eindresultaten pilot op alle locaties. 
 
‘Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt’ 

        De ‘deskundigenpool’ zal in 2020 worden aangevuld en gecontinueerd.  
         
 
        Samen werken is samen leren  
        Versterking van het leerklimaat, middels inzet praktijkbegeleiders en ondersteuning  
        Werkbegeleiders en deskundigheidbevordering medewerkers.  
         
        Technologische innovaties  

De inzet van de digicoach zal in 2020 worden gecontinueerd. 
Begin 2020 zijn de teams Johannes Vermeer en Jan steen in Nieuw Vredeveld gestart met 
de pilot ‘slim incontinentiemateriaal’. In Nieuw Vredeveld zal daarnaast worden gestart 
met ‘slimme verlichting’. Indien de pilot(s) succesvol verlopen, worden deze uitgerold naar 
de andere locaties. 
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4. Leiderschap, governance en management 
 
Het bestuur is in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur.  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. De Raad van Bestuur loopt regelmatig mee in de 
uitvoering om feeling te houden met het primaire proces en houdt op alle locaties kwartaalbijeen-
komsten voor personeel en vrijwilligers. Een aantal zorginhoudelijke indicatoren vanuit het 
kwaliteitskader, zoals incidenten en klachten, maken deel uit van de managementinformatie. 
 

De Zorgbrede Governancecode wordt door de Raad van Toezicht toegepast. De statuten, de 
reglementen van bestuur en toezicht, het profiel en het rooster van aftreden zijn allemaal in 
overeenstemming met de uitgangspunten van deze Code gemaakt. 
 

Dat geldt ook voor de contacten tussen de Raad van Toezicht en het Managementteam, de Centrale 
Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Periodiek zijn er ieder  jaarbijeenkomsten met 
(afvaardigingen van) deze gremia. In 2018 heeft onder begeleiding van Bebright een 
strategiebijeenkomst plaatsgevonden, waarbij alle partijen betrokken zijn geweest.  
Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende vier focuspunten voor de toekomst vastgesteld: 
1. Relationeel zorg verlenen; 
2. Mantelzorg meer betrekken; 
3. Flexibel werken; 
4. Innovatie stimuleren. 
 

Er is een ‘klokkenluidersregeling’ van toepassing. Deze code regelt dat de zorgorganisatie 
aanspreekbaar is op te goeder trouw gedane meldingen van redelijke vermoedens van 
onregelmatigheden en van misstanden binnen de organisatie.  
 

In opvolging van de aanbevelingen uit ‘De Vrijblijvendheid Voorbij’ en de nadrukkelijke wens van het 
Ministerie van VWS en de Tweede Kamer om tot een accreditatiestelsel voor Raden van Toezicht te 
komen, heeft een accreditatiecommissie in 2016 de voorwaarden van Goed Toezicht geformuleerd 
en aangegeven hoe Raden van Toezicht inzichtelijk en aantoonbaar kunnen maken dat zij continu 
werken aan Goed Toezicht.  
• Goed beslagen ten ijs  

Een goede toezichthouder gaat professioneel met zijn functie om. Daarom zal er cursorisch extra 
aandacht zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en het leiderschap van de Raad 
van Toezicht; 
 

• Reflectie en evaluatie  
Van Raden van Toezicht mag worden verwacht dat zij ieder jaar evalueren en ten minste 
eenmaal per drie jaar onder externe begeleiding. In de tussenliggende periode zal de Raad van 
Toezicht andere vormen van reflectie hanteren; 
 

• Transparantie  
De Raad van Toezicht moet herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom moet altijd duidelijk zijn 
hoe een Raad van Toezicht te benaderen is, moet het laatste jaarverslag makkelijk terug te 
vinden zijn en geeft de Raad inzicht in zijn eigen bij- en nascholing. 

 

De Raad van Toezicht Brentano voldoet aan de drie voorwaarden. Deze gegevens zijn publiek 
inzichtelijk op de website van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorg (NVTZ).  
Brentano vindt het belangrijk dat meldingen van misstanden en onregelmatigheden worden gedaan 
omdat hierdoor bij wordt gedragen aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie.  
 
Brentano beschikt over een Verpleegkundige/Verzorgende Advies Raad (VvAR). De VvAR richt zich op 
het betrekken van zorgmedewerkers bij het meedenken over zorginhoudelijke thema’s, heeft  
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zeggenschap over de (beroeps)ontwikkelingen van verzorgenden en verpleegkundigen en adviseert 
op beroepsinhoudelijke basis de Raad van Bestuur om daar waar mogelijk de kwaliteit van zorg te 
verbeteren.  
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5 Personeelssamenstelling (voldoende en vakbekwaam personeel) 
 
De vraag naar personeel stijgt. Het aanbod daalt. De instroom vanuit opleidingen is landelijk gezien 
onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft SIGRA8 het ‘Regionaal 
Actieplan Aanpak Tekorten’ geïntroduceerd. Brentano heeft deze acties onderschreven.  
Amstelland neemt binnen de SIGRA en ‘Samen Voor Betere Zorg’ (VBZ) een bijzondere positie in. 
Daarom heeft Brentano, samen met andere zorgorganisaties, de SIGRA en VBZ, een aantal stappen 
gezet om de positie van Amstelland, grenzend aan Amsterdam en Meerlanden, nadrukkelijker 
aandacht te geven. Tijdens vier bijeenkomsten voor HR-managers en opleidingsadviseurs is 
geïnventariseerd welke acties specifiek voor de regio Amstelland nodig zijn in het kader van de 
regionale aanpak van de arbeidsmarkttekorten. 
Dit heeft geresulteerd in onderstaande punten: 
1.  Om het aantal medewerkers in de sector te verhogen, is op de eerste plaats het verhogen van de 

opleidingscapaciteit nodig. Concreet betekent dit dat we gezamenlijk met andere zorgorganisaties 
uit de regio Amstelland klassen verzorgenden en verpleegkundigen opleiden, met stages over 
verschillende sectoren. 

2.  Werven en toeleiden potentieel uit WW/ bijstand met en zonder zorg achtergrond door  
 regionale banenmarkten en samenwerking met werkplein Amstelland en Aalsmeer. 
3.  Opleidingsgroepen rendabel vullen voor verschillende opleidingen en trainingen  
 (bijvoorbeeld EVV). Organisaties stellen opleidingsplaatsen ter beschikking aan andere  
 organisaties. 
 

Een belangrijk aspect bij het imago van zorg en welzijn is de aantrekkelijkheid van de werkomgeving 
en het werkklimaat. Acties die specifiek onder deze actielijn, samen met de andere Amstelland 
zorgorganisaties, worden uitgezet zijn: 
1.  Contact leggen tussen mobiliteitsadviseurs. 
2.  Taalakkoord Amstelland (inventarisatie behoefte taalakkoord met Amsterdam als voorbeeld  
 (taal, rekenen, computervaardigheid). Afstemming met gemeente over samenstelling en  
 inhoud. 
 

Om goede kwaliteit te kunnen leveren is het van belang dat er een goede mix is van professionals, 
betrokken rond de bewonersgroep. Er moet een goede balans zijn tussen vaste en flexibele 
medewerkers, de functiemix en formele zorg (professionals) en informele zorg (mantelzorgers en 
vrijwilligers).  
Op mbo-niveau verschilt het aanbod ten opzichte van de vraag en is ook de functiemix nog niet op 
het juiste kwaliteitsniveau. Al hoewel de verwachting is dat er op langere termijn overschotten 
ontstaan op niveau 3 is daar nu nog sprake van een tekort. Op niveau 4 en vooral niveau 5 (hbo) is 
het moeilijk om verpleegkundigen aan de organisatie te binden.  
 
Binden en boeien van de medewerkers is een belangrijk thema voor Brentano. Daarom zijn wij in 
2019 gestart met een project ‘aanpak organisatieklimaat’ (van werkstress naar werkplezier) en 
vitaliteit en gezond werken. We willen graag een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat 
bieden waarbij medewerkers hun competenties benutten en zich verbonden voelen met de 
organisatie. 
Daarnaast is het van belang om vitaliteit en gezondheid te bevorderen en verzuim/uitval en 
vermijdbare uitstroom te verminderen. 
 

De capaciteitsplanning vindt plaats op basis van zorgzwaarte en behoefte van de bewoners van de 
betrokken afdeling (ZZP-model). Bij het maken van het rooster gaan we uit van de bewonersvraag, 
prettig werken en een gezonde bedrijfsvoering. 
 

                                                           
8 SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties actief in zorg en welzijn 
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Professionals moeten tijdig hulp kunnen inschakelen/ collega’s bereiken bij vragen over 
deskundigheidsgebieden waar zij kennis missen.  
 
Brentano beschikt op dit moment over een Gespecialiseerd Verpleegkundige Wondzorg, 
drieVerpleegkundig Specialisten en een Verpleegkundig Specialist in opleiding die de 
zorgmedewerkers kunnen ondersteunen. De 24-uursdekking wordt geborgd door de 
Avond/nacht/weekendverpleegkundigen. 
In 2019 beschikken de meeste teams over een Coördinerend Verpleegkundige voor ontwikkeling en 
borging van deze functie is een vakgroep opgericht, waar alle coördinerend verpleegkundigen lid van 
zijn. Zij hebben tevens een eigen leergang opgestart onder externe ondersteuning. Wij hopen begin 
2020 de resterende vacatures te kunnen opvullen. 
 

Bij het ondersteunen van de teams richting zelfstandigheid (zelforganiserend) worden de teams 
uitgenodigd met elkaar na te denken over de samenstelling van het team, de onderlinge 
samenwerking en is het van belang om te weten wat het speelveld is waarin zij dit kunnen doen.  
 
De teams krijgen kaders en informatie mee over: 

• het aantal bewoners en de ZZP-mix en de mutatiegraad van bewoners; 

• het aantal benodigde medewerkers, de gewenste functiemix en leeftijdsopbouw van 
medewerkers;  

• de in- en uitstroom van medewerkers, het ziekteverzuim; 

• de bewonerstevredenheid; en 

• de financiële stand van zaken, afgezet tegen de afgesproken kaders. 
 

Middels jaarlijkse workshops in carrouselvorm wordt de deskundigheid van de medewerkers op peil 
gehouden en wordt er aandacht gegeven aan de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.  
Er is ruimte voor medewerkers om vervolgopleidingen te doen zoals Eerst Verantwoordelijk 
Verzorgende of Verpleegkundige. Ieder zelforganiserend team beschikt daarnaast nog een 
scholingsbudget voor seminars en korte opleidingen.  
 

Brentano biedt veel ruimte aan opleidingstrajecten maar loopt hierin qua begeleiding en leerklimaat 
ook tegen maximale grenzen aan. 
 

In 2019 hebben het volgende aantal medewerkers een beroepsopleiding gevolgd, 73 in totaal: 

• 1 medewerker (kok, niveau 2) 

• 57 medewerkers (verzorgende-IG/ MMZ-niveau 3) 

• 9 medewerkers (verpleegkundige, niveau 4) 

• 5 medewerkers (duale variant van de HBO-V) 

• 1 medewerker (verpleegkundig specialist) 
 

Daarnaast hebben een aantal verzorgenden de opleiding tot EVV-er gevolgd. 
De medewerkers die een opleiding tot verpleegkundige niveau 4, HBO-V of verpleegkundig specialist 
hebben gevolgd hebben stages gelopen bij collega zorgaanbieders binnen de VVT-sector, GGZ- instel-
lingen en ziekenhuizen in de regio.  
 

In de opleidingsbegroting 2020 is wederom veel budget en tijd gereserveerd voor opleidingen en 
verhoging van de kwaliteit. 
 

In 2020 heeft Brentano wederom de beschikking over twee verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de 
GGZ.  
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5.1 Kwaliteitsbudget 
Voor 2019 is landelijk € 600 mln. gereserveerd in de vorm van een kwaliteitsbudget en € 50 mln. in 
de vorm van een ontwikkelingsbudget. Van het kwaliteitsbudget dient minimaal 85% besteed te 
worden aan de inzet van extra zorgpersoneel. Maximaal 15% mag breder ingezet worden maar wel 
gericht op verbetering van de kwaliteit. 
Vooruitlopend op de extra middelen voor de komende jaren heeft Brentano reeds in 2017 
geïnvesteerd in de uitbreiding van Coördinerend Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten. 
Deze uitbreiding is destijds vanuit eigen middelen gefinancierd. 
 

5.2 Aantal zorgverleners en vrijwilligers (stichtingsbreed)  

(incl. verdeling zorgverleners over functies en niveaus)    

Vrijwilligers        250-300 personen 
 

Zorgpersoneel 2017 2018 2019 2020 2021 
Niveau 1 (roomservice medewerker, helpende jr., zorghulp) 18 8 14 8 8 

Niveau 2 (helpende) 47 59 71 62 52 

Niveau 3 (verzorgende IG, verzorgende jr. en sr, EVV-er) 80 75 82 95 109 

Niveau 4 ((coördinerend)verpleegkundige, ANW hfd., EVV-er)  25 21 28 25 29 

Niveau 5 (hbo-verpleegkundige, wondconsulent) 3 7 5 11 11 

Niveau 6 (verpleegkundig specialist, geestelijk verzorgers, 
muziektherapeut) 

3 4 4 10 10 

Totaal  176 174 200 211 219 

Toename per jaar t.o.v. 2018   26 37 45 
 

Zorgpersoneel niet in loondienst 2017 2018 2019 2020 2021 
Behandelaar (incl. 0,5 FTE ANW) 4 5 5 4 5 

Leerlingen* 20 34 73   

Flex medewerkers (aantallen)* 78 89 97   
*(leerlingen zijn onderdeel functieniveau, aantallen flexmedewerkers niet mee geteld in totaal FTE) 
 

Zorgpersoneel niet in loondienst  
Brentano maakt gebruik van de inzet van Specialisten Ouderengeneeskunde van de Zonnehuisgroep 
Amstelland. In de loop van 2019 heeft Brentano een psycholoog in dienst genomen. Diëtist, 
logopedist en ergotherapeut zijn op consultbasis beschikbaar. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
de inzet van huisartsen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten vanuit de eerste lijn. Deze inzet in 
omgerekend naar FTE in bovenstaand overzicht. 
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6 Gebruik van hulpbronnen en informatie 
 

6.1 Hulpbronnen 
Dit thema heeft betrekking op de randvoorwaarden voor het bieden van kwalitatief goede 
verpleeghuiszorg. De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair 
proces zijn in dit hoofdstuk beschreven. 
 

Brentano maakt gebruik van de Vilans KICK-protocollen, deze kunnen door onze zorgmedewerkers 
via het zorgdossier Ecare worden geraadpleegd. Medewerkers werken o.a. met een iPad, hetgeen 
hen de mogelijkheid biedt om in de huiskamers hun dossiers bij te werken.  
 

Evaluatie van de zorgplannen met bewoners of de naasten van bewoners, de resultaten van Interne-
en externe audit, cliënttevredenheidsonderzoeken, spiegelgesprekken en uitkomst van de NPS9-
score vormen een belangrijke bron van informatie voor de teams.  
 

Deelname aan congressen en symposia over zorginhoudelijke thema’s vormt voor veel van onze 
medewerkers eveneens een belangrijke bron van informatie. De teams hebben hiervoor vanaf 2018 
de beschikking over een eigen budget. 
 

Onze verpleegkundigen en verzorgenden zijn aangemeld bij het kwaliteitsregister van V&VN. 
Medewerkers dienen zichzelf te registreren, hierop is in het afgelopen jaar actie op gezet met 
positief resultaat, inmiddels ongeveer 50% geregistreerd. De registratie blijft ook in 2020 punt van 
aandacht. Een abonnement op nieuwsbrieven van bijvoorbeeld ‘Zorg voor beter’, ‘Waardigheid en 
Trots’ en V&VN wordt gestimuleerd. 
 

E-learning systeem van Noordhoff Health als hulp en informatiebron voor zorgmedewerkers.  

6.2 Informatie  
Volgens het kwaliteitskader heeft het actief gebruik maken van informatie ten doel inzet van mensen 
en middelen, het leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg 
te verbeteren, alsook het bieden van informatie aan bewoners en hun naasten opdat zij er ook 
gebruik van kunnen maken.  
 

Brentano verzamelt jaarlijks informatie over bewonerservaringen om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. De resultaten maken deel uitmaken van het kwaliteitsverslag en kan door (potentiële) 
bewoners worden gebruikt voor keuze-informatie. Ook zal Brentano in het kader van onderlinge 
landelijke vergelijkbaarheid minimaal één keer per jaar informatie over de NPS per locatie 
aanleveren. Voor het verslagjaar 2019 zal hiervoor gebruik worden gemaakt van de 
aanbevelingsscore van ZorgkaartNL. Deze score is onderdeel van het jaarlijkse kwaliteitsverslag en de 
kwaliteitsgegevens over het verslagjaar 2019 zullen uiterlijk 30 juni 2020 door ons worden 
aangeleverd bij de openbare database van het Zorginstituut. In 2020 zullen wij bekijken of dit voor 
herhaling vatbaar is.  
 

Alle bewoners en/of hun eerste contactpersonen kunnen desgewenst via een cliëntportaal Puur van 
jou’ inzage krijgen in hun eigen zorgdossier. 
 

Nieuwe bewoners ontvangen een informatiemap bij inhuizing. De inhoud is mede ontwikkeld door 
de Centrale Clientenraad en medewerkers uit de zorg. 
 

                                                           
9 Net Promotor Score 
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7 Verbeterparagraaf incl. financiële paragraaf  
 
In de periode 2019 -2021 ligt stichting breed de nadruk op de implementatie van de acht thema’s van 
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
De verbeterparagraaf per locatie is opgesteld in dialoog met het team en is gebaseerd op de 
uitkomsten van een zelfanalyse m.b.t. het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De teams zijn hierin 
begeleid en ondersteund door de teamcoaches.   
 

In de volgende paragrafen zijn de aandachtspunten en verbeteracties per locatie uitgewerkt, de 
financiële uitwerking staat in paragraaf 7.1.5. 

7.1 Verbeterparagraaf per locatie  
 
7.1.1. Klaasje Zevenster 
Aandachtspunten en ontwikkelingen in 2020 

• Implementatie nieuwe Wet zorg en dwang. 

• Deskundigheid bevorderen/uitbouwen op het gebied van dementiezorg en probleemgedrag 

• Implementatie GRIP-methodiek, omgaan met probleemgedrag. 

• Methodisch werken 

• Volgen PDCA-cyclus na melding incident.  

• Het goede gesprek 

• Borging eigen regie bewoner 

• Palliatieve zorg  

• Advance care planning, gezamenlijke beleidsafspraken rondom het levenseinde 

• Zinvolle dagbesteding, eventueel ook in de vroege avond en/of tijdens het weekend. 

• Aandacht voor eten en drinken; voorkeuren van de bewoner 

• Meting en aanlevering kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019 

• Praklijkbegeleiding van leerlingen en stagiaires.  

• Uitvoering herhaalscan kwaliteitskader in het kader van het programma Waardigheid en Trots op 
locatie 

• Implementatie van de (verbeter)acties vanuit de RAK-projecten.  

• Uitvoering cliënttevredenheidsonderzoek (incl. NPS-score)  

• Structurele aandacht voor medicatieveiligheid  

• Structurele aandacht voor basishygiëne en infectiepreventie 

• Structurele aandacht voor (seksuele)diversiteit 
 

Doelstellingen 2020 Klaasje Zevenster 

• Organisatie en medewerkers zijn voorbereid op de invoering van de Wet zorg en dwang 
vanaf 1 januari 2020. Medewerkers werken zijn op de hoogte van de gevolgen van deze 
nieuwe wet in hun dagelijkse werk en handelen volgens onze visie op onvrijwillige zorg en 
conform het door Brentano vastgestelde beleid, gericht op het bieden van optimale 
vrijheid en veiligheid. Klaasje Zevenster staat geregistreerd in het online registratieregister 
zorg en dwang als Wzd-accommodatie 

 

• In het afgelopen jaar waren 2 verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de GGZ beschikbaar  
    voor behandeling, omgangsadviezen en interventies op het gebied van dementiezorg en  
    onbegrepen gedrag en deskundigheidsbevordering en bespreking casuïstiek, dit draagt bij  
    dat zorgmedewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van  
    de zorg die hij/zij levert. De inzet van verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de GGZ zal  
    in 2020 worden gecontinueerd. Medewerkers werken volgens de GRIP-methodiek, zodat  
    probleemgedrag op eenduidige en methodische wijze wordt behandeld. 
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• Medio 2019 is een nieuw digitaal woonzorgdossier in gebruik genomen. Elk team draagt er 
zog voor dat bij elke bewoner alle tabbladen volledig zijn gevuld en aantoonbaar 
methodisch wordt gewerkt. Er vindt rapportage plaats op zorgdoelen en de inzet van 
vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vastgelegd in het zorgdossier.  
 

• De PDCA-cyclus na melding van een incident wordt door ieder team gevolgd. Incidenten 
en opvolging worden aantoonbaar periodiek besproken, bijvoorbeeld tijdens 
teamoverleggen, mdo’s of evaluaties van het zorgplan.  
Medicijnfouten worden binnen ieder team tenminste 1x per kwartaal aantoonbaar 
multidisciplinair besproken (beoogde score 100%). 
 

• Met 80% van de nieuwe bewoners is het goede gesprek gevoerd, bij voorkeur in de 
thuissituatie voorafgaand aan de verhuizing.  
 

• Bewoners en vertegenwoordigers van bewoners ervaren voldoende autonomie: voor onze 
medewerkers is de mogelijkheid van de eigen regie over leven en welbevinden voor de 
bewoner leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. De afspraken, wensen en 
behoeften van bewoners en de naasten van bewoners zijn aantoonbaar terug te vinden in 
het zorgdossier, in het dagelijks leven en in de zorg. Het gebruik van het cliëntportaal en 
de invoer van de levensgeschiedenis door de bewoner of diens naaste in ‘Puur van jou’ 
wordt gestimuleerd. 
 

• Wij hebben de ambitie om goede palliatieve zorg te verlenen als volwaardig onderdeel van 
de reguliere zorg voor alle bewoners die niet meer beter worden. Goede palliatieve zorg 
verbetert kwaliteit van leven van bewoners en hun naasten, door het voorkomen en 
verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling 
en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en 
levensbeschouwelijke aard. Wij willen daar waar mogelijk onze palliatieve zorg verbeteren 
en investeren in deskundigheidsbevordering, zodat onze zorgmedewerkers 
overeenkomstig de landelijke richtlijnen werken.  
 

• Elke team wil passende zorg leveren, die aansluit bij wat belangrijk is in het leven van de 
bewoner. Op basis van hun waarden en opvattingen worden doelen voor huidige en 
toekomstige zorg en behandeling geformuleerd. Bij elke bewoner zijn ook gezamenlijke 
beleidsafspraken rondom levenseinde in het zorgdossier vastgelegd.  
 

• Bij elke bewoner zijn voorkeuren voor eten en drinken met de bewoner en/of familie van 
de bewoner besproken en vastgelegd in het zorgdossier.  
 

• De indicatoren basisveiligheid en kwaliteitskader over het verslagjaar zijn in de periode 
januari/februari 2020 door elk team gemeten en voor 30 juni 2020 bij het Zorginstituut 
aangeleverd via de daarvoor beschikbaar gestelde portal. 
 

• Elk team krijgt in 2020 een aantal extra uren per week beschikbaar voor inzet van 
professionals t.b.v. het bieden van een zinvolle dagbesteding, eventueel ook in de vroege 
avond of tijdens het weekend en ondersteuning bij het bereiden van maaltijden in de 
huiskamer.  
Elke bewoner beschikt over een individueel dagbestedingsplan.  
 

• Elk team heeft uren beschikbaar voor de inzet van een verpleegkundig praktijkbegeleider 
voor de begeleiding van leerlingen en stagiaires, deze extra uren (‘coaching on the job’) 
dragen bij tot verbetering van het leerklimaat en overdacht van goede kwaliteit van zorg.  

 

• In 2020 zal een herhaalscan Kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden uitgevoerd. Deze 
scan geeft inzicht in de mate waarin de locatie (en daarmee onze organisatie) voldoet aan 
de acht thema’s van het Kwaliteitskader. Hierdoor ontstaat er een scherper beeld van de 
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huidige situatie en wat nodig is om eventuele verbeteringen door te voeren. De 
uitkomsten kunnen worden meegenomen in de verbeterparagraaf van de locatie en 
daarmee het kwaliteitsplan 2021 van de organisatie. Of de uitkomsten kunnen hierop een 
aanvulling zijn. 

 

• Brentano heeft in 2020 in vier RAK-projecten geparticipeerd. De uitkomsten zullen in de 
periode 2019-2020 worden geïmplementeerd.  
- Samenwerken met naasten ook als het moeilijk wordt: Zorgmedewerkers van Klaasje 

Zevenster zijn eind 2020 beter toegerust om samen te werken met naasten in het 
dagelijkse leven, maar ook als het spannend en moeilijk wordt. Naasten,   

    zorgmedewerkers en medebewoners kunnen worden ontlast en begeleid door  
    deskundigen wanneer er sprake is van complexe samenwerkingsvraagstukken. 
 
- Samen werken is samen leren  

Er wordt geïnvesteerd in een goed werk- en leerklimaat o.a. door de inzet van 
verpleegkundig praktijkbegeleiders en ondersteuning van werkbegeleiders.  
  

- Warme overdracht, zachte landing: bewoners en naasten zijn intensiever voorbereid 
op het wonen in het verpleeghuis. Het goede gesprek draagt hiertoe bij. Uitrol van de 
pilot vindt plaats na mei 2020. 
 

- Technologische innovaties: inzet digicoach en eventuele uitrol pilots ‘Slim 
incontinentiemateriaal’ en ‘slimme verlichting’. 

 

• Een cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, eventueel door een onafhankelijk 
meetbureau. 
 

• Ieder team beschikt over een aandachtsvelder medicatieveiligheid, deze ziet toe op 
naleving van bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage 
tot meer bewustwording binnen het team op het gebied van medicatieveiligheid.  
 

• In 2020 zijn de mogelijkheden onderzocht en is besluitvorming afgerond omtrent de 
invoering van een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) voor bewoners in Klaasje 
Zevenster.  
 

• In 2020 is in nauwe samenwerking met instellingsapotheek Farmadam een eerste aanzet 
gegeven tot de overgang van de farmaceutische zorg t.b.v. bewoners zonder behandeling 
van diverse regionale apothekers naar Farmadam.  
 

• Elk team beschikt over een aandachtsvelder hygiëne, deze ziet toe op naleving van 
bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage tot meer 
bewustwording binnen het team op het gebied van basishygiëne en infectiepreventie.  
Er is in, samenwerking met de infectiepreventie deskundige van het Amstelland 
ziekenhuis, een interne audit basishygiëne uitgevoerd. 
 

• Elk team besteedt aantoonbaar aandacht aan (seksuele) diversiteit, dit maakt deel uit van 
het methodisch werken en is terug te vinden in het activiteitenprogramma.  

    Het certificaat Roze Loper is in 2020 gecontinueerd. 
 

 
7.1.2. Nieuw Vredeveld 
Aandachtspunten en ontwikkelingen in 2020 

• Implementatie nieuwe Wet zorg en dwang 

• Deskundigheid bevorderen/uitbouwen op het gebied van dementiezorg en probleemgedrag 

• Implementatie GRIP-methodiek, omgaan met probleemgedrag 
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• Methodisch werken 

• Volgen PDCA-cyclus na incidenten melding 

• Het goede gesprek 

• Borging eigen regie bewoner 

• Palliatieve zorg 

• Advance care planning, gezamenlijke beleidsafspraken rondom het levenseinde 

• Zinvolle dagbesteding, eventueel ook in de vroege avond en/of tijdens het weekend 

• Aandacht voor eten en drinken: voorkeuren van de bewoner 

• Meting en aanlevering kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019 

• Praktijkbegeleiding van leerlingen en stagiaires  

• Implementatie van de (verbeter)acties vanuit de RAK-projecten 

• Sociale Benadering Dementie, Annemarie- Thé  

• Uitvoering cliënttevredenheidsonderzoek (incl. NPS-score)  

• Structurele aandacht voor medicatieveiligheid  

• Structurele aandacht voor basishygiëne  

• Structurele aandacht voor (seksuele)diversiteit 
 

Doelstellingen 2020 Nieuw Vredeveld 

• Organisatie en medewerkers zijn voorbereid op de invoering van de Wet zorg en dwang 
vanaf 1 januari 2020. Medewerkers werken zijn op de hoogte van de gevolgen van deze 
nieuwe wet in hun dagelijkse werk en handelen volgens onze visie op onvrijwillige zorg en 
conform het door Brentano vastgestelde beleid, gericht op het bieden van optimale 
vrijheid en veiligheid. Nieuw Vredeveld staat geregistreerd in het online registratieregister 
zorg en dwang als Wzd-accommodatie  

 

• In het afgelopen jaar waren 2 verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de GGZ beschikbaar  
   voor behandeling, omgangsadviezen en interventies op het gebied van dementiezorg en  
   onbegrepen gedrag en deskundigheidsbevordering en bespreking casuïstiek, dit draagt bij  
   dat zorgmedewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van  
   de zorg die hij/zij levert. De inzet van verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de GGZ zal  
   in 2020 worden gecontinueerd. Medewerkers werken volgens de GRIP-methodiek, zodat  
   probleemgedrag op eenduidige en methodische wijze wordt behandeld. 

 

• Vanaf medio 2019 is een nieuw digitaal woonzorgdossier in gebruik genomen. Elk team 
draagt er zorg voor dat bij elke bewoner alle tabbladen volledig zijn gevuld en 
aantoonbaar methodisch wordt gewerkt. Er vindt rapportage plaats op zorgdoelen en de 
inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vastgelegd in het zorgdossier.  

 

• De PDCA-cyclus na melding van een incident wordt door ieder team gevolgd. Incidenten 
en opvolging worden aantoonbaar periodiek besproken, bijvoorbeeld tijdens 
teamoverleggen, mdo’s of evaluaties van het zorgplan.  
Medicijnfouten worden binnen elk team tenminste 1 x per kwartaal aantoonbaar 
multidisciplinair besproken (beoogde score 100%). 

 

• Met 80% van de nieuwe bewoners is het goede gesprek gevoerd, bij voorkeur in de 
thuissituatie voorafgaand aan de verhuizing 

 

• Bewoners en vertegenwoordigers van bewoners ervaren voldoende autonomie: voor onze 
medewerkers is de mogelijkheid van de eigen regie over leven en welbevinden voor de 
bewoner leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. De afspraken, wensen en 
behoeften van bewoners en de naasten van bewoners zijn aantoonbaar terug te vinden in 
het zorgdossier, in het dagelijks leven en in de zorg. Het gebruik van het cliëntportaal en 
de invoer van de levensgeschiedenis door de bewoner of diens naaste in ‘Puur van jou’ 
wordt gestimuleerd 



 
 
 

Pagina | 44  
Kwaliteitsplan 2020 Stichting Brentano Amstelveen 

 

• Elk team krijgt in 2020 een aantal extra uren per week beschikbaar voor inzet van 
professionals t.b.v. het bieden van een zinvolle dagbesteding, eventueel ook in de vroege 
avond of tijdens het weekend en ondersteuning bij het bereiden van maaltijden in de 
huiskamer. Elke bewoner beschikt over een individueel dagbestedingsplan.  

     
• Wij hebben de ambitie om goede palliatieve zorg te verlenen als volwaardig onderdeel van 

de reguliere zorg voor alle bewoners die niet meer beter worden. Goede palliatieve zorg 
verbetert kwaliteit van leven van bewoners en hun naasten, door het voorkomen en 
verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling 
en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en 
levensbeschouwelijke aard. Wij willen daar waar mogelijk onze palliatieve zorg verbeteren 
en investeren in deskundigheidsbevordering, zodat onze zorgmedewerkers 
overeenkomstig de landelijke richtlijnen werken.  
 

•  Elk team wil passende zorg leveren, die aansluit bij wat belangrijk is in het leven van de 
bewoner. Op basis van hun waarden en opvattingen worden doelen voor huidige en 
toekomstige zorg en behandeling geformuleerd. Bij elke bewoner zijn ook gezamenlijke 
beleidsafspraken rondom levenseinde in het zorgdossier vastgelegd.  

                             

• Bij elke bewoner zijn voorkeuren voor eten en drinken met de bewoner en/of familie van 
de bewoner besproken en vastgelegd in het zorgdossier. 
 

• De indicatoren basisveiligheid en kwaliteitskader over het verslagjaar zijn in de periode 
januari/februari 2020 door elk team gemeten en voor 30 juni 2020 bij het Zorginstituut 
aangeleverd via de daarvoor beschikbaar gestelde portal. 
 

• Elk team heeft uren beschikbaar voor de inzet van een verpleegkundig praktijkbegeleider 
voor leerlingen en stagiaires, deze uren (‘coaching on the job’) dragen bij tot verbetering 
van het leerklimaat en overdacht van goede kwaliteit van zorg. 

 

• Brentano heeft in 2020 in vier RAK-projecten geparticipeerd. De uitkomsten zullen in de 
periode 2019-2020 worden geïmplementeerd.  
- Samenwerken met naasten ook als het moeilijk wordt: Zorgmedewerkers van Nieuw 

Vredeveld zijn eind 2020 beter toegerust om samen te werken met naasten in het 
dagelijkse leven, maar ook als het spannend en moeilijk wordt. Naasten,   
zorgmedewerkers en medebewoners kunnen worden ontlast en begeleid door  
deskundigen wanneer er sprake is van complexe samenwerkingsvraagstukken. 
 

- Samen werken is samen leren  
Er wordt geïnvesteerd in een goed werk- en leerklimaat o.a. door de inzet van 
verpleegkundig praktijkbegeleiders en ondersteuning van werkbegeleiders.   
 

- Warme overdracht, zachte landing: bewoners en naasten zijn intensiever voorbereid 
op het wonen in het verpleeghuis. Het goede gesprek draagt hiertoe bij. Uitrol van de 
pilot vindt plaats na mei 2020. 
 

- Technologische innovaties: Begin 2020 zijn de teams Johannes Vermeer en Jan Steen in 
Nieuw Vredeveld gestart met de pilot ‘slim incontinentiemateriaal’. Daarnaast wordt 
gestart met het project ‘slimme verlichting’. 

 

• Na de zomer 2020 start een traject van een jaar waarin Tao of Care de vijf teams leert te 
denken en werken volgens de Sociale Benadering. De teams, manager zorg en coaches 
stellen, in samenwerking met Tao of Care, gezamenlijk een plan van aanpak op voor 
implementatie van de werkwijze volgens de Sociale Benadering. Tao of Care biedt de 
teams vervolgens ondersteuning bij de borging van deze werkwijze. 
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• Een cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, eventueel door een onafhankelijk 
meetbureau.  

 

• Ieder team beschikt over een aandachtsvelder medicatieveiligheid, deze ziet toe op 
naleving van bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage 
tot meer bewustwording binnen het team op het gebied van medicatieveiligheid.  

 

• In 2020 zijn de mogelijkheden onderzocht en is besluitvorming afgerond omtrent de 
invoering van een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) voor bewoners in Nieuw 
Vredeveld.  

 

• In 2020 is in nauwe samenwerking met instellingsapotheek Farmadam een eerste aanzet 
gegeven tot de overgang van de farmaceutische zorg t.b.v. bewoners zonder behandeling 
van diverse regionale apothekers naar Farmadam.  
 

• Elk team beschikt over een aandachtsvelder hygiëne, deze ziet toe op naleving van 
bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage tot meer 
bewustwording binnen het team op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. 

   Er is in, samenwerking met de infectiepreventiedeskundige van het Amstelland ziekenhuis, 
een interne audit basishygiëne uitgevoerd. 

 

• Elk team besteedt aantoonbaar aandacht aan (seksuele) diversiteit, dit maakt deel uit van 
het methodisch werken en is terug te vinden in het activiteitenprogramma.  

   Het certificaat Roze Loper is in 2020 gecontinueerd. 
 

 
7.1.3 ‘t Huis aan de Poel 
Aandachtspunten en ontwikkelingen in 2020 

• Implementatie nieuwe Wet zorg en dwang 

• Deskundigheid bevorderen/uitbouwen op het gebied van dementiezorg en onbegrepen gedrag 

• Implementatie GRIP-methodiek, omgaan met probleemgedrag 

• Methodisch werken 

• Volgen PDCA-cyclus na incidenten melding  

• Het goede gesprek 

• Borging eigen regie bewoner 

• Palliatieve zorg 

• Advance Care Planning, gezamenlijke beleidsafspraken rondom het levenseinde 

• Zinvolle dagbesteding, eventueel ook in de vroege avond en/of tijdens het weekend 

• Aandacht voor eten en drinken; voorkeuren van de bewoner 

• Meting en aanlevering kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019 

• Actief beweegbeleid, gericht op bewoners die niet meer (actief) bewegen en die hier begeleiding 
bij nodig hebben  

• Coördinerend verpleegkundige  

• Implementatie van de (verbeter)acties vanuit de RAK-projecten.  

• Uitvoering cliënttevredenheidsonderzoek (incl. NPS-score)  

• Structurele aandacht voor medicatieveiligheid  

• Structurele aandacht voor basishygiëne  

• Structurele aandacht voor (seksuele) diversiteit  
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Doelstellingen 2020 ’t Huis aan de Poel 

• Organisatie en medewerkers zijn voorbereid op de invoering van de Wet zorg en dwang 
vanaf 1 januari 2020. Medewerkers werken zijn op de hoogte van de gevolgen van deze 
nieuwe wet in hun dagelijkse werk en handelen volgens onze visie op onvrijwillige zorg en 
conform het door Brentano vastgestelde beleid, gericht op het bieden van optimale 
vrijheid en veiligheid. ’t Huis aan de Poel staat geregistreerd in het online 
registratieregister zorg en dwang als Wzd-accommodatie 

 

• In het afgelopen jaar waren 2 verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de GGZ beschikbaar     
voor behandeling, omgangsadviezen en interventies op het gebied van dementiezorg en   
onbegrepen gedrag en deskundigheidsbevordering en bespreking casuïstiek, dit draagt bij 

   dat zorgmedewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken op het gebied  
van de zorg die hij/zij levert. De inzet van verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de GGZ 
zal in 2020 worden gecontinueerd. Medewerkers werken volgens de GRIP-methodiek,  

   zodat probleemgedrag op eenduidige en methodische wijze wordt behandeld. 
 

• Vanaf medio 2019 is een nieuw digitaal woonzorgdossier in gebruik genomen. Elk team 
draagt er zorg voor dat bij elke bewoner alle tabbladen volledig zijn gevuld en 
aantoonbaar methodisch wordt gewerkt. Er vindt rapportage plaats op zorgdoelen en de 
inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vastgelegd in het zorgdossier.  

 

• De PDCA-cyclus wordt door ieder team gevolgd. Incidenten en opvolging worden  
    aantoonbaar periodiek besproken, bijvoorbeeld tijdens teamoverleggen, mdo’s of  
    evaluaties van het zorgplan.  
    Medicijnfouten worden binnen elk team tenminste 1x per kwartaal aantoonbaar 
    besproken (beoogde score 100%).  
   

• Met 80% van de nieuwe bewoners is het goede gesprek gevoerd, bij voorkeur in de 
thuissituatie voorafgaand aan de verhuizing. 
 

• Bewoners en vertegenwoordigers van bewoners ervaren voldoende autonomie: voor onze 
medewerkers is de mogelijkheid van de eigen regie over leven en welbevinden voor de 
bewoner leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. Dit is aantoonbaar terug te 
vinden in het zorgdossier, in het dagelijkse leven en tijdens de zorg.  

    

• Wij hebben de ambitie om goede palliatieve zorg te verlenen als volwaardig onderdeel van 
de reguliere zorg voor alle bewoners die niet meer beter worden. Goede palliatieve zorg 
verbetert kwaliteit van leven van bewoners en hun naasten, door het voorkomen en 
verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling 
en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en 
levensbeschouwelijke aard. Wij willen daar waar mogelijk onze palliatieve zorg verbeteren 
en investeren in deskundigheidsbevordering, zodat onze zorgmedewerkers 
overeenkomstig de landelijke richtlijnen werken. Bij elke bewoner zijn gezamenlijke 
beleidsafspraken rondom levenseinde in het zorgdossier vastgelegd. 

 

• Elk team wil passende zorg leveren, die aansluit bij wat belangrijk is in het leven van de 
bewoner. Op basis van hun waarden en opvattingen worden doelen voor huidige en 
toekomstige zorg en behandeling geformuleerd. Bij elke bewoner zijn ook gezamenlijke 
beleidsafspraken rondom levenseinde in het zorgdossier vastgelegd. 
 

• Elk team krijgt in 2020 een aantal extra  uren per week beschikbaar voor inzet van 
professionals t.b.v. het bieden van een zinvolle dagbesteding, eventueel ook in de vroege 
avond of tijdens het weekend, en/of complementaire zorg en/of ondersteuning bij het 
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bereiden van maaltijden in de huiskamer. Elke bewoner beschikt over een individueel 
dagbestedingsplan.  
 

• Bij elke bewoner zijn voorkeuren voor eten en drinken met de bewoner en/of familie van 
de bewoner besproken en vastgelegd in het zorgdossier. 
 

• De indicatoren basisveiligheid en kwaliteitskader over het verslagjaar zijn in de periode 
januari-februari 2020 door elk team gemeten en voor 30 juni 2020 bij het Zorginstituut 
aangeleverd via de daarvoor beschikbaar gestelde portal. 
 

• Er is aandacht voor bewegen middels realisatie van optimale bewegingsgerichte zorg, 
hetgeen bijdraagt aan de gezondheid en zelfredzaamheid van bewoners. Medewerkers 
zijn zich bewust dat regelmatig bewegen helpt om achteruitgang te voorkomen of te 
verminderen en dat bewegen gezond en in groepsverband ook gezellig is. 
Bewegingsactiviteiten vormen aantoonbaar onderdeel van het activiteitenprogramma en 
oefenprogramma. De extra inzet van een beweegagoog, draagt bij tot verdere 
ontwikkeling en uitvoering van het beweegbeleid.  

     

• Elk team beschikt in 2020 over een coördinerend verpleegkundige. 
 

• Elk team heeft uren beschikbaar voor de inzet van een verpleegkundig praktijkbegeleider 
voor leerlingen en stagiaires, deze uren (‘coaching on the job’) dragen bij tot verbetering 
van het leerklimaat en overdacht van goede kwaliteit van zorg. 
 

• Brentano heeft in 2020 in vier RAK-projecten geparticipeerd. De uitkomsten zullen in de 
periode 2019-2020 worden geïmplementeerd.  
- Samenwerken met naasten ook als het moeilijk wordt: Zorgmedewerkers van ’t Huis 

aan de Poel zijn eind 2020 beter toegerust om samen te werken met naasten in het 
dagelijkse leven, maar ook als het spannend en moeilijk wordt. Naasten,   
zorgmedewerkers en medebewoners kunnen worden ontlast en begeleid door  
deskundigen wanneer er sprake is van complexe samenwerkingsvraagstukken. 

-  
- Samen werken is samen leren  

Er wordt geïnvesteerd in een goed werk- en leerklimaat o.a. door de inzet van 
verpleegkundig praktijkbegeleiders en ondersteuning van werkbegeleiders.   

-  
- Warme overdracht, zachte landing: bewoners en naasten zijn intensiever voorbereid 

op het wonen in het verpleeghuis. Het goede gesprek draagt hiertoe bij. Uitrol van de 
pilot vindt plaats na mei 2020. 

-  
- Technologische innovaties: inzet digicoach en eventuele uitrol pilots ‘Slim 

incontinentiemateriaal’ en ‘slimme verlichting’. 
 

• Een cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, eventueel door een onafhankelijk 
meetbureau. 
 

• Elk team beschikt over een aandachtsvelder medicatieveiligheid, deze ziet toe op naleving 
van bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage tot meer 
bewustwording binnen het team op het gebied van medicatieveiligheid.  
 

• In 2020 zijn de mogelijkheden onderzocht en is besluitvorming afgerond omtrent de 
invoering van een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) voor bewoners in ’t Huis 
aan de Poel.  
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• In 2020 is in nauwe samenwerking met instellingsapotheek Farmadam een eerste aanzet 
gegeven tot de overgang van de farmaceutische zorg t.b.v. bewoners zonder behandeling 
van diverse regionale apothekers naar Farmadam.  
 

• Elk team beschikt over een aandachtsvelder hygiëne, deze ziet toe op naleving van 
bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage tot meer 
bewustwording binnen het team op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Er is in, 
samenwerking met de infectiepreventiedeskundige van het Amstelland ziekenhuis, een 
interne audit basishygiëne uitgevoerd. 
 

• Elk team besteedt aantoonbaar aandacht aan (seksuele) diversiteit, dit maakt deel uit van 
het methodisch werken en is terug te vinden in het activiteitenprogramma.  

    Het certificaat Roze Loper is in 2020 gecontinueerd. 
 

 
7.1.4 Belmonte 
Aandachtspunten en ontwikkelingen in 2020 

• Implementatie nieuwe Wet zorg en dwang 

• Deskundigheid bevorderen/uitbouwen op het gebied van dementiezorg en onbegrepen gedrag 

• Implementatie GRIP-methodiek, omgaan met probleemgedrag 

• Methodisch werken 

• Volgen PDCA-cyclus na incidenten melding.  

• Het goede gesprek  

• Palliatieve zorg 

• Advance care planning, gezamenlijke beleidsafspraken rondom het levenseinde 

• Zinvolle dagbesteding, eventueel ook in de vroege avond en/of tijdens het weekend 

• Aandacht voor eten en drinken: voorkeuren van de bewoner 

• Meting en aanlevering kwaliteitsindicatoren verslagjaar 2019 

• Coördinerend verpleegkundige  

• Praktijkbegeleiding van leerlingen en stagiaires  

• Implementatie van de (verbeter)acties vanuit de RAK-projecten.  

• Uitvoering cliënttevredenheidsonderzoek (incl. NPS-score)  

• Structurele aandacht voor medicatieveiligheid  

• Structurele aandacht voor basishygiëne  

• Structurele aandacht voor (seksuele) diversiteit  
 

Doelstellingen Belmonte 2020 

• Organisatie en medewerkers zijn voorbereid op de invoering van de Wet zorg en dwang 
vanaf 1 januari 2020. Medewerkers werken zijn op de hoogte van de gevolgen van deze 
nieuwe wet in hun dagelijkse werk en handelen volgens onze visie op onvrijwillige zorg en 
conform het door Brentano vastgestelde beleid, gericht op het bieden van optimale vrijheid 
en veiligheid.  

 

• In het afgelopen jaar waren 2 verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de GGZ beschikbaar     
voor behandeling, omgangsadviezen en interventies op het gebied van dementiezorg en   
onbegrepen gedrag en deskundigheidsbevordering en bespreking casuïstiek, dit draagt bij 

   dat zorgmedewerkers over de juiste kennis en vaardigheden beschikken op het gebied  
   van de zorg die hij/zij levert. De inzet van verpleegkundig specialisten i.o. vanuit de GGZ 
   zal in 2020 worden gecontinueerd. Medewerkers werken volgens de GRIP-methodiek,  
   zodat probleemgedrag op eenduidige en methodische wijze wordt behandeld. 
 

• Vanaf 1 januari 2020 is muziektherapie (op consultbasis) beschikbaar t.b.v. bewoners met 
onbegrepen gedrag.  

 



 
 
 

Pagina | 49  
Kwaliteitsplan 2020 Stichting Brentano Amstelveen 

• Vanaf medio 2019 is een nieuw woonzorgdossier in gebruik genomen. Elk team draagt er 
zorg voor dat bij elke bewoner alle tabbladen volledig zijn gevuld en aantoonbaar 
methodisch wordt gewerkt. Er vindt rapportage plaats op zorgdoelen en de inzet van 
vrijheidsbeperkende maatregelen zijn vastgelegd in het zorgdossier.  

 

• De PDCA-cyclus wordt door ieder team gevolgd. Incidenten en opvolging worden  
   aantoonbaar periodiek besproken, bijvoorbeeld tijdens teamoverleggen, mdo’s of  
   evaluaties van het zorgplan).  
   Medicijnfouten worden binnen ieder team tenminste 1x per kwartaal aantoonbaar  
   besproken (beoogde score 100%).  

 

• Met 80% van de nieuwe bewoners is het goede gesprek gevoerd, bij voorkeur in de  
   thuissituatie voorafgaand aan de verhuizing. 

 

• Wij hebben de ambitie om goede palliatieve zorg te verlenen als volwaardig onderdeel van 
de reguliere zorg voor alle bewoners die niet meer beter worden. Goede palliatieve zorg 
verbetert kwaliteit van leven van bewoners en hun naasten, door het voorkomen en 
verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en 
behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en 
levensbeschouwelijke aard. Wij willen daar waar mogelijk onze palliatieve zorg verbeteren 
en investeren in deskundigheidsbevordering, zodat onze zorgmedewerkers overeenkomstig 
de landelijke richtlijnen werken.  
 

• Elk team wil passende zorg leveren, die aansluit bij wat belangrijk is in het leven van de 
bewoner. Op basis van hun waarden en opvattingen worden doelen voor huidige en 
toekomstige zorg en behandeling geformuleerd. Bij elke bewoner zijn ook gezamenlijke 
beleidsafspraken rondom levenseinde in het zorgdossier vastgelegd. 

                                           

• Elk team krijgt in 2020 een aantal extra uren per week beschikbaar voor inzet van 
professionals t.b.v. het bieden van een zinvolle dagbesteding, eventueel ook in de vroege 
avond of tijdens het weekend en ondersteuning bij het bereiden van maaltijden. 

   Elke bewoner beschikt over een individueel dagbestedingsplan. 
 

• Bij elke bewoner zijn voorkeuren voor eten en drinken met de bewoner en/of familie van de 
bewoner besproken en vastgelegd in het zorgdossier. 

 

• De indicatoren basisveiligheid en kwaliteitskader over het verslagjaar zijn in de periode 
januari/februari 2020 door elk team gemeten en voor 30 juni 2020 bij het Zorginstituut 
aangeleverd via de daarvoor beschikbaar gestelde portal. 

                                                     

• Elk team beschikt in 2020 over een coördinerend verpleegkundige. 
 

• Elk team heeft uren beschikbaar voor de inzet van een verpleegkundig praktijkbegeleider 
voor leerlingen en stagiaires, deze uren (‘coaching on the job’) dragen bij tot verbetering 
van het leerklimaat en overdacht van goede kwaliteit van zorg 

 

• Brentano heeft in 2020 in vier RAK-projecten geparticipeerd. De uitkomsten zullen in de 
periode 2019-2020 worden geïmplementeerd.  
- Samenwerken met naasten ook als het moeilijk wordt: Zorgmedewerkers van Belmonte 

zijn eind 2020 beter toegerust om samen te werken met naasten in het dagelijkse leven, 
maar ook als het spannend en moeilijk wordt. Naasten, zorgmedewerkers en 
medebewoners kunnen worden ontlast en begeleid door deskundigen wanneer er 
sprake is van complexe samenwerkingsvraagstukken. 
 

- Samen werken is samen leren  
   Er wordt geïnvesteerd in een goed werk- en leerklimaat o.a. door de inzet van  
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   verpleegkundig praktijkbegeleiders en ondersteuning van werkbegeleiders.   
-  
- Warme overdracht, zachte landing: bewoners en naasten zijn intensiever voorbereid op 

het wonen in het verpleeghuis. Het goede gesprek draagt hiertoe bij. Uitrol van de pilot 
vindt plaats na mei 2020. 

-  
- Technologische innovaties: inzet digicoach en eventuele uitrol pilots ‘Slim 

incontinentiemateriaal’ en ‘slimme verlichting’. 
 

• Een cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd, eventueel door een onafhankelijk 
meetbureau.  

 

• Elk team beschikt over een aandachtsvelder medicatieveiligheid, deze ziet toe op naleving 
van bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage tot meer 
bewustwording binnen het team op het gebied van medicatieveiligheid.  

 

• In 2020 zijn de mogelijkheden onderzocht en is besluitvorming afgerond omtrent de 
invoering van een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS) voor bewoners in 
Belmonte.  

 

• In 2020 is in nauwe samenwerking met instellingsapotheek Farmadam een eerste aanzet 
gegeven tot de overgang van de farmaceutische zorg t.b.v. bewoners zonder behandeling 
van diverse regionale apothekers naar Farmadam. 

 

• Elk team beschikt over een aandachtsvelder hygiëne, deze ziet toe op naleving van  
   bestaande richtlijnen en werkafspraken door collega’s en levert een bijdrage tot meer  
   bewustwording binnen het team op het gebied van basishygiëne en infectiepreventie.  
   Er is in, samenwerking met de infectiepreventiedeskundige van het Amstelland  
   ziekenhuis, een interne audit basishygiëne uitgevoerd. 
 

• Elk team besteedt aantoonbaar aandacht aan (seksuele) diversiteit, dit maakt deel uit van 
het methodisch werken en is terug te vinden in het activiteitenprogramma.  

   Het certificaat Roze Loper is in 2020 gecontinueerd. 
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7.1.5 Financiële uitwerking verbeterparagrafen per locatie/team 
 
 

 
 

 

  

1.132.235,00€   

Totaal te besteden 962.400€            

Restant 3.205,50€           

FTE Salaris jaar, incl wgl

VS-io GGZinGeest 0,67 detachering 58.868€               

VS-io GGZinGeest 0,67 detachering 58.868€               

verpleegkundige/praktijkbeg 1,12 52.342€           58.623€               

bewegingsagoog  1,78 49.509€           88.126€               

Clientbegeleider 0,67 48.625€           32.579€               

50% coordinerend vp Plataan 0,44 52.342€           23.030€               

Kastanje 0,44 52.342€           23.030€               

Linde 0,44 52.342€           23.030€               

Belmonte 1 0,44 52.342€           23.030€               

Belmonte 2 0,44 52.342€           23.030€               

UREN

uren Tao of Care Nieuw Vredeveld 5 teams 1216 45.000€               

extra uren kwaliteit Plataan 591 21.877€               

 Olmenhof 1168 43.226€               

Magnolia 1092 40.416€               

Kastanje 569 21.040€               

Populier 709 26.243€               

Linde 747 27.653€               

Acacia 834 30.855€               

Roos 689 25.486€               

Tulp 747 27.653€               

Anemoon 741 27.434€               

Sering 747 27.653€               

Rembrandt 1150 42.563€               

Jan Steen 775 28.659€               

Frans Hals 728 26.931€               

Joh Vermeer 785 29.058€               

Paulus Potter 728 26.931€               

Belmonte 1 347 12.846€               

Belmonte 2 418 15.454€               

TOTAAL 959.194€            

Totaal te besteden  169.835€            

Restant -23.416€             

FTE

Services Recruiter 0,78 54.278€               

Planner flex-team 0,67 34.983€               

Projectmedewerker 0,89 46.645€               

Officemanagement Beleidsadviseur Kwaliteit 0,89 57.345€               

   

TOTAAL 193.251€            

inzet directe zorg: 85%

Totaal kwaliteitsmiddelen  2020

inzet in directe zorg: 15%
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8. Openbaarheid en transparantie 

In het kwaliteitsplan wordt uitgegaan van het belang van transparantie. Voor het verbeterproces is 
het belangrijk dat relevantie informatie beschikbaar is voor alle betrokken partijen. Voor informatie 
en externe verantwoording is openbaarheid van het kwaliteitsverslag en vergelijkbaarheid van 
informatie vereist. Brentano zal het kwaliteitsverslag openbaar toegankelijk maken via o.a. haar 
website, de openbare database van het Zorginstituut en een publieke website (bijvoorbeeld 
www.kiesbeter.nl).  
 
De resultaten van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag zullen periodiek worden geëvalueerd en 
worden teruggekoppeld naar betrokkenen in onze zorgorganisatie. 
Intern 

• Medewerkers 

• Lokale Cliëntenraden 

• Centrale Cliëntenraad 

• Ondernemingsraad  

• Raad van Toezicht 
 
Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag zal tevens worden gebruikt voor externe verantwoording. 
Extern 

• Zorgkantoor 

• Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. 
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9 Meerjarenbegroting 
 

De meerjarenbegroting voor het kwaliteitsbudget is berekend met behulp van de ‘tool 
kwaliteitsbudget 2019’.  
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 

• Gemiddeld aantal FTE en gemiddelde loonkosten per FTE gebaseerd op realisatie (extrapolatie) 
t/m december 2019 en interne Brentano begroting 2020 Wlz.  

• Declareerbare dagen per prestatie op basis van de Wlz herschikking 2019 en interne productie   
begroting 2020 Wlz.  

 
De volledig ingevulde tool is als bijlage toegevoegd aan het kwaliteitsplan. 
 
 

 
 
        
 


