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Voorwoord van de bestuurder

“Delen door liefde” is wat Elim en Maranatha, onderdeel van Zorggroep Sirjon, willen uitstralen en waar 

maken in het bieden van zorg en in de onderlinge contacten.

Vertaald in de missie van Elim en Maranatha: ‘Het dienen van mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun 

hoge leeftijd en daarmee doen wat de Heere van ons vraagt.’ 

Het is mooi om dit terug te zien in dit verslag waarin te lezen is hoe er wordt gewerkt vanuit het hart en 

met veel liefde en betrokkenheid de zorg wordt gegeven aan de bewoners.  

Het is ook mooi om te lezen dat de medewerkers van zowel Elim als Maranatha in de dialoogtafels 

aangeven de bewoners heel goed te kennen. Zij kennen ook de achtergrond en context om de cliënt 

heen, wat maakt dat zij goed kunnen aansluiten bij de wensen van de bewoners. Dit sluit aan bij de 

zorgmethodiek vanuit de meerjarenstrategie: ‘ken de cliënt!’

Een aandachtspunt hierbij is om de regie zoveel mogelijk bij de cliënt te laten. Ook de balans met 

de belasting van de medewerkers is een aandachtspunt. Dit zijn de andere twee pijlers van de zorg-

methodiek: ‘ken jezelf en ken de ander.’ 

We zien in 2021 ook een toenemende aandacht voor Welzijn. De invulling van de activiteiten heeft ook 

in 2021 door de beperkingen in verband met Corona veel aandacht gehad en creativiteit opgeleverd om 

de bewoners een activiteitenaanbod te bieden.  De borging hiervan heeft de aandacht. 

Graag wil ik mijn grote waardering uitspreken voor alle medewerkers die met liefdevolle harten zorg 

bieden en hun identiteit delen. Hierin ondersteund door het management en de medewerkers van het 

Dienstencentrum die met eenzelfde betrokkenheid dit mogelijk maken. Om aan de bewoners zorg te 

bieden waarin de identiteit centraal staat. 

Dat het zou mogen zijn zoals in Psalm 133 staat verwoord: ‘Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ den

 zegen; Daar woont Hij Zelf….’ 

Gerda de Pater: lid Raad van Bestuur
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Leeswijzer

Het Kwaliteitsverslag volgt in zijn opzet de onderdelen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (VV&T). 

Dit kader bevat 8 pijlers die de hoofdstukken van dit verslag vormen. In ieder hoofdstuk worden de 

gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen uitgewerkt die betrekking hebben op het betreffende onderwerp. 

Hoofdstuk 1:  Persoonsgerichte zorg 

Hoofdstuk 2:  Wonen & welzijn

Hoofdstuk 3:  Veiligheid

Hoofdstuk 4:  Leren en werken aan kwaliteit

Hoofdstuk 5:  Leiderschap, governance en management

Hoofdstuk 6:  Personeelssamenstelling

Hoofdstuk 7:  Gebruik van hulpbronnen, omgeving en context

Hoofdstuk 8:  Gebruik van informatie

Hoofdstuk 9 sluit dit Kwaliteitsverslag af met een conclusie en vooruitblik.  
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Managementsamenvatting

Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg maakt inzichtelijk wat er onder goede zorg verstaan wordt. 

Het vraagt van alle organisaties in de verpleeghuiszorg om jaarlijks verantwoording af te leggen 

middels een kwaliteitsverslag. In het verslag wordt zichtbaar gemaakt welke kwaliteitsverbeteringen zijn 

doorgevoerd voor het betreffende jaar. Hoe heeft de SVRO in haar locaties Elim en Maranatha gewerkt 

aan de kwaliteit van de zorg voor haar bewoners in 2021? Hoe zorgt SVRO ervoor dat de dagelijkse zorg 

voor de bewoners liefdevol, persoonsgericht en kwalitatief goed is?

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van de corona-epidemie. Dit heeft veel impact gehad op onze 

organisatie. Allereerst op de bewoners maar ook op de medewerkers. Gelukkig mocht er wel meer 

familie op bezoek komen dan voorgaand jaar. Ook hebben Elim en Maranatha extra mede-

werkers ingezet die individuele aandacht gaven aan de meer kwetsbare en eenzame bewoners. 

Door het intensief met elkaar optrekken, hebben we geleerd van elkaar en leerden we onze bewoners 

nog beter kennen.

Teambrede scholingsmomenten zijn er vanwege de beperkingen minimaal geweest, waar mogelijk 

zijn kleinere groepen medewerkers wel geschoold. Ook is geïnvesteerd in online trainingen. Sirjon 

Academie (pijler 4 en 6) en het daarmee samenhangende online leersysteem ‘Learn Linq’ is door de 

opleidingsadviseurs meer ingezet voor medewerkers. De uitkomsten van de PREZO audit die in april 

2021 gehouden is, komen in de verschillende pijlers aan bod. 

In Maranatha is het elektronische medicatiesysteem Medimo (pijler 7) geïmplementeerd tot grote 

tevredenheid van medewerkers. De cliënttevredenheid (pijler 8) is gemeten middels het tweejaarlijkse 

cliënt tevredenheidsonderzoek. Op Zorgkaart Nederland is SVRO beoordeeld door veel bewoners en 

mantelzorgers met een ruime 8. Waarbij uit de reacties duidelijk wordt dat de reformatorische identiteit 

van beide locaties hoog gewaardeerd wordt. 

Een manier waarop we met elkaar leren en ontwikkelen is middels dialoogtafels.  

In de dialoogtafels bespreken we op verschillende niveaus aan de hand van het Kwaliteitskader VV&T 

over de verschillende pijlers van het Kwaliteitskader. Met elkaar wordt gezocht naar oorzaken van 

afwijkingen en verbeteracties worden geformuleerd.  

Voorafgaand aan de publicatie van dit verslag is een dialoogtafel gehouden met een vertegenwoordiging 

van medewerkers/management/OR/CR en de afdeling Kwaliteit & Veiligheid om de trots- en aandachts-

punten naar boven te halen, deze zijn te lezen in de blauwe kaders. 

Na publicatie van dit verslag is het de intentie om met de interne stakeholders (Raad van Toezicht, 

Raad van Bestuur, Managers Zorg met portefeuille Kwaliteit en Veiligheid, Ondernemingsraad en 

Centrale cliëntenraad) naar aanleiding van dit Kwaliteitsverslag een brede dialoogtafel te houden.  

Deze vorm wordt als bijzonder waardevol ervaren in de gehandicaptenzorg van Sirjon waar dit al jaren 

gedaan wordt. 
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1. Persoonsgerichte zorg (pijler 1)

De eerste pijler uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Persoonsgerichte zorg’, kan niet genoeg 

benadrukt worden. Daarom een weergave in paragraaf 1 hoe we het afgelopen jaar gewerkt hebben 

aan het zorgleefplan waarin de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt centraal staat. 

Paragraaf 2 licht toe wat cliëntportals zijn en hoe het netwerk van de cliënt betrokken wordt bij de zorg. 

In paragraaf 3 wordt weergegeven hoe onze medewerkers geschoold zijn om de cliënt goed te leren 

kennen en maatwerk te kunnen bieden. We sluiten de pijler af met een reflectie op de verbeter-

initiatieven uit de kwaliteitsplannen van 2021. 

1.1 Zorgleefplan

Alle cliënten hebben binnen 6 weken een definitief zorgplan, zo is in de dossiers van Pluriform 

(het Elektronisch Cliënten Dossier) te zien. De wensen en mogelijkheden van de cliënt zijn 

geïnventariseerd en omgezet naar doelen die periodiek geëvalueerd worden. In de dossiers is ook 

te lezen dat familie betrokken is, zo bleek uit de gehouden PREZO- audit. Waar nodig zijn andere 

disciplines betrokken, zeker bij de Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s). 

Elim maakt gebruik van de medisch specialistische hulp van Novicare. De specialist ouderengenees-

kunde (SOG) sluit aan bij de MDO’s. Daarnaast is de SOG altijd te consulteren, evenals de psycholoog 

en andere disciplines die nodig zijn om integrale persoonsgerichte zorg te geven aan de cliënt. 

Bij Maranatha is het ook Novicare die eindverantwoordelijk is voor de medisch specialistische zorg. 

Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt wordt de SOG, psycholoog, ergotherapeut, logopedist of 

diëtiste ingezet. 

Novicare is ook betrokken bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) omdat Novicare 

de Wzd- functionaris in dienst heeft die de Wzd- maatregel accordeert in het ECD (zie voor de werkwijze 

rondom Wzd paragraaf 3.5). 

Het Centrum voor Consulatie en Expertise (CCE) wordt geconsulteerd wanneer er behoefte is aan 

nieuw perspectief bij ingewikkelde vraagstukken rondom de kwaliteit van bestaan van de cliënt. Zij gaan 

samen met alle betrokkenen op zoek naar perspectief in vastgelopen situaties. Dit gebeurt een enkele 

keer zowel bij Maranatha als bij Elim.

De medewerkers bij Elim gebruiken werkvolgordelijsten om in een efficiënte volgorde te kunnen 

werken. Daarnaast is er voor iedere cliënt een ADL1-kaart. Op deze kaart staan de vaste afspraken 

uit het zorgleefplan op een overzichtelijke manier gepresenteerd. De medewerkers kan zo in één 

oogopslag zien hoe de cliënt geholpen wil worden. Dit maakt dat er efficiënter gewerkt wordt en het 

helpt om gerichter te rapporteren, zo is de ervaring van medewerkers. 

Maranatha heeft ook werkvolgordelijsten maar geen ADL-kaart omdat in hun visie het zorgleefplan 

in het ECD leidend moet zijn en afdoende is. 

1 ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
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Uit de dialoogtafel:

Maranatha: 

• Trotspunt: De medewerkers kennen de cliënten heel goed. Ze zijn ook bekend met de achtergrond  

 van de cliënt en de context om de cliënt heen, wat maakt dat ze goed kunnen aansluiten bij  

 de wensen van de cliënt. Dit kennen van de cliënt is onderdeel van de zorgmethodiek ‘Begeleiden  

 met Perspectief’ (in bijlage 5 is hier meer over te lezen). 

• Aandachtspunt: Tegelijkertijd moet er gezorgd worden dat deze kennis over de cliënt ook zichtbaar is  

 in het dossier dus dat het voldoende vastgelegd wordt. Dit is van belang voor een goede overdracht  

 aan invallers of andere medewerkers die het dossier lezen. 

Elim: 

• Trotspunt: Vaste medewerkers kennen de cliënt heel goed en werken ook heel cliëntgericht,  

 soms zelfs wat te veel van het goede.  

• Aandachtspunt: De regie van de zorg bij de cliënt laten. Juist doordat medewerkers van Elim zo  

 cliëntgericht werken bestaat het risico dat ze de cliënt alles uit handen nemen.   

• Aandachtspunt: Heb als organisatie ook oog voor de belasting van de medewerker. Om in  

 de methodiek van ‘Begeleiden met perspectief’ te blijven, zorg dat het ‘Ken de cliënt’ in balans is  

 met ‘Ken jezelf en Ken de ander’. 

Aandachtspunt bij zowel Elim als Maranatha: Niet te summier rapporteren. Informatie die betekenis 

geeft in het dagelijkse leven van de cliënt vermelden in het dossier. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om  

iets wat de cliënt tijdens een douchebeurt vertelt of wat het netwerk deelt in een kort gesprekje.

1.2 Cliëntportaal 

De betrokkenheid van familie en andere vertegenwoordigers vinden we bij SVRO van groot belang. 

Daarom is het cliëntportaal ‘Mijn SVRO’ voor hen beschikbaar. Bij de intake van een nieuwe cliënt, 

krijgt de cliënt en diens familie informatie over dit portaal. Door ‘Mijn SVRO’ te gebruiken kunnen 

betrokkenen (bijv. mantelzorgers) het zorgleefplan en de rapportage van een cliënt online inzien. 

Het inzetten en betrekken van mantelzorg en vrijwilligers als aanvulling op de professionele zorg, 

is één van de thema’s waar SVRO zich momenteel op bezint.

Dialoogtafel: 

Aandachtspunt voor zowel Elim als Maranatha: Het beter inzetten/benutten van het cliëntportaal voor 

interactie zou een nuttige bijdrage kunnen leveren in de samenwerking tussen zorg en mantelzorg.
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1.3  Scholing medewerkers met betrekking 
 tot persoonsgerichte zorg

De PREZO- auditor concludeerde dat er scholing is geweest op het gebied van ‘Eigen regie’ en dat 

de scholing ‘Communicatie’ nog op de planning staat om gegeven te worden. Deze communicatietraining 

is gegeven door de teamcoaches aan de EVV-ers van zowel Elim als Maranatha. Onderwerpen die aan 

bod kwamen in deze training waren communicatie, gesprekstechnieken, veranderingen communiceren 

en er was ruimte voor inbreng van de deelnemers zelf. Onderling hebben de EVV-ers intervisie gedaan 

met betrekking tot deze onderwerpen. 

Naast vaststaande scholingsmomenten kunnen de medewerkers als er actuele vragen/problemen 

met betrekking tot onbegrepen gedrag en/of psychische problematiek zijn, een beroep doen op 

de psycholoog van Novicare. Voor vragen met betrekking tot de Wet zorg en dwang is de 

Wzd-functionaris beschikbaar. 

1.4 Reflectie verbeterinitiatieven

Hier worden de verbeterinitiatieven met betrekking tot persoonsgerichte zorg toegelicht, deze komen 

uit de kwaliteitsplannen van 2021.

Reflectie Elim

Verbeterinitiatief: deskundigheidsbevordering psychiatrische problematiek cliënt met complexe 

hulpvraag

In 2021 kon vanwege corona deze deskundigheidsbevordering niet middels teambrede trainingen 

gegeven worden. Daarentegen is wel regelmatig de expertise van Novicare of de GGZ-arts ingeroepen 

met betrekking tot bepaalde casuïstiek bespreking. De psycholoog van Novicare ondersteunde de teams 

bijvoorbeeld. Wel wordt ingezien dat vanwege de toenemende complexiteit van hulpvragen er behoefte is 

aan teambrede deskundigheidsbevordering, en voor de toekomst wordt deze wel ingepland.

Reflectie Maranatha

Verbeterinitiatief: extra nachtdiensten

Deze extra nachtdiensten zijn in 2021 net als in voorgaand jaar weer ingezet en leveren het gewenste 

resultaat op. Medewerkers geven aan dat het voor de rust en veiligheid goed is om een extra collega 

te hebben in de nacht. Uitdaging is en blijft om het rooster goed rond te krijgen.
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Verbeterinitiatief: omgaan met onbegrepen gedrag

In 2020 hebben alle woonbegeleiders, helpenden, 

verzorgenden en verpleegkundigen de scholing ‘Omgaan met 

onbegrepen gedrag’ gevolgd en hierdoor hebben zij meer inzicht 

gekregen in hun eigen aandeel in de interactie met cliënten. 

In 2021 is de follow-up training geweest vanuit Novicare waar 

ook de teamcoaches bij waren. 

2 Wonen & welzijn (pijler 2)

De zorg voor de cliënt en zijn omgeving wordt onder deze pijler weergegeven. In paragraaf 1 wordt 

ingezoomd op het welzijn van de cliënt. Paragraaf 2 geeft de kwaliteitsverbeteringen op het gebied van 

wonen weer en in de laatste paragraaf worden onder het kopje ‘Reflectie’ de verbeterinitiatieven met 

betrekking tot wonen en welzijn binnen Elim en Maranatha geëvalueerd. 

2.1 Welzijn

Welzijn is een essentieel onderdeel van onze zorg. We zetten ons actief in om welzijn een prominente 

plek te geven door het aantrekken van activiteitenbegeleiders die aan kunnen sluiten op de behoefte 

die er leeft bij onze cliënten. Bij welzijn kun je denken aan dagbesteding die bedoeld is om een 

herkenbare dagstructuur aan te brengen en om bezig te zijn met activiteiten die gezellig en zinvol zijn 

en tegelijkertijd de zelfredzaamheid stimuleren. Concreet betekent dit koffiedrinken met elkaar, 

een spel doen, zingen, voorbereiding warme maaltijd etc. Bij het organiseren van activiteiten staan 

saamhorigheid, ontmoeten en gezelligheid centraal. Denk hierbij een zangmomenten, verkopingen, 

bewegen, uitstapjes etc. 

Juist in 2021 toen corona hard rondging, waren gezamenlijke momenten lastig door de verplichte 

quarantaine en het risico op besmettingen. Waardoor veel geschrapt moest worden uit de planning. 

Door de teams van beide locaties zijn veel inspanningen verricht om toch een activiteitenaanbod aan 

te bieden. Een voorbeeld zijn de bingo-momenten die bij Maranatha georganiseerd werden en die te 

volgen waren via de huistelefoon. 

Ook zijn bij Maranatha in 2021 medewerkers ingezet die extra tijd en aandacht hadden voor cliënten. 

Dit deden zij door regelmatig een individueel gesprek aan te gaan met een cliënt, het serveren van 

een lekkernij of het aanbieden van een extra activiteit.

In zijn algemeenheid valt te zeggen dat cliënten in coronatijd eenzamer waren. Dit viel niet te 

voorkomen toen de afdelingen gesloten werden en de dagbehandeling dicht moest blijven vanwege 
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het risico op besmettingen. Wel is er veel tijd en aandacht gegeven om in verbinding te blijven met 

de bewoners en ze aandacht en liefde te geven. In Elim werden bewoners normaal gesproken naar het 

Trefpunt gebracht voor een zangmiddag, maar nu werd er door medewerkers bijvoorbeeld één op één 

met de cliënt gezongen of voorgelezen, al naar gelang de behoefte. Er waren wel Welzijnsmedewerkers 

aanwezig in de huiskamers maar deze moesten ook zorg verlenen. 

Dialoogtafel:

Aandachtspunt Elim: Het zou beter zijn als het stukje welzijn meer geborgd zou zijn op de afdeling 

zelf en niet geïsoleerd in de huiskamers. Om dit te realiseren zijn een tweetal concrete acties 

geformuleerd: 

1. Het zou goed zijn als de welzijnsmedewerker ook aanwezig is in het MDO. 

2. Voor iedere cliënt drie plezierige activiteiten te noteren, die de cliënt heel prettig vindt om te doen 

 en die hem of haar tot rust kunnen brengen. Dit zou bij nieuwe cliënten bijvoorbeeld tijdens het 

 opnamegesprek standaard aan de orde kunnen komen in het kader van welzijn van de cliënt. 

2.2 Wonen 

De in 2020 geformuleerde zorg- en vastgoedvisie wordt gevolgd bij Maranatha en Elim. 

Elim biedt verpleeghuiszorg aan 55 cliënten met een complexe zorgvraag. Deze cliënten wonen op 

één van de drie verpleeghuisafdelingen en overdag kunnen ze deelnemen aan één van de drie 

dagbestedingsgroepen. Een nadeel van de huidige situatie is dat de huiskamer waar de dagbesteding 

plaatsvindt niet op dezelfde verdieping is, waardoor de lift genomen moet worden. Dit kost veel extra 

tijd en is niet efficiënt in het zorgproces. 

Momenteel wordt het plan uitgewerkt om het gebouw van Elim nog beter aan te passen aan 

de uitbreiding van verpleeghuiszorg met behandeling en wordt de mogelijkheid onderzocht om op 

de eerste en tweede verdieping huiskamers te realiseren voor groepswonen en groepsactiviteiten. 

Daarnaast heeft Elim het restaurant Trefpunt waar naast gezamenlijke maaltijden ook ontmoetings-

momenten georganiseerd worden en de weeksluiting plaatsvindt. Een kapsalon en winkeltje (dat door 

vrijwilligers wordt bijgehouden) en een eigen linnenkamer waar het wasgoed van de bewoners 

verzorgd wordt, behoort ook tot de faciliteiten van Elim. De linnenkamer is in 2021 grondig verbouwd 

naar de eisen van deze tijd, tot grote tevredenheid van de medewerkers.
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Dialoogtafel

Trotspunt Elim: De nieuwe linnenkamer die in 2021 is gerealiseerd. 

Deze vernieuwde en uitgebouwde ruimte is een enorme verbetering 

voor de medewerkers en ook voor de cliënten. In 2022 worden 

de processen eromheen uitgewerkt. Wellicht kan een deel van 

het werk in de linnenkamer als arbeidsactiviteit dienen voor 

de bewoners van de gehandicaptenorganisatie Tharah die aan het 

gebouw van Elim verbonden is en ook onder Zorggroep Sirjon valt.  

Binnen Maranatha zijn diverse groepen cliënten woonachtig, zoals te lezen is in hoofdstuk 5.4. 

Er wordt verpleeghuiszorg aan psychogeriatrische cliënten geboden binnen groepswonen met acht 

bewoners. En er wordt zorg (met en zonder behandeling) aangeboden. Naast wonen en zorg is er ook 

dagbesteding in drie groepen. 

In 2021 is de nieuwe woonkamer ‘Kajuit’ geopend waar cliënten van de somatische afdeling 

Rozemarijn samen kunnen eten en er ruimte is voor ontmoeting. Door cliënten wordt dit als prettig 

en gezellig ervaren. 

Daarnaast is eind 2021 het vernieuwde Dorpshuis van Maranatha geopend. De complete inrichting 

is aangepast en afgestemd op elkaar, waardoor het een sfeervol geheel is geworden. Ook de entree 

is vernieuwd en er zijn aanpassingen gedaan aan het Winkeltje en de balie. Naast de gezamenlijke 

maaltijden en georganiseerde activiteiten zien we nu ook dat bewoners samen met hun familieleden 

gezellig een kopje koffie of thee drinken in het Dorpshuis.  

Dialoogtafel

Trotspunt Maranatha: Het compleet vernieuwde Dorpshuis 

dat eind 2021 is heropend. Een prachtige, warme sfeer is 

er gecreëerd voor de bewoners en hun bezoek. 

Een ander trotspunt: Het mooie programma ‘Bewegen 

voor ouderen’ dat de afdeling Welzijn heeft opgezet.  
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Maranatha heeft net als Elim ook de nodige faciliteiten voor 

bewoners waaronder een eigen linnenkamer waar de was van 

de bewoners verzorgd wordt. De Stichting Vrienden van Maranatha 

heeft met het benodigde sponsorgeld gezorgd dat er een 

fietslabyrint is gekomen in de zomer van 2021. 

Een fietslabyrint is een mooi systeem waarmee de bewoners 

interactieve fietstochten maken door steden en natuurgebieden. 

Het is bewegen en beleven. Het labyrint is verrijdbaar en wordt 

naar behoefte op diverse plekken binnen Maranatha ingezet. 

2.3 Reflectie verbeterinitiatieven 

Hier worden de verbeterinitiatieven met betrekking tot wonen en welzijn toegelicht uit de kwaliteits-

plannen van 2021

Reflectie Elim

Verbeterinitiatief Elim: Welzijns medewerker PG-afdeling Oase en activiteitenbegeleider  

Verpleeghuis Elim

Binnen de Oase zijn er twee medewerkers die activiteitenbegeleiding geven aan cliënten, zij hebben 

daar geen expliciete welzijnsopleiding voor gevolgd. De activiteitenbegeleiders voor verpleeghuis Elim 

zijn eveneens verzorgenden waarvan één gediplomeerd activiteitenbegeleider is en één een opleiding 

daartoe volgt. 

Reflectie Maranatha

Verbeterinitiatief Maranatha: Activiteitenbegeleiding & extra verzorgenden voor uitjes

Deels is dit verbeterinitiatief gerealiseerd door de nieuwe huiskamer de Kajuit waar voor 12 uur per 

week een activiteitenbegeleider is aangenomen. De uitjes konden in 2021 vanwege corona niet 

doorgaan. 
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3 Veiligheid (pijler 3)

De veiligheid van onze cliënten komt in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod. Eerst middels een korte 

terugblik op de PREZO-audit van het voorjaar 2021 in paragraaf 1, vervolgens worden de uitkomsten van 

de aangeleverde kwaliteitsindicatoren besproken in paragraaf 2. Paragraaf 3-6 bevatten een bespreking 

van hygiëne- en infectiepreventie, MIC & MIM meldingen en een analyse van onvrijwillige zorg in 2021.

3.1 PREZO audit

Cliënten van beide locaties voelen zich veilig en geborgen, wordt aangegeven in het tevredenheids-

onderzoek en in de gesprekken met mantelzorgers, aldus concludeert de PREZO-auditor in april 2021. 

Ook de overige veiligheidsindicatoren zoals medicatie-voorzieningen, inzet behandeldienst van 

Novicare, inrichting van de organisatie op de Wzd is op orde zo wordt in het auditrapport geconcludeerd.  

3.2 Indicatoren basisveiligheid

Net als voorgaande jaren levert elke zorgaanbieder van verpleeghuiszorg een aantal kwaliteits-

indicatoren aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland. Daarnaast worden de uitkomsten 

van deze indicatorenmeting in de betreffende teams besproken. 

De kwaliteitsindicatoren over het verslagjaar 2021, zijn gedurende januari en februari 2022 gemeten. 

Deze meting vond plaats op teamniveau binnen Elim en op teamniveau binnen Maranatha (waarbij 

onderscheid gemaakt wordt tussen verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg).

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verplichte kwaliteitsindicatoren (grijs) én de gekozen 

keuze kwaliteitsindicatoren (blauw) over het verslagjaar 2021. 

Nr. Thema Indicator

1 Decubitus 1.1 In januari en februari 2021 geregistreerde decubitus

1.2 Casuïstiekbespreking decubitus op afdeling

2 Advance Care Planning 2 Gezamenlijke afspraken over behandeling rond  

het levenseinde

3 Medicatieveiligheid 3.1 Bespreken medicatiefouten in het team

3.2 Medicatiereview 

4 Gemotiveerd omgaan met 

vrijheidsbeperking

4.1 Middelen en maatregelen rond vrijheid

4.2 Terugdringen vrijheidsbeperking

4.3 Werken aan vrijheidsbevordering

5 Continentie 5 Plan voor zorg bij continentie

6 Aandacht voor eten en drinken 6 Voedselvoorkeuren cliënt

De keuze voor de blauw gekleurde kwaliteitsindicatoren is gemaakt op basis van het voorgaande jaar 

en volgt uit het kwaliteitsverslag 2020 en het kwaliteitsplan 2022. De indicatoren zijn hiermee hetzelfde 

als de voorgaande jaren.

De Centrale Cliëntenraad SVRO heeft op 9 februari 2022 ingestemd met deze indicatoren.
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De uitkomsten van de meting basis indicatoren zijn in de maanden maart, april en mei in de teams 

besproken. Hierdoor worden de indicatoren gebruikt bij het leren en verbeteren in de teams. Door te 

meten op deze kwaliteitsthema’s kunnen teams werken aan continue verbeteren en komt het gesprek 

in de teams op gang. De bespreking heeft plaats gevonden aan de hand van de volgende vragen: 

• Herkennen: kunnen we de resultaten plaatsen?

• Begrijpen: kunnen we de resultaten verklaren?

• Waarderen: vinden we de resultaten goed genoeg?

• Handelen: welke verbeteracties zijn nodig?

Hieronder worden de uitkomsten van de meting per thema toegelicht. 

Advance Care Planning
De indicator heeft als doel een impuls te geven aan het voeren van de goede gesprekken op het 

juiste moment. Wat vindt de cliënt werkelijk belangrijk en met welke zorg is dit het best te bereiken? 

Welke zorg is zinvol en passend en verhoogt de kwaliteit van leven van de cliënt?

Advance Care Planning leidt tot gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde, 

en deze indicator brengt in kaart welke beleidsafspraken met de cliënt zijn vastgelegd in het zorgdossier:

• Wel of niet reanimeren

• Wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals

• antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie

• Wel of geen ziekenhuisopname

• Anders

Percentage cliënten waarbij ten minste één beleidsafspraak over behandeling rond het levenseinde in 

het zorgdossier is vastgelegd.

Elim 2020 2021 Maranatha 2020 2021

100% 100% 100% 100%

Wel of niet reanimeren wordt bij alle cliënten besproken en vastgelegd. Afspraken rondom wel of geen 

ziekenhuisopname of wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen, zoals 

antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie worden nog lang niet bij alle cliënten besproken 

en vastgelegd in het zorgdossier. 

Medicatieveiligheid: Bespreken van medicatiefouten en medicatie review
Bij het thema Medicatieveiligheid komen twee indicatoren aan de orde, namelijk het bespreken 

van medicatiefouten in het team en het uitvoeren van een formele medicatiereview bij elke cliënt. 

Het onderwerp medicatieveiligheid komt ook aan de orde in paragraaf 3.4 bij de analyse van de 

MIC meldingen.

Wat kunnen we leren van (het proces van) medicatiefouten? En draagt het medicatiereview 

daadwerkelijk bij aan:

• het vergroten van het inzicht van verzorgenden en verpleegkundigen in de werking van medicatie

• kennis van de specialist ouderengeneeskunde en apotheek over de werking van medicatie bij  

 de cliënt?
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Percentage van de afdelingen waar de meldingen van medicatiefouten tenminste eens per kwartaal 

multidisciplinair besproken worden.

Elim 2020 2021 Maranatha 2020 2021

100% 66,7% 100% 100%

Binnen Elim worden medicatie incidenten in alle drie de teams geregistreerd. In elk team is er een 

teamlid verantwoordelijk voor het verzamelen van de MIC medicatie meldingen en het agenderen op 

het teamoverleg. Binnen twee teams worden deze medicatie incidenten structureel besproken in het 

teamoverleg, één keer per twee maanden. Het andere team is niet aan het bespreken van de incidenten 

in het team overleg toegekomen in 2021; enerzijds omdat er veel teamoverleggen uitvielen door 

corona, anderzijds doordat MIC overzichten te laat bij het team terecht kwamen. Het borgen van het 

structureel bespreken en leren van medicatie incidenten in elk team is een aandachtspunt binnen Elim 

en wordt vanaf 2022 opgepakt door de Coördinator Zorg.

Het bespreken van de MIC meldingen medicatie is een structureel agendapunt op de teamoverleggen 

van de teams in Maranatha. Hierbij zijn tenminste verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden 

aanwezig.

Het meten van de indicator Medicatiereview geldt alleen voor cliënten met behandeling én langer 

dan zes maanden in zorg op het meetmoment. Op locatie Elim betroffen dit 52 cliënten en op locatie 

Maranatha 47 cliënten.

Percentage cliënten waarbij een formele mediatiereview heeft plaatsgevonden, in bijzijn van zowel 

apotheker, specialist ouderengeneeskunde als zorgmedewerker die medicijnen aan de cliënt verstrekt.

Elim 2020 2021 Maranatha 2020 2021

100% 28,8% 100% 100%

Door wisselingen in zowel management als personeel, hebben in 2021 veel medicatiereviews 

plaatsgevonden zonder de zorgmedewerker van Elim waardoor het percentage dit jaar zo laag uitvalt. 

Voor 2022 worden alle vaste taken weer verdeeld onder de medewerkers. 

Wet zorg en dwang – vrijheidsbeperking en vrijheidsbevordering
Het thema Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking valt uiteen in twee indicatoren, namelijk:

• Middelen en maatregelen rond vrijheid

• Terugdringen van vrijheidsbeperking

De vraagstelling van deze indicator ‘Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking’ is nog 

geformuleerd vanuit de oude Wet BOPZ en niet vanuit de nieuwe Wzd. Dit was verwarrend voor 

de teams om te meten. In de resultaten worden ‘middelen en maatregelen’ genoemd, wat geen Wzd 

toepassingen zijn en andersom. Daarom is ervoor gekozen om de uitkomsten van deze meting alleen 

in de Openbare Database van Zorginstituut Nederland in te voeren. Zie voor meer informatie over onze 

omgang met onvrijwillige zorg de bijdrage over de Wzd in paragraaf 3.5.  
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Aandacht voor eten en drinken 
Eten en drinken is een belangrijk aandachtspunt in de verpleeghuiszorg. Daarbij gaat het niet alleen 

om het voorkomen van ondervoeding of overgewicht bij de cliënt, maar ook om het genieten van eten 

en drinken en de sfeer/ambiance tijdens de maaltijden. Ook gedurende 2021 zijn voedselvoorkeuren 

besproken met de cliënt en vastgelegd in het zorgdossier. De indicator meet de volgende onderwerpen:

• voorkeuren voor bepaald eten en drinken

• voorkeuren omtrent het aanbieden van eten en drinken (hoeveelheid, frequentie, vorm)

• gewenste hulp bij eten en drinken

• voorkeuren voor tijd en plaats van eten en drinken

• anders

Percentage cliënten waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden WEL zijn besproken 

en vastgelegd in het zorgdossier.

Elim 2020 2021 Maranatha 2020 2021

100% 100% 16,7% 60,8%

Op locatie Elim wordt er gebruik gemaakt van een ‘ADL-kaart’ waarop de voedselvoorkeuren worden 

beschreven en aan de hand waarvan evaluatie plaatsvindt. 

Op locatie Maranatha is het percentage van cliënten waarbij voedselvoorkeuren besproken worden 

sterk verbeterd ten opzichte van 2020: van 16,7 % in 2020 naar 60,8 % in 2021. Deze verbetering is tot 

stand gekomen door in de teamoverleggen aandacht aan het onderwerp ‘voedselvoorkeuren’ te geven. 

Naar aanleiding hiervan hebben de medewerkers bij het merendeel van de cliënten gevraagd welke 

voedselvoorkeuren er zijn. De EVV-er heeft dit vastgelegd in het zorgleefplan en daarna besproken in 

de teams. 

3.3 Hygiëne en infectie preventie

In de afgelopen twee jaren is er uitgebreid aandacht (geweest) voor hygiëne- en infectiepreventie op 

onze locaties, mede ten gevolge van COVID-19. Er worden zowel interne als externe audits uitgevoerd 

om de kwaliteit op een hoog niveau te houden. Eind 2021 is er gestart met een organisatie-breed plan 

van aanpak m.b.t. interne veiligheidsrondes. 

Dialoogtafel 

Trotspunt Elim: De Hygiëne en Infectiepreventie medewerkers zijn echt gegroeid in het omgaan met 

infecties. Na corona zijn er andere virussen geweest op de afdelingen en het is te merken dat het team 

meer ervaring heeft in waar het op moet letten. De regels worden makkelijker opgepakt waardoor 

de virussen beter bestreden kunnen worden. 
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3.4 MIC en MIM meldingen

Bij Elim en Maranatha en Elim worden (bijna) incidenten gemeld via het formulier ‘Meldingen Incident 

Cliënten’ (MIC), wat onderdeel is van het Elektronisch Cliëntendossier (ECD). Vanuit het ECD wordt 

de data maandelijks en per tertaal geëxporteerd naar Power BI. In Power BI zijn de trends, oorzaken 

en lering & verbetering te analyseren. De weergave is tevens te gebruiken bij het geven van een 

toelichting op deze analyse in o.a. teamoverleggen en overleggen met de lokale Cliëntenraad, waarbij 

Power BI als ‘praatplaat’ fungeert. De MIC aandachtspersonen en de MIC functionarissen hebben ook 

toegang tot Power BI. 

Om de opvolging van een MIC-melding voldoende te kunnen borgen is er per afdeling een MIC 

aandachtspersoon en per locatie een MIC-aandachtsfunctionaris. De MIC aandachtsfunctionaris van 

de locatie monitort samen met de Manager zorg de voortgang van meerdere teams, doet de analyse 

van de meldingen en geeft een terugkoppeling aan het cluster Kwaliteit & Veiligheid. Bewustwording 

van het doel van het doen van een melding en daarnaar handelen blijft een punt van aandacht. 

In mei 2021 is bij Maranatha het elektronisch medicatieregistratiesysteem ‘Medimo’ geïmplementeerd 

welke al langer in gebruik was bij Elim (zie paragraaf 7.2). Naar verwachting gaat dit medicatiesysteem 

bij een juist gebruik bijdragen aan het verkleinen van de kans op medicatiefouten. 

Zie bijlage 1 voor een overzicht en verdere analyse van de MIC en MIM meldingen in 2021. 

3.5 Analyse onvrijwillige zorg

De kern van de Wet zorg en dwang (Wzd) is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen mensen met een 

psychogeriatrische aandoening moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen 

ouderen niet meer zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen dan bij die keuzes, 

in overleg met de vertegenwoordigers. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige 

zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Het jaar 2020 was het overgangsjaar van 

de Wet BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen) naar de Wzd. In 2021 hebben we 

als organisatie het gehele jaar te maken gehad met de Wzd. Vanuit de Inspectie Gezondheidszorg 

en Jeugd (IGJ) is de eis om twee keer per jaar een overzicht aan te leveren om inzicht te geven in 

de toegepaste onvrijwillige zorg. Vanuit deze overzichten en de bijeenkomsten van de Wzd-commissie 

is onderstaande analyse gemaakt over 2021 omtrent de Wzd.

Onderstaande tabel toont het aantal cliënten op wie de onvrijwillige zorg is toegepast in geheel 2021 

binnen de ouderenzorg. Dit betreft Elim en Maranatha. 

Onvrijwillige zorg 

Totaal aantal cliënten Unieke cliënten met Wzd maatregel(en) Percentage 

203 5 2,5%
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Vervolgens worden de maatregelen die zijn ingezet in onderstaande tabel weergegeven, verdeeld in 

de negen categorieën (wanneer deze van toepassing zijn) van de Wet zorg en Dwang.

Inzet van onvrijwillig zorg 

Wzd categorie Aantal maatregelen

Toedienen van vocht, voeding en medicatie, medische handelingen en 

therapeutische maatregelen

1

Beperken van de bewegingsvrijheid 2

Beperken van de vrijheid om het eigen leven in te richten 3

Totaal 6

Inzicht in de Wet zorg en dwang
2020 was een overgangsjaar, 2021 is een jaar geweest van verdere implementatie en bewustwording 

van de Wzd. De volgende activiteiten zijn ondernomen binnen de organisatie om bewustwording te 

creëren en het op orde maken van de zorgplannen met betrekking tot de Wzd: 

1.  In juli tot oktober 2021 zijn de volgende nieuwsbrieven en informatie gedeeld met alle medewerkers  

 van Elim en Maranatha. Deze informatie is eerst gedeeld, besproken en vastgesteld met  

 de Wzd-commissie: 

 a.  Instructie: Wzd invullen in het ECD. Hierbij aandacht om de Wet zorg en dwang op  

  de juiste manier te verwerken in het cliëntendossier. Als aanvullende informatie om de zorg  

  plannen ‘Wzd-proof’ te maken. 

 b. Stappenplan leren van elkaar: Interne kennis, ervaring en tips van het doorlopen van het   

  stappenplan zijn gedeeld. Dit om als medewerkers van elkaar te leren en steeds een stapje  

  verder te komen. 

 c. Overzicht van filmpjes, linken en interne documenten: dit om de bewustwording te vergroten  

  en de Wzd dicht bij de medewerker en cliënt te brengen. De filmpjes en linken bevatten in  

  formatie vanuit kennis en expertise die door ‘Dwang in de zorg’ zijn verzameld.  

  Interne documenten geven het beleid en handvaten weer van Elim en Maranatha. 

 d. Taken en verantwoordelijkheden: om helderheid te scheppen voor iedere medewerker wat  

  er van hem of haar verwacht wordt omtrent de Wzd. 

2. Alle nieuwsbrieven en informatie die bij punt één worden beschreven zijn gebundeld in één nieuws 

 brief waarbij de medewerkers stap voor stap worden meegenomen in de ontwikkelingen,  

 verwachtingen en aandachtspunten van de Wzd. Daarnaast zijn de medewerkers geïnformeerd  

 over de veranderingen in de Reparatiewet (reparatiewetsvoorstel dat de uitvoering van de Wzd moet  

 verbeteren). 

3. In december 2021 is er een interne audit uitgevoerd (deskresearch) op de Wzd. Hieruit is naar voren  

 gekomen dat de implementatie nog niet het beoogde resultaat heeft gehad. Dit werd met name   

 zichtbaar in de volgende punten: 

 a. Wijzingen van reparatiewetsvoorstel zijn nog niet opgenomen in het beleidsdocument Wzd van  

  Elim en Maranatha. 

 b. Een Wzd-maatregel is wel beschreven maar de toepassingen zijn niet geregistreerd door  

  de medewerkers waardoor het cliëntendossier niet overeenkomt met de werkelijkheid.  

  Hierdoor is niet inzichtelijk welke maatregelen daadwerkelijk zijn toegepast en wat de duur is   

  geweest van deze toepassing. 
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Wat willen we in 2022
1. Medewerkers worden door de managers gefaciliteerd om tijdig het stappenplan te doorlopen  

 en de onvrijwillige zorg te evalueren. 

2. Het opgestelde Wzd beleid wordt geëvalueerd en aangepast naar de huidige ontwikkelingen  

 en reparatiewetsvoorstel.

3. De registratie vindt op de juiste manier plaats, waardoor er een export-rapportage is welke  

 overeenkomt met de werkelijkheid. 

4. Er wordt opnieuw een interne audit (zowel desk- als fieldresearch) gehouden hoe we als organisatie  

 ervoor staan met betrekking tot de Wzd.

Door op deze wijze de Wzd onder de aandacht te blijven brengen en het implementatieproces  

intensief te blijven begeleiden, worden de vrijheidsbeperkende maatregelen bij Maranatha en Elim   

steeds meer teruggedrongen. 

3.6 Reflectie verbeterinitiatieven 

Maranatha: 

Verbeterinitiatieven: wondbehandeling, kennis diabetes, medicatieveiligheid 

Op het gebied van wondbehandeling wordt bij Maranatha nauw samengewerkt met Carint Reggeland. 

Er is te weinig vraag naar deze kennis om intern iemand hiervoor specifiek op te leiden. De IG-ers 

hebben veel kennis met betrekking tot diabetes. Wanneer er specifieke kennis voor de behandeling van 

diabetes nodig is, is er vanuit Novicare altijd een deskundige op afroep aanwezig voor de verpleeghuis-

afdelingen. De cliënten die hun eigen huisarts hebben, maken veelal gebruik van de diabetesverpleeg-

kundige van de huisartsenpraktijk. 

Wat betreft medicatieveiligheid is de implementatie van Medimo een grote verbetering. 

Lees hierover meer in paragraaf 7.2.

Dialoogtafel

Aandachtspunt Maranatha: De cliëntenraad noemt als 

aandachtspunt de communicatie rondom nieuwe interventies. 

Tijdens de dialoogtafel werd het voorbeeld genoemd van een 

moeder die op de verpleeghuisafdeling was opgenomen 

en plotseling moesten de bedhekken weg, het bed verlaagd 

worden en er een speciale mat naast het bed komen. 

Dit heeft de betreffende mantelzorger de nodige slapeloze 

nachten gegeven: stel dat moeder uit bed zou vallen? 

Dus communiceer wijzigingen zorgvuldig en betrek mantelzorg 

nauw bij veranderingen. Werk tegelijkertijd wel volgens 

de standaarden van verpleeghuiszorg. 
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4 Leren en werken aan kwaliteit (pijler 4)

Deze pijler gaat over het principe van lerende organisaties. Dit is een doorlopend proces wat op alle 

niveaus in de organisatie van SVRO doorlopen wordt. Waarbij Sirjon Academie ondersteuning biedt 

maar ook de opleidingsadviseurs een spin in het web zijn. Zichtbaar is dat in corona tijd het teambreed 

leren op een andere manier heeft moeten plaatsvinden vanwege alle beperkende maatregelen. 

Paragraaf 1 gaat dieper in op het leren d.m.v. audits. In paragraaf 2 komt het leren binnen de teams 

terug. Paragraaf 3 geeft weer hoe we een lerend netwerk vormen met andere organisaties en tenslotte 

eindigt deze pijler met een stukje inzicht geven in het klachtenproces van SVRO. 

4.1 Leren op organisatieniveau: (interne) audits 

In het voorjaar van 2021 heeft de PREZO audit plaatsgevonden. SVRO heeft drie van de drie prestaties 

behaald (zie bijlage 3), hiermee voldoet SVRO aan het wegingskader van PREZO VV&T keurmerk-

schema voor Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap 2017. 

Op locatie en organisatieniveau wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit. 

Interne audits zijn erop gericht om te checken of de gestelde (kwaliteits)doelen behaald worden. 

In 2021 heeft een deskresearch plaatsgevonden met betrekking tot de implementatie Wet zorg en 

dwang (meer hierover in paragraaf 3.5). De eerste helft van 2021 is de implementatie van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 afgewikkeld. Eind 2021 is onder leiding van een senior 

adviseur K&V gestart met het opstellen van een beleid voor interne audits dat begin 2022 vastgesteld 

wordt.

Tevens hebben er dit jaar bij Maranatha en Elim audits plaatsgevonden op het gebied van HACCP 

en infectiepreventie. De aandachtsfunctionaris hygiëne- en infectiepreventie bewaakt bij elke locatie 

de voortgang van de aandachtspunten die uit de audit naar voren zijn gekomen (zie paragraaf 3.3).

4.2 Leren op teamniveau 

Bij zowel Elim als Maranatha zijn opleidingsadviseurs werkzaam die de spil vormen tussen het 

management en het team wat betreft scholingsbehoeften. In 2021 is de aanzet gegeven tot het 

samenstellen van een nieuw visiedocument m.b.t. opleiden. In dit document dat in 2022 vastgesteld 

wordt, is overzichtelijk weergegeven welke scholingen (semi)verplicht zijn

Voorbeelden van (semi) verplichte scholingen zijn: Meldcode huiselijk geweld, Ergocoach, Medicatie-

beleid, Mondzorg, BHV en HKM, voorbehouden en risicovolle handelingen, Epilepsie, Weerbaarheid, 

Wet zorg en dwang, HACCP. 

In Maranatha zijn in 2021 samenwerkingsbijeenkomsten geweest tussen de teams wonen 

en dagbesteding. Doelstelling was om een warme overdracht te kunnen geven van cliënten en zo 

de actuele (zorg)vraag van de cliënt over te kunnen dragen tussen beide teams die bij de cliënt 

betrokken zijn. Scholingsmomenten op persoonsgerichte zorg zijn ook gegeven, zie paragraaf 1.3. 
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4.3 Lerende netwerken op organisatieniveau 

Samen met Zorggroep Ena, zorgorganisaties Neboplus en Norschoten, vormt SVRO een lerend 

netwerk. Over en weer zijn de kwaliteitsplannen en -verslagen gedeeld en is feedback gegeven en 

ontvangen. De feedback wordt meegenomen in verdere plannen en verslagen. Ook met RST, Cedrah 

en Salem vormt SVRO een lerend netwerk. Overige samenwerkingsverbanden komen aan de orde in 

paragraaf 7.8.

Dialoogtafel:

Trotspunt: De samenwerking tussen Elim en Maranatha. Op alle lagen van de organisatie weet men 

elkaar te vinden op de vele gemeenschappelijke thema’s die er zijn als reformatorische zorginstelling. 

Dat is mooi en belangrijk in het kader van leren en ontwikkelen. 

4.4 Klachten 

Zorggroep Sirjon, Cedrah en RST Zorgverleners hebben gezamenlijke klachtenfunctionarissen 

aangesteld. Deze functionarissen geven vorm aan het beleid klachtenafhandeling conform de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillenzorg (WKKGZ). Zij hebben een bemiddelende rol bij uitingen van 

onvrede en kunnen procesbegeleider zijn mocht het tot een formele klacht komen.

In totaal zijn er in het jaar 2021 twee klachten binnen gekomen bij de klachtenfunctionarissen. 

Geen van deze klachten is behandeld door de Klachtencommissie. In 2020 waren er 8 klachten.  

Locatie Totaal Bijzonderheden Afhandeling 

Maranatha 1 Overig (schoonmaak, faciliteiten) Afgehandeld in overleg

Elim 1 Bejegening/communicatie Afgehandeld in overleg

Tevredenheid
Aan het einde van de klachtenbemiddeling wordt gevraagd naar de tevredenheid van de cliënt of 

diens familie over onze dienstverlening als klachtenfunctionaris. In 2021 was 100% van de cliënten 

van de door ons afgesloten casussen in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg 

(WKKGZ), én die reageerden op onze vraag hier naar, tevreden over onze inzet en het bereikte doel. 

Dit is het maximaal haalbare, wat ons zeer verheugt.

Voor zover mogelijk hebben de klachtenfunctionarissen (soms online) scholing en intervisies gevolgd 

om te voldoen aan de eisen die door Registerplein worden gesteld om geregistreerd te kunnen blijven.
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5 Leiderschap, governance en management (pijler 5)

Hieraan wordt vormgegeven volgens het strategieplan ‘Perspectief door verbinding 2020-2022’. 

Dit strategisch plan loopt tot en met het jaar 2022 waarbij uiteraard tijdig een nieuw strategieplan 

ontworpen wordt voor de toekomst. Paragaaf 1-4 geven meer informatie over de (reformatorische) 

achtergrond, missie, visie en manier van werken van SVRO binnen Zorggroep Sirjon. 

5.1 Bestuur, governance en medezeggenschap

Maranatha en Elim, behorend bij de werkmaatschappij SVRO is lid van de brancheorganisatie ActiZ. 

De brancheorganisaties in de zorg hebben samen regels opgesteld voor goed bestuur en toezicht. 

Deze regels zijn vastgelegd in de Governancecode Zorg 2017. Het bestuur en toezicht van onze 

Zorggroep functioneert volgens de regels van de Governancecode Zorg 2017 en de Wet Toelating 

Zorginstellingen (WTZi). 

De zorggroep werkt met het bestuursmodel waarbij de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is en 

waar een Raad van Toezicht functioneert als een toezichthoudend orgaan. De Raad van Bestuur bestaat 

uit twee leden en de Raad van Toezicht uit vijf leden. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 

de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Zorggroep Sirjon en 

de statuten van Siloah en SVRO en in een reglement Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 

Beide sluiten aan op de Governancecode en zijn gepubliceerd op de website van de werkmaatschappijen. 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarig strategisch beleid en 

voor het invulling geven aan de sturing van de organisatie. De Raad van Toezicht ziet toe op een juiste 

uitvoering van kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Dit wordt gedaan vanuit de commissie Kwaliteit & Veilig-

heid die onder de Raad van Toezicht ressorteert. In deze commissie zitten twee leden van de Raad van 

Toezicht, lid Raad van Bestuur en een senior adviseur Kwaliteit en Beleid, die vanuit de ondersteunende 

diensten invulling geeft aan het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 

Binnen de Zorggroep zijn de volgende medezeggenschapsorganen: 

• Lokale Cliëntenraden 

• Centrale Cliëntenraden

• Ondernemingsraad

5.2 Missie, kernwaarden en grondslag  

Onze Missie (Waarom bestaat Sirjon?)
‘Zorggroep Sirjon wil mensen dienen die kwetsbaar zijn vanwege hun beperking of hoge leeftijd. 

Dit doen we niet alleen omdat we geloven dat het onze opdracht is om onze naaste lief te hebben, 

maar juist ook omdat we dit ervaren vanuit ons hart’.
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De kernwaarden laten zien waar de organisatie voor staat en zijn richtinggevend voor gedrag:

Onze vier kernwaarden (Hoe komt onze missie tot uiting?) 
• Gelijkwaardig - Ieder mens is, als uniek schepsel van God, gelijkwaardig. Dit is dan ook het  

 vertrekpunt voor de bejegening van onze cliënten. We hebben respect voor elk mensenleven.  

 Enerzijds mogen wij een belangrijke plaats innemen in hun leven, maar andersom helpen zij ons om  

 onze eigen afhankelijkheid te zien en trouw en dienstbaar te zijn. We geven én ontvangen. 

• Liefdevol - Vanuit oprechte liefde voor onze naasten zoeken wij samen naar de beste zorg. Dát biedt  

 perspectief. We geloven niet alleen dat naastenliefde onze Bijbelse opdracht is, maar ervaren dit ook  

 vanuit ons hart. Vanuit die liefde geven we oprechte aandacht aan onze cliënt. 

• Toegewijd - We doen ons werk vanuit ons hart en zijn innerlijk bewogen met onze cliënten  

 en collega’s. We worden geraakt door mensen en voelen ons daarom betrokken en verantwoordelijk.  

 Vanuit deze toewijding kennen we elkaar en dienen we met overgave. 

• Verantwoordelijk - Wij werken vanuit de Bijbelse opdracht om voor kwetsbare mensen te zorgen.  

 Het is een voorrecht om hen te dienen en daarmee te doen wat de Heere van ons vraagt. We nemen  

 onze verantwoordelijkheid om trouw en aanspreekbaar te zijn. Tegelijk delen we onze identiteit  

 openlijk en doorleefd met onze cliënten, collega’s en omgeving. 

De visie gaat in op hoe Zorggroep Sirjon wil zijn. Hoe de missie van de organisatie tot uiting komt 

en waar de organisatie voor gaat. De visie is gericht op de toekomst. De visie is als volgt geformuleerd:

Onze Visie
Een verbindende organisatie worden, door samen te leren en te ontwikkelen. Dit geldt zowel

voor onze cliënten, intern en in onze positie in de samenleving.

De visie is gebaseerd op het Bijbelse gebod ‘God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf’.

Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen.

De visie van Zorggroep Sirjon ontvouwt zich verder in een mensvisie en zorgvisie. 

De mensvisie bepaalt hoe de cliënten bejegend worden.

Mensvisie
Ieder mens is een uniek schepsel van God met eigen mogelijkheden en beperkingen, een eenheid van

lichaam en geest met eigen sociale en emotionele relaties. Geschapen om tot Gods eer te leven.

God, die in Christus door ons gekend moet worden, opdat ons leven weer tot Zijn doel komt. In onze

gebrokenheid geeft Hij perspectief. Daarom treden we elkaar met liefde, respect en betrokkenheid 

tegemoet, op basis van gelijkwaardigheid.

De zorgvisie beschrijft hoe de zorg- en dienstverlening gestalte krijgt. 

Zorgvisie
Vanuit de visie biedt Zorggroep Sirjon identiteitsgebonden en kwalitatief goede zorg- en dienstverlening 

die bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt:

• De cliënt wordt bejegend als een persoon met eigen wensen en behoeften ten aanzien van 

 zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigenheid. Daar sluiten wij bij aan.

• De cliënt wordt uitgenodigd om de eigen mogelijkheden te ontwikkelen, te benutten of te onder  

 houden en ook zelf dienstbaar te zijn. Om zo de cliënt tot zijn recht te laten komen, in zijn kracht  

 te zetten en zijn welzijn te bevorderen. Zodat de cliënt een zo gewoon mogelijk leven kan leiden.
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• Zelf keuzes maken hoort daarbij. Dat betekent voor ons: altijd aan de cliënt vragen wat hij of zij wil  

 en daarnaar luisteren. Dat biedt perspectief. Het Woord van God is daarbij ons richtsnoer.

• Vanuit oprechte aandacht voor de cliënt wordt voortdurend, samen met de cliënt en het netwerk van  

 mensen dat om hem of haar heen staat, gezocht naar wat het beste is. De professionele zorg 

 en begeleiding aan de cliënt is aanvullend op of ondersteunend aan het netwerk van de cliënt.

• De sfeer binnen de zorg en begeleiding komt overeen met de voor de cliënt vertrouwde leefsfeer.  

 Vanwege de identiteit is er in de zorg en begeleiding extra aandacht voor levensvragen en het  

 geestelijk welzijn van de cliënt.

• We hebben oog voor de gemeenschap waarin de cliënt zich beweegt. We stimuleren en  

 ondersteunen zowel de gemeenschap als de cliënt om voor elkaar van betekenis te zijn: de gemeen 

 schap voor de cliënt en de cliënt voor de gemeenschap.

• De innovatieve en technische ontwikkelingen voor de zorg en de begeleiding worden gevolgd.  

 We zien kansen om met deze ontwikkelingen het welbevinden van cliënten te kunnen bevorderen of  

 de doelmatigheid te kunnen vergroten.

Onze grondslag 
Zorggroep Sirjon hanteert de Heilige Schrift als onfeilbaar Woord van God en daarop gegrond de drie 

Fomulieren van Enigheid. Als organisatie zien wij de identiteit in het leven en werken als volgt: 

De grondslag, missie, visie en kernwaarden doortrekken de gehele zorggroep en komen ook tot uiting 

in ons ‘Identiteitsdocument Zorggroep Sirjon’ en ‘Identiteitsbewijs ‘Delen door liefde’. Daarin wordt 

beschreven wat onze reformatorische identiteit betekent voor de dagelijkse praktijk. Twee pijlers geven 

hier richting en invulling aan:

Doorleefd dienen en Doorleefd delen
Dat betekent dat wij…

• Oprecht aandacht hebben voor de cliënt, de cliënt zien en respecteren zoals hij of zij is.

• Professioneel reageren op datgene wat de cliënt aangeeft. En doen wat de ander werkelijk helpt, 

 zoals de barmhartige Samaritaan dat deed (Lukas 10: 25-37).

• Relationeel gericht zijn, betrokken bij de cliënten met zijn of haar netwerk, de medewerkers  

 en de organisatie: we zijn er met en voor de ander.

• Over onze eigen grenzen kijken en aansluiten bij het leven, het verhaal en de persoon van de ander 

 en leren van elkaars mogelijkheden, kennis of ervaring.
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5.3 Strategie en meerjarenbeleid 

Dienen en delen staan binnen de organisatie centraal. Samen maken we onze missie waar. 

Wederzijdse verwachtingen zijn helder en worden gedeeld. De gezamenlijke kracht ontstaat door 

verbinding. In 2022 wordt de vorming van een nieuw strategisch plan in gang gezet. 

Het methodisch gedachtengoed binnen Zorggroep Sirjon is ‘Begeleiden met Perspectief’ (zie bijlage 5). 

De pijlers Ken de cliënt, Ken jezelf en Ken de ander vormen hierbij het uitgangspunt. Begeleiden met 

Perspectief vraagt een reflectieve houding van onze medewerkers en nodigt uit om vanuit verbinding 

samen te leren en ontwikkelen.

5.4 Positie binnen Zorggroep Sirjon en ons zorgaanbod  

Onze woonzorgcentra Maranatha te Rijssen en Elim te Barneveld en behoren tot werkmaatschappij 

SVRO2. Deze werkmaatschappij is onderdeel van de Zorggroep Sirjon.

Elim biedt wonen en zorg in verschillende vormen. Vanaf maart 2019 is de overgang gemaakt van 

verblijf met- en zonder behandeling, naar volledig verblijf met behandeling. Een van onze afdelingen 

betreft een gesloten afdeling. Hier wordt de zorg geleverd door een andere zorgaanbieder, namelijk 

Norschoten. Hiernaast wordt er in de aanleunwoningen wijkverpleging geboden wat door een andere 

zorgaanbieder, namelijk RST Zorgverleners wordt uitgevoerd. Elim heeft voor de behandeldienst een 

samenwerking met de zorgorganisatie Novicare.

2 Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg. 
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Evenals Elim, biedt Maranatha wonen en zorg in verschillende vormen. Waarin Maranatha van Elim 

verschilt is het feit dat Maranatha ook nog verblijf zonder behandeling biedt. Voor de behandeldienst 

heeft Maranatha ook een samenwerking heeft met de zorgorganisatie Novicare.

Zowel Elim als Maranatha hebben een regionale functie als reformatorische zorginstelling en zijn een 

actief onderdeel van de leefgemeenschappen in Barneveld en Rijssen. Er is een grote mate van 

verbondenheid met de families, de mantelzorger en rond de 250 vrijwilligers. Beiden worden als het 

ware gedragen door de plaatselijke reformatorische kerken. Het gebouwencomplex van Elim vormt één 

geheel met Tharah een woonzorginstelling voor gehandicaptenzorg van Siloah. Het gebouwencomplex 

van Maranatha vormt één geheel met De Burcht een woonzorginstelling voor gehandicaptenzorg van 

Siloah. Siloah is een andere werkmaatschappij van Zorggroep Sirjon. Tussen Tharah en Elim en tussen 

De Burcht en Maranatha is een duurzame samenwerking op de locatie. Elim en Maranatha participeren 

in de plaatselijke zorgketens zowel met eerstelijns zorg als met andere zorgorganisaties. 

Locatie Elim in Barneveld    Locatie Maranatha in Rijssen

6 Personeelssamenstelling (pijler 6)

Het werken aan een stabiel managementteam was ook in 2021 een belangrijk punt van aandacht gezien 

het verloop van managers zorg. Onder deze pijler wordt in 4 paragrafen uiteen gezet hoe we temidden 

van de spanning op de arbeidsmarkt de medewerkers met de juiste competenties inzetten gezien 

de vragen van de bewoners. 

6.1 Voldoende bekwaam personeel  

De veranderingen in de zorgvraag, de wensen van de cliënten en de ambities van de organisatie vragen 

om een voortdurende aanpassing van de samenstelling van het zorgpersoneel. De veranderingen in 

de personele samenstelling en de mogelijkheden die de arbeidsmarkt bieden staan onder spanning. 

Aan de hiervoor genoemde punten kunnen we toevoegen dat de druk op het huidige personeel als 

gevolg van COVID-19 al langere tijd is toegenomen. Het bieden van zorgcontinuïteit en het houden van 

een gezonde balans tussen draagkracht en draaglast voor onze medewerkers is een enorme uitdaging. 

Maranatha heeft ervoor gekozen om in 2021 medewerkers in te zetten in verschillende teams, 

om de balans te bewaren. Dit lijkt effectief en wordt voorgezet in 2022. 
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Voor COVID-19 was er al een tekort aan aanbod op de arbeidsmarkt in de gehele zorgsector. 

Elim en Maranatha selecteren hun personeel op basis van de identiteit van de organisatie. Hierdoor is 

de arbeidsmarkt beperkt. Bij Elim is in 2021 een project arbeidsmarktcommunicatie van start gegaan. 

Maranatha en Elim willen een aantrekkelijke werkgever zijn door het bieden van uitdagende functies 

en evenwichtige personele samenstelling van de teams, passend bij de specifieke zorgvraag. Met het  

oppakken van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek hopen we dit evenwicht 

te behouden, dit valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Zorg. 

Sirjon-breed is er een Management Traineeship Zorg en Welzijn (MTZW) gestart met als doel om 

Managers Zorg voor de toekomst op te leiden. Ook is er in 2021 nagedacht over de rol van een 

coördinator die de manager Zorg ondersteunt, dit is in 2022 daadwerkelijk in gang gezet binnen 

Maranatha en Elim. 

6.2 Zorgzwaarte ontwikkelingen

De toenemende zorgzwaarte en het tijdig beschikbaar hebben van voldoende gekwalificeerd personeel 

blijft een punt van aandacht bij beide locaties. Om de continuïteit van de zorg toekomstbestendig te 

maken is het strategisch personeelsbeleid opgenomen in het Jaarplan 2021. 

In 2020 is er een zorg- en vastgoedstrategie geformuleerd voor de hele organisatie. 

De toekomstplannen voor Maranatha en Elim zijn als volgt: 

Maranatha
Binnen Maranatha wordt verpleeghuiszorg inclusief behandeling gegeven, aan cliënten onderverdeeld 

in verschillende doelgroepen. Cliënten met eenzelfde zorgvraag wonen geclusterd bij elkaar, denkend 

aan psychogeriatrische cliënten en somatische cliënten. Het wonen is vormgegeven conform groeps-

wonen, waarbij cliënten een eigen appartement hebben, een gezamenlijke huiskamer met actieve 

dagbesteding. Voordat binnen Maranatha volledig verpleeghuiszorg geboden kan worden, dient wel 

een verschuiving plaats te vinden betreffende de huurders (met en zonder zorg) en cliënten met een 

ZZP 4 indicatie.

Door het restaurant binnen Maranatha verder door te ontwikkelen tot een levendige en sociale 

ontmoetingsplek, willen we een antwoord bieden op het voorkomen van eenzaamheid en de verbinding 

met ouderen in de wijk verstevigen. Lees in paragraaf 2.2 hoe dit gerealiseerd is in 2021.
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Elim
Bij de locatie van Elim wordt intramurale verpleeghuiszorg geboden, waarbij het vastgoed passend 

is voor het bieden van groepswonen, zorg en dagbesteding. In deze verpleeghuiszorg hebben 

de verschillende doelgroepen een plek: zo bieden we wonen met zorg en behandeling aan oudere 

cliënten met een somatische, een psychogeriatrische en/of een psychiatrische zorgvraag. Binnen 

de dagbesteding zoeken we de verbinding met de wijk, in combinatie met interne en externe cliënten. 

In de appartementen kan in de toekomst deze intramurale zorg ook gegeven gaan worden in de vorm 

van VPT3 of ZIN4. In de nieuw te bouwen appartementen ligt de nadruk op zelfstandigheid en 

extramurale zorg. In de toekomst groeien we naar 1 grote hoofdlocatie met intramurale zorg en een 

nieuw appartementencomplex met extramurale zorg. Ook de toekomst van de ouder wordende Siloah 

cliënt kan hierin worden betrokken. 

Vanwege de expertise in Barneveld op het gebied van de oudere verpleeghuiscliënt met complexe 

zorgvraag, willen we expertise op het gebied van palliatieve zorg uitbreiden en verstevigen, juist ook in 

samenwerking tussen de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Op dit moment signaleren we binnen 

de gehandicaptenzorg dat cliënten in hun laatste levensfase moeten verhuizen vanwege toegenomen 

zorgzwaarte. Het is onze wens om vanuit Barneveld de zorg en begeleiding te kunnen geven die nodig 

is in de laatste levensfase / terminale fase zodat verhuizen niet direct nodig is. De medewerkers 

dienen hierin scholing en begeleiding te krijgen en tegelijk kan er intensiever worden samengewerkt 

met de verpleegkundigen en verzorgenden vanuit Elim. Deze samenwerking tussen Elim en Tharah 

willen we stapsgewijs en organisch laten groeien, rondom casuïstiek. Vanuit de werkgroep ‘Ouder 

wordende cliënt in de gehandicaptenzorg’ wordt ook de vraag onderzocht: Kunnen we een palliatief 

team opzetten dat zowel inzetbaar in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg?

6.3 Scholing Sirjon Academie 

In 2021 zijn alle verplichte scholingen deels online en deels live, grotendeels uitgevoerd. Er heeft ook 

een inhaalslag plaatsgevonden van trainingen die in 2020 vanwege corona niet door konden gaan. 

Het uitgangspunt is dat de zorgmedewerkers voortdurend geschoold worden. Dit om de eigen 

deskundigheid op niveau te houden en om goed aan te sluiten bij de zorgvraag van de cliënt. 

De opleidingsadviseurs regelen per team en/of medewerker de specifieke benodigde scholing in 

LearnLinq (de online leeromgeving van Sirjon Academie). Indien nodig volgt de medewerker 

de klassikale trainingen op vastgestelde momenten en de e-learningen op een eigen gekozen tijdstip. 

Een voorbeeld uit de praktijk: in Learn Linq zijn momenteel tien verschillende e-learnings over 

medicatie beschikbaar. In Maranatha wordt per team één e-learning uitgekozen die het beste aansluit 

bij de scholingsbehoefte van dat moment en in Elim kan de medewerker individueel een e-learning 

kiezen die het beste aansluit. 

3 VPT: Volledig pakket thuis. 4 ZIN: Zorg in natura. 
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6.4 Personeelssamenstelling op organisatieniveau  

De hieronder gepubliceerde personeelssamenstelling op organisatieniveau (31-12-2021) geeft de totale 

formatie weer die wordt ingezet om ons brede aanbod van wonen, zorg en diensten te realiseren. 

De organisatie levert een veel breder zorgaanbod dan valt binnen de reikwijdte van het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. Per woonzorgcentrum locatie zijn er verschillen in de personeelssamenstelling. 

Deze verschillen worden veroorzaakt doordat de locaties niet homogeen zijn in het aanbod van wonen, 

welzijn en zorg. 

Intramurale Zorg, wijkverpleging 
en dag verzorging

Niveau FWG Maranatha Elim Totaal SVRO
%

FTE HC5 FTE HC FTE HC

HBO Verpleegkundige 5 50 0,28 1 0 0 0,28 1 0,2%

MBO Verpleegkundige 4 45 12,11 19 4 7 16,11 26 9,7%

Leerling Verpleegkundige 4/5  1,33 2 4,11 6 5,44 8 3,3%

Activiteitenbegeleider 4 35 2,06 5 1,86 3 3,92 8 2,4%

Medewerker Activiteiten 2 25 0 0 0 0 0 0 0,0%

EVV’er 3 40 4,78 6 0,89 1 5,67 7 3,4%

Verzorgende IG 3 35 30,39 78 15,56 36 45,95 114 27,8%

Verzorgende 3 35 1,61 7 0,22 1 1,83 8 1,1%

Leerling Verzorgende 3  5,61 9 7,83 12 13,44 21 8,1%

Helpende 2 25 17,5 47 6,78 25 24,28 72 14,7%

Leerling Helpende 2  1,22 2 0 0 1,22 2 0,7%

Leerling Zorg en Welzijn 3/4  0 0 0,67 1 0,67 1 0,4%

Zorg assistent 1 20 0 0 2,65 5 2,65 5 1,6%

Weekendkracht 1  0,72 8 0 0 0,72 8 0,4%

Woonbegeleider 1 20 2,39 10 0 0 2,39 10 1,4%

Coordinator vrijwilligers 3 40 0 0 0,56 1 0,56 1 0,3%

 

Totaal cliëntgebonden personeel   80 194 45,13 98 125,13 292 75,58%*

 

Facilitair en overig (waaronder 
DCS medewerkers conform 
verdeelsleutel)

  
21,68 41 16,86 32 38,54 73 23%

management   0 0 1,89 2 1,89 2 1%

Totaal niet-cliëntgebonden 
personeel

21,68 41 18,75 34 40,43 75 24,42%*

TOTAAL personeel in loondienst 
incl. leerlingen BBL

101,68 235 63,88 132 165,56 367 100%

* Bij de jaarverantwoording wordt de verhouding cliëntgebonden personeel / niet-cliëntgebonden 

personeel berekend aan de hand van het fte, inclusief uitzendkrachten. Inclusief uitzendkrachten is 

de verhouding: 75,9 % ten opzichte van 24,1 %.

5 HC staat voor Human Capital dit wil zeggen het aantal medewerkers 
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In totaal zijn er binnen Elim en Maranatha ongeveer 550 vrijwilligers actief, 250 op locatie Elim en 300 

op locatie Maranatha. Zij helpen medewerkers in alle facilitaire en zorgteams om cliënten optimale 

zorg te geven.

Toelichting formatieopbouw  
• Voor zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan, intake  

 en rond het sterven) zijn altijd minimaal twee zorgverleners beschikbaar; 

• Op iedere afdeling/eenheid is gedurende de dag en avond altijd een verzorgende niveau 3 aanwezig.  

 In de nachtdienst is op de beide locaties altijd minimaal één verzorgende niveau 3 aanwezig; 

• Voor de beide locaties is 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige aanwezig dan wel binnen  

 30 minuten ter plaatse; 

• Bij de vaststelling van het formatieplaatsenplan is rekening gehouden met het volgen van scholing  

 om de vakbekwaamheid van medewerkers te versterken. 

In- en uitstroom medewerkers 

In 2021 zijn:

• 78 nieuwe medewerkers (21,5 fte) ingestroomd;

• 89 medewerkers (31,5 fte uit dienst gegaan;

• 40 personen ingehuurd (16 fte).

Verhouding cliëntgebonden personeel/ niet-cliëntgebonden personeel

Op 31 december 2021 waren er in totaal 167,6 fte aan medewerkers in loondienst bij Elim en 

Maranatha, met daarbij 2 fte aan uitzendkrachten. Cliëntgebonden personeel: 75,9 % - 127,1 fte. 

Niet cliëntgebonden personeel: 24,1 % - 40,4 fte (management, DCS, facilitair e.d.).

Inzet behandelaren

Maranatha en Elim hebben geen eigen behandeldienst, maar maken voor de medische dienstverlening 

gebruik van de diensten van Novicare en Norschoten. De behandeldienst wordt alleen ingezet ten 

behoeve van cliënten met een indicatie voor verblijf met behandeling. De cliënten met een indicatie 

voor verblijf zonder behandeling maken gebruik van behandelaren in de eerste lijn via de Zorg-

verzekeringswet. Voor de beide locaties is 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert 

direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse. 

Ratio personele kosten versus opbrengsten

Het percentage personeelskosten in relatie tot de opbrengsten is 62,7% (2021). In 2020 was dit 64,1%. 

Personeelsomstandigheden 

Het ziekteverzuim binnen Elim en Maranatha komt over 2021 uit op 5,2 %. In 2020 was dit 3,7%. 
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7 Gebruik hulpbronnen, omgeving en context (pijler 7)

Deze pijler start met een tweetal nieuwe ontwikkelingen namelijk het Organisatie Management 

Systeem en de implementatie van Medimo bij Maranatha in de paragrafen 1 en 2. Een overzicht van 

hulpbronnen die de persoonsgerichte zorg ondersteunen, staan in de paragrafen 3-7. Inbedding in 

de lokale en regionale zorgketens is een belangrijke pijler van de strategische visie van SVRO en 

daarom eindigt dit hoofdstuk met een weergave van de samenwerkende organisaties. 

7.1 Nieuw Organisatie Management Systeem

Output intern

Administraties (geregistreerde data)

Periodieke rapportages (tertaal etc.)

Radarinformatie externe omgeving

Systeembeoordeling

Compliance/audit rapportage

Verbeterregister

Organisatie Management Systeem 
(applicatie c.q.dashboard met 

meetbare KPI's)

Organisatiemanagementsysteem (OMS) Zorggroep Sirjon

     
                              

                                        

Tijdsaspect:

Omgevingsaspect:

De 'plan' en 'do' fase van de cyclus is op 
hoofdlijnen goed op orde bij Sirjon. 
De uitdaging zit in de 'check' en 'act' fase. 
CHECK: het begint bij het concreet bepalen 
en documenteren van de relevante Kritische 
Prestatie Indicatoren (structureel alsook 
'incidenteel' vanuit het jaarplan), vervolgens 
het meetbaar maken van deze KPI en het 
bepalen van de norm (wanneer is het 
resultaat behaald). Dan kun je checken en 
verantwoorden. ACT: met de uitkomsten uit 
de checkfase moet iets worden gedaan en 
worden gehandeld. Dit moet meer 
gestructureerd plaats gaan vinden.

Deze plaat geeft een visuele weergave van 
de cyclus van het organisatie-
managementsysteem en de input/output 
die daarbij een rol spelen. Door het continue 
volbrengen van de PDCA cyclus komen we 
tot een lerende, zichzelf verbeterende, 
organisatie waarbij verantwoord met risico's 
wordt omgegaan.

De PDCA moet plaatsvinden op macro- 
en microniveau. De paarse kleur betreft 
de specifieke elementen vanuit 
de "incidentele" jaarplancyclus en blauw is de 
structurele en reguliere cyclus die zorgt voor 
onze continuïteit en bestaansrecht.

Geel is de interne afstemming: Hoe moeten 
de organisatie, de individuele onderdelen en 
de bouwstenen (mensen en middelen, 
waaronder technologie) op elkaar worden 
afgestemd? Het management is leider en 
stuurman. 
Paars is de externe afstemming: 
Hoe moeten de organisatie en de partijen 
en situaties in het omringende 
maatschappelijke systeem (stakeholders) 
op elkaar worden afgestemd? 
Het management is strateeg en planner.

Uitgangspunten OMS

Bevat zowel 'harde' als 'zachte' aspecten 
van managementinformatie

Praktisch en behapbaar houden: aansluiten 
bij regelarme zorg

Bevat prognose en perspectief

Profileren van kansen: ondersteunend aan 
waar we goed in zijn

Toepasbaar voor verschillende lagen met 
passend abstractieniveau

Missie

Visie

Kernwaarden en 
Zorgvisie

Strategische plannen/visies 
(algemeen, vastgoed, HR, IT)

Doelstellingen lange, middellange en 
korte termijn o.b.v. strategie

Output extern

Geleverde zorg

Jaarverantwoordingen

Kwaliteitsrapporten

Public relations

Management van doelstellingen 
(jaarplan en/of plan van aanpak)

PLAN: beleid en 
doelstellingen

Mobiliseren 
met input en 
normstelling 

Waarderen en 
meetbaar maken
van output

Reflecteren op 
prestaties en 
bevindingen

Bijstellen of bijsturen doelstellingen 
en/of het plan van aanpak

DO: o.b.v. input 
komen tot output

CHECK: 
verantwoording

ACT: Feedback 
en handelen

Risico
management

Impact intern

Stakeholderanalyse

Strategische risico's

SWOT

Inspireren voor 
beleid en doelen

Impact extern op intern

Radarinformatie externe omgeving 
(politiek, maatschappelijk, economisch)

Ontwikkelingen wet-en regelgeving

Lerende 
organisatie

Belangrijkste work-to-do:

Algemeen:

Marktinformatie

Economische ontwikkelingen

Bevindingen vanuit de output

Management van processen
(structurele continuïteit)

Management van middelen
(begroting)

Management van medewerkers
(formatiebegroting)

Procesrisico’s en risicobeheersing

Productiecijfers en resultaatprognoses

Welzijn van medewerkers

Uitkomsten audits en veiligheidsrondes

Welzijn van cliënten 

Bijsturen/controleren in proces

Monitoren/beheersen van
middelen

Stimuleren van medewerkers

Evaluatie voortgang (jaar)plan 
van aanpak

In 2021 is de structuur van ons huidige managementsysteem in kaart gebracht. Duidelijk werd dat 

we op kwaliteitsgebied heel veel doen maar dat de samenhang hiertussen niet altijd zichtbaar is en 

de bouwstenen van ons kwaliteitsmanagementsysteem geen coherent systeem vormen. Daardoor is 

er voor veel ‘gebruikers’ onvoldoende zicht op kritische processen en andere stuurinformatie. 

Met de Raad van Bestuur, het management, de concern controller en de adviseurs van het Diensten-

centrum is het OMS in kaart gebracht. De projectgroep OMS is in 2021 begonnen met het opstellen 

van de KPI’s, de kritische prestatie-indicatoren per onderdeel (management, financiën, kwaliteit en 

veiligheid, HRM etc.) die uit dit OMS voortkomen. Er is een programma van eisen opgesteld voor een 

dashboard om deze KPI’s overzichtelijk zichtbaar te maken. Een aantal leveranciers zullen in 2022 hun 

dashboard presenteren, waarna selectie en implementatie zullen plaatsvinden.
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7.2 Medimo  

In 2021 is het project Medimo van start gegaan bij Maranatha, 

in Elim werd er al langer mee gewerkt. Medimo is het systeem 

voor het elektronisch voorschrijven en toedienen van 

de medicatie. Het is een applicatie die op een elektronische 

device (laptop/tablet/telefoon) staat en gekoppeld is aan 

het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) Pluriform. In Medimo 

wordt op de beschikbare device door de verantwoordelijke 

medewerker afgetekend (middels een digitale paraaf) dat 

de cliënt zijn of haar medicatie heeft gekregen. En in geval 

van risicovolle medicatie wordt door een andere medewerker 

gecheckt of de medicatie juist toegediend wordt, de dubbele 

controle paraaf. 

De Specialist Ouderen geneeskunde (SOG) is verantwoordelijk voor het voorschrijven van 

de medicatie in Medimo. Bij wijzigingen stuurt de SOG dit door naar de apotheek. De apotheek heeft 

een rechtstreekse koppeling met onze applicatie Medimo. Dagelijks wordt de medicatielijst van

 de cliënt ververst door de apotheek waardoor de kans op medicatiefouten beduidend kleiner wordt. 

Er is altijd een actueel medicatie-overzicht van iedere cliënt. Het toedienen van medicijnen gaat zo 

veiliger, sneller en efficiënter.

Dialoogtafel:

Trotspunt: De implementatie van Medimo wordt door iedereen als een grote verbetering gezien. 

Altijd een overzichtelijke medicatielijst beschikbaar hebben voor iedere cliënt en de mogelijkheid 

om in de app te bestellen, zijn een duidelijke efficiencyslag. Medewerkers ervaren dat het aantal 

medicatiefouten hierdoor daalt.

Aandachtspunt: Er zou meer domotica ingezet kunnen worden om de zorg te ondersteunen, 

bijvoorbeeld slim incontinentiemateriaal. 

7.3 De gebouwde omgeving   

In het afgelopen jaar hebben geen grote veranderingen in de gebouwen plaatsgevonden. 

In de zorg- en vastgoedstrategie zijn de toekomstplannen m.b.t. de gebouwen uitvoerig beschreven. 

In paragraaf 6.2 zijn de highlights van de toekomstplannen weergegeven. 
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7.4 Technologische hulpbronnen   

Bij Maranatha en Elim wordt volop gebruik gemaakt van ICT middelen om zowel de zorg (door gebruik 

van laptops voor het ECD) en de organisatorische processen zoveel mogelijk te stroomlijnen. Door de 

voortdurende corona-pandemie in 2021 is het beeldbellen en vergaderen op afstand doorgegaan. 

Ook is op alle locaties de Wifi geoptimaliseerd in 2021.  

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van domotica in de vorm van hals/polszenders, sensorbellen 

en op locatie Maranatha met camerabewaking in de gangen van de PG afdelingen. Via de hals

/polszenders kunnen cliënten direct een oproep doen naar zorgmedewerkers. Ook kunnen cliënten 

daarmee bijeenkomsten/kerkdiensten beluisteren en de zonwering van hun appartement bedienen. 

De sensorbellen geven aan dat cliënten met een verhoogd valrisico hun bed of het appartement 

verlaten. Door snel te reageren kan vallen of dwalen voorkomen worden. Hierbij blijft de afweging 

tussen veiligheid en vrijheid een aandachtspunt. Per bewoner wordt het beleid hiervoor besproken 

en vastgelegd in het zorgplan.  

In 2021 is verder gewerkt aan de IT strategie die in kaart is gebracht met behulp van het ‘IT-huis’. 

Functionaliteit

In
fo

rm
at

ie

Opera
tie

Techniek

St
u

ri
n

g Per ‘bouwsteen’ van het huis zijn verbeterpunten 

en aanbevelingen geformuleerd, die zijn vertaald in 

verschillende deelprojecten en zijn uitgezet in de tijd  

in een gedetailleerde roadmap. 

Hieronder zijn drie van deze thema’s weergegeven die 

direct van toepassing zijn op de kwaliteit van zorg voor 

onze cliënten. Deze informatie laat zien waar we nu 

staan en waar we heen willen. 

IT organisatie Sirjon (IT-huis)
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100%

Wifi

Door de wifi op locaties te verbeteren, zorgen we voor een  

veilig en stabiel netwerk. De implementatie van de wifi is eind 

2021 afgerond.

80%

40%

De ICT is grotendeels optimaal ingericht om jullie als 

zorgmedewerkers te ondersteunen in jullie dagelijkse werk 

met Office 365, InSite, het rooster en het ECD. In 2021 zijn 

de vacatures om de servicedesk uit te breiden vervuld. 

We gaan actiever nadenken over innovaties. Innovaties om 

jullie werk gemakkelijker te maken en beter te ondersteunen 

en om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. 

Er is eind 2021 een IM adviseur aangenomen die in 2022 gestart 

is met zijn werkzaamheden. Die nieuwe collega gaat samen met 

de aanspreekpunten per gebied kijken waar behoefte aan is in 

de zorg en wat wij hier als organisatie mee kunnen. Voorbeelden 

van innovatie zijn: MijnEigenPlan, Robot James en hals- en 

sensorbellen.

IT Organisatie inrichting & Service inrichting

Innovatie en Technologie
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7.5 Materialen en hulpmiddelen    

Bij de locaties zijn alle materialen en hulpmiddelen aanwezig die nodig zijn voor een goede 

zorgverlening aan onze bewoners. Vervanging van inventaris wordt jaarlijks begroot. In Elim is in 2021 

een werkgroep opgestart om te inventariseren wat aan hulpmiddelen in huis is en hoe deze het beste 

ingezet kunnen worden. 

Zorggroep Sirjon heeft een eigen afdeling Vastgoed. Deze afdeling ondersteunt de locaties (middels 

een langetermijnonderhoudsplanning) bij onderhoud/reparatie van het gebouw. De vervanging van 

inventaris wordt per locatie geregeld. Op locatie is een medewerker technische dienst aanwezig voor 

kleinschalig onderhoud, reparaties en storingen. 

7.6 Facilitaire zaken   

Beide locaties beschikken over een eigen keuken en linnenkamer (zie paragraaf 2.2 voor de 

vernieuwingen). Op de PG-afdelingen en dagbestedingsgroepen wordt samen met de bewoners 

gekookt. In de woonzorgcentra eten bewoners gezamenlijk in de centrale ruimtes. Bewoners zijn 

tevreden over de maaltijden.

In de linnenkamers wordt de was van de cliënten verzorgd. De PG afdelingen wassen een deel van het 

wasgoed zelf. Mede om het huiselijk karakter van deze afdelingen in stand te houden. De PG afdeling 

van locatie Elim laat het platgoed extern wassen.

Bij de hoofdentree is bij de receptie iemand aanwezig om bezoekers de weg te wijzen en om op vragen 

van cliënten te reageren.  

Op technisch gebied zijn er kleine teams die zorgen voor kleine en grote reparaties in het gebouw en in 

de appartementen van cliënten. En zij zijn het aanspreekpunt voor externe partijen en vrijwilligers m.b.t. 

groot onderhoud en reparaties door externen. 

De facilitaire afdelingen krijgen veel hulp van vrijwilligers, zoals in het winkeltje, bij de boeken uitleen, 

hierdoor is extra aandacht mogelijk voor de cliënten. 

7.7 Financiën en administratieve organisatie  

Voor de financiële en administratieve organisatie wordt een beroep gedaan op het dienstencentrum 

van Sirjon (DCS). Op centraal niveau wordt het grootste deel van de personeels- en financiële 

administratie afgehandeld. Contracten worden beheerd in het inkoopplein via Insite. Adviseurs (cluster 

HRM, Kwaliteit& Veiligheid en Bedrijfsvoering) van het DCS komen regelmatig op de locaties om 

medewerkers te ondersteunen. Ook de roosterplanning wordt ondersteund vanuit het DCS. 

35



7.8 Samenwerkingen met andere organisaties   

Onze werkmaatschappij heeft een netwerk van zorginstellingen waarmee samengewerkt wordt. 

Zoals eerder aangegeven, is in Maranatha een overeenkomst gesloten met Novicare voor de inzet van 

andere disciplines. Denk hierbij aan SOG, psycholoog, ergotherapeut, diëtist etc. Bij Elim valt de PG 

afdeling onder Zorgorganisatie Norschoten en is sprake van een intensieve samenwerking voor deze 

cliëntenpopulatie. In 2018 is in Elim gestart met de omzetting van ‘Verblijf’ in ‘Verblijf met behandeling’. 

In maart 2019 is dit helemaal ‘Verblijf met behandeling’ geworden. Bij Elim is Novicare ook ingezet voor 

de behandelcomponent. Medicatie wordt geleverd door één centrale instellingsapotheek.

Vanuit onderaannemerschap wordt bij Maranatha de wijkverpleging ingekocht bij RST Zorgverleners 

en uitgevoerd door onze eigen medewerkers. 

In beide plaatsen (in Elim alleen voor cliënten met wijkverpleging) is een overeenkomst met een 

plaatselijke apotheker voor de levering van medicatie, zo mogelijk in baxterrollen. Verder is er nauwe 

samenwerking met de huisartsen van de cliënten met Verblijf in het woonzorgcentrum. 

Wat betreft palliatieve zorg, zowel Elim als Maranatha zijn aangesloten bij regionale palliatieve 

netwerken. Elim is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg Gelderse Vallei. Maranatha is 

aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Twente. 

Op scholingsgebied is er een nauwe samenwerking met het Hoornbeeck college, een opleidings-

instituut op basis van de reformatorische identiteit die goed aansluit bij de cultuur en identiteit van 

Maranatha en Elim.  

SVRO, Cedrah en RST Zorgverleners werken samen op het gebied van klachtenbehandeling.

De Medisch Ethische Commissie van SVRO wordt mede gevormd door Cedrah en RST Zorgverleners. 

De commissie spreekt samen over de volgende thema’s:

• Uitwisseling van beleid

• Elkaar versterken in de identiteit (uitdragen hiervan naar de buitenwereld)

• Inzet van deskundigheid (bijv. inzet wijkverpleegkundige in locatie Siloah)

• Scholing en deskundigheidsbevordering uitwisselen, scholingen samen doen

• Uitwisselen zelfevaluatie

De HKM-ers van Cedrah en SVRO komen ééns per jaar samen en volgen een gezamenlijke opleiding. 

Op beide locaties wordt ook intensief samengewerkt met de reformatorisch kerken ter plaatse. 

De weeksluitingen worden verzorgd door kerkraadsleden van de plaatselijke reformatorische kerken. 
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8 Gebruik van informatie (pijler 8)

Mede met behulp van de informatie uit het cliënttevredenheidsonderzoek en Zorgkaart Nederland 

zetten wij ons in om in verbinding te blijven met onze cliënten. Om het jaar voeren wij een cliënt-

tevredenheidsonderzoek uit. Daarnaast vragen wij de cliënt(vertegenwoordiger) hun waardering op 

Zorgkaart Nederland te delen. Deze uitkomsten worden hieronder samengevat weergegeven. Ook het 

verkrijgen van de juiste sturingsinformatie is van groot belang en dit wordt in paragraaf 8.5 toegelicht. 

8.1 Uitkomsten Zorgkaart Nederland

Vanaf 2021 wordt de cliëntervaring score gemeten met de Totaalscore, en niet meer met 

de ‘aanbevelingsvraag’. De gemiddelde totaalscore is gebaseerd op zes deelvragen:

• Afspraken: Verliep het maken van een afspraak goed? En komt de organisatie/medewerker  

 gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na? 

• Verpleging: Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de verpleging, verzorging  

 of behandeling? 

• Omgang medewerkers: Behandelen de medewerkers u met aandacht? Gaan de medewerkers op  

 een goede manier met u om? 

• Kwaliteit van leven: Sluit de zorg aan op wat u zelf belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop  

 u wilt leven? 

• Luisteren: Wordt u gezien en gehoord? Wordt er passend gereageerd op uw vraag of verzoek? 

• Accommodatie: Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?

Per locatie wordt het gemiddelde berekend van de totaalscores van de respondenten, waarbij ook het 

aantal respondenten vermeld wordt waarop het gemiddelde is gebaseerd.

Locatie 2021 2020 2019

Maranatha in 

Rijssen

In 2021 zijn er in totaal 

maar liefst 86 

waarderingen gegeven, 

met een 8,6 als 

gemiddelde beoordeling.

In 2020 waren er in totaal 

10 waarderingen gegeven 

bij met een 8,6 als 

gemiddelde beoordeling. 

Door 90% wordt deze 

locatie aanbevolen.

In 2019 zijn er in totaal 23 

waarderingen gegeven bij 

Maranatha in Rijssen met 

een 9,1 als gemiddelde 

beoordeling. 

Door 96% wordt deze 

locatie aanbevolen.

Elim in 

Barneveld

In 2021 zijn er in totaal 18 

waarderingen gegeven, 

met een 8,0 als 

gemiddelde beoordeling.

In 2020 waren er in totaal 

11 waarderingen gegeven 

bij met een 9,4 als 

gemiddelde beoordeling. 

Door 100% wordt deze 

locatie aanbevolen.

In 2019 zijn er in totaal 17 

waarderingen gegeven bij 

Elim in Barneveld met een 

9,0 als gemiddelde 

beoordeling. 

Door 98% wordt deze 

locatie aanbevolen.

37



Lees hieronder een aantal beoordelingen die op de website van Zorgkaart Nederland zijn gegeven voor 

de locaties Elim en Maranatha.

Elim
‘De verleende zorg en aandacht die onze moeder krijgt waarderen wij bijzonder, het Christelijke 

principe is er helder en duidelijk aanwezig, hebben wij vragen dan word er altijd goede notie van 

genomen, de verzorgsters doen goed hun werk, hebben veel geduld en zijn over het algemeen heel 

lief voor moeder, en passen uitstekend bij de identiteit van Elim.’ (april 2021)

‘Het meest tevreden ben ik over mijn kamer met mooi uitzicht op de tuin met kippen. De activiteiten zijn 

gezellig en daar wordt ook de bijbel voorgelezen. Het personeel is liefdevol. Het vervelendste vind ik dat 

ik in de ochtend soms laat geholpen word.’ (september 2021)

‘Tevreden over het vaste personeel, veel aandacht en liefde voor de bewoner. Jammer dat er veel 

uitzendkrachten zijn en wisseling van personeel, dit komt de zorg niet ten goede. Tevreden over 

de identiteit, een sfeer waar m’n moeder zich bij thuis voelt en veilig voelt. Je proeft oprechte aandacht 

en bewogenheid en gezelligheid bij meeste medewerkers, erg fijn en prettig om m’n moeder zo achter 

te kunnen laten! Soms weet het personeel niet goed wat bewoner wel/ niet kan: luister naar bewoner 

en geef gehoor aan hoe en wat de bewoner zegt! Dat is een verbeterpunt, maar gelukkig bij een 

enkeling! Verder zeer tevreden en dankbaar!’ (november 2021)

Maranatha
‘Mijn vriendin kreeg de zorg die zij nodig had. De verzorgsters gaven haar de nodige aandacht 

en namen daar tijd voor. Ze hield wel zelf de regie. Ze werd gerespecteerd om wie ze was en dat was 

echt niet altijd even gemakkelijk. Het fijne was ook dat ze haar geloof kon belijden zoals zij dat wilde. 

Er werd voor haar gebeden en voorgelezen uit de bijbel. Er werd gevraagd of de dominee moest 

komen. Als de dominee er was dan kreeg hij ook de ruimte. Ik wist haar in goede handen en dat gaf een 

gerust gevoel. Ik kon dagelijks meelezen in het electronisch zorgdossier en daardoor bleef ik goed op 

de hoogte wat er met mijn vriendin speelde.’ (september 2021)

‘Ik ben samen met vrouw hier komen wonen. Zij is hier overleden. De verzorging van haar is goed 

gegaan. Dat stelt mij gerust voor mijn eigen laatste dagen. Ik heb niets dan lof over dit huis. Ik kan 

mijzelf zijn en ik word gerespecteerd en daar ben ik erg blij mee. Ik kan alles qua eten en drinken op 

mijn kamer krijgen maar ik ga 3 x per week in het Dorpshuis (restaurant) eten en koffiedrinken doe ik 

samen met de bewoners van mijn gang in een zitje op de gang. Ik doe niet aan activiteiten mee, want 

ik kan mij zelf goed vermaken met het stekken van plantjes. Straks ga ik wel weer naar zang, zodra dat 

weer begint.’ (september 2021)
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8.2 Respons Clienttevredenheidsonderzoek (CTO) 2021

In het najaar van 2021 is er een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen Elim en Maranatha 

door Stichting Facit. Er zijn dertig vragen gesteld: acht vragen naar aanleiding van de vragenlijst van 

Zorgkaart Nederland, zeventien vragen gerelateerd aan pijlers en domeinen van het PREZO 

kwaliteitssysteem en vijf open vragen. Er hebben interviews op de locaties zelf plaatsgevonden. 

De respons daarop was wat aan de lage kant. Daarop is ook de mogelijkheid geboden om de vragenlijst 

online of op papier in te vullen. Uiteindelijk hebben 112 mensen deelgenomen aan het onderzoek: 

33 uit Elim en 79 uit Maranatha. In de volgende twee paragrafen worden de uitkomsten van het CTO 

toegelicht. 

8.3 Uitkomsten CTO Somatische afdelingen

De deelnemers aan het onderzoek van de somatische afdelingen van Elim geven de organisatie 

gemiddeld een 7,6 en de medewerkers een 8,1. De deelnemers aan het onderzoek van de somatische 

afdelingen Maranatha geven de organisatie gemiddeld een 8,2 en de medewerkers een 8,5. 

Eén van de open vragen uit het CTO is: De zorgmedewerkers houden rekening met de reformatorische 

identiteit. Kunt u aangeven waar dit uit blijkt in de zorg en activiteiten? 

Een kleine selectie van de gegeven antwoorden staat hieronder:

• Bijbellezen en een luisterend oor bieden bij geestelijke nood.

• De vaste medewerkers dragen dat goed uit.

• Respect, waarden en normen worden gehanteerd, tijd voor gebed en Bijbellezing!  

 Blijkt uit woorden en daden!

• Aan de kleding en de muziek uit de kerk.

• Bij meerdere activiteiten is dit zeer duidelijk: weekopening en sluiting met Bijbelse meditatie.  

 Het voorlezen van boeken. In de omgang merk je dat personeel weet wat belangrijk is voor onze   

 ouders op geestelijk gebied.

• Fijn vind ik het dat ze mij aangeven wanneer er kerk is. Zelf vergeet ik wel eens welke dag het is. 

 

Zie bijlage 4 voor een meer gedetailleerde weergave van de resultaten.
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8.4 Uitkomsten CTO Psychogeriatrische afdelingen

De deelnemers aan het onderzoek van de psychogeriatrische afdelingen van Elim geven de organisatie 

gemiddeld een 8,0 en de medewerkers eveneens een 8,0. Bij locatie Maranatha geven de deelnemers 

aan het onderzoek de organisatie gemiddeld een 7,7 en de medewerkers een 8,3. 

De deelnemers kregen de vraag waarin de reformatorische identiteit terugkwam in de zorg 

en activiteiten. Een selectie van de gegeven antwoorden staat hieronder:

• Er wordt gebeden voor het eten en na het eten wordt er uit de Bijbel gelezen. Er worden psalmen   

 gezongen en er is een kerktelefoon aanwezig voor de bewoners. 

• Er wordt uit het dagboek gelezen en soms via beeld naar koren of zang geluisterd. Dit vinden  

 bewoners erg fijn. En wij ook. Dit geeft wat afleiding. 

• Aanmoedigen meedoen psalmen zingen en gesprekken met bewoner. 

Deze uitkomsten zijn gedeeld met de diverse gremia (Raad van Bestuur, Cliëntenraad, tertaal-

overleggen en Cluster Kwaliteit & Veiligheid) en op de website van SVRO geplaatst. En in de teams zijn 

de uitkomsten besproken met alle medewerkers. 

8.5 Informatie uit het nieuwe OMS

Organisatie breed wordt op dit moment een plan van aanpak geschreven voor het optimaliseren van 

het organisatie management systeem (OMS) van de organisatie (zie ook paragraaf 7.1). Vooraf zal 

kritisch worden gekeken welke data we op dit moment verzamelen binnen de organisatie en of dit nog 

aansluit bij de data die we nodig hebben om te sturen. Verschillende disciplines zullen hierbij worden 

betrokken, aangezien we het van belang vinden dat voor alle lagen van de organisatie dit systeem 

logisch en toegankelijk is. 
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9 Conclusie en vooruitblik

Als gevolg van COVID-19 heeft 2021 grotendeels in het teken gestaan van volledige aandacht en 

inzet om de continuïteit in de zorg te garanderen. Hierbij is er veel aandacht geweest voor persoonlijke 

zorg en maatwerk. Ondanks de omstandigheden is het gelukt om zoveel als mogelijk met eigen 

personeel deze zorg daadwerkelijk te continueren. Medewerkers hebben veel overuren gemaakt 

om de juiste zorg aan onze cliënten te bieden. In november heeft het cliënttevredenheidsonderzoek 

plaatsgevonden bij Elim en Maranatha. Naast de cliënten hebben de vertegenwoordigers de mogelijk-

heid gehad om hun mening te geven. Wij vinden het belangrijk om juist in deze bijzondere periode van 

beide respondentgroepen hun mening te horen. Zo kunnen we in gezamenlijkheid nadenken hoe wij 

de meest passende zorg aan onze cliënten kunnen blijven bieden.   

Het strategisch plan loopt tot en met 2022. Het komende jaar 2022 staat in het teken van de ontwikkeling 

van onze nieuwe toekomstvisie. Hiervoor worden strategiebijeenkomsten georganiseerd waar we onze 

wensen en dromen en tegelijkertijd onze bedreigingen en kansen in kaart brengen. Zodat we goed 

voorbereid zijn op de toekomst waarin rondom de cliënt steeds meer samengewerkt gaat worden met 

vrijwilligers en mantelzorgers om passende zorg te blijven bieden.  

Begrippenlijst

ADL  Algemene Dagelijkse Levensbehoeften

CCE  Centrum voor Consultatie en Expertise 

CR  Cliëntenraad 

DCS  Dienstencentrum van Sirjon 

ECD  Elektronisch cliënten dossier

EVV-er   Eerste Verantwoordelijke Verpleegkundige 

HKM-er  Hygiëne Kwaliteitsmedewerker

HC  Human Capital (aantal medewerkers)

MDO’s  Multidisciplinaire overleggen 

MIC   Melding Incident Cliënten 

MIM   Melding Incident Medewerker

MTZW  Management Traineeship Zorg en Welzijn 

OR  Ondernemingsraad

SOG   Specialist Ouderengeneeskunde

Wet BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen

WKKGZ  Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg 

Wzd   Wet zorg en dwang
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Bijlage 1: MIC meldingen en MIM meldingen 2021

Onderstaande afbeelding 1 geeft het totaal aantal MIC-meldingen van 2018 t/m 2021 weer van Elim en 

Maranatha. We beogen een (voor zover mogelijk) verdere daling van de neerwaartse lijn. Tegelijkertijd 

willen we er ook voor waken dat deze neerwaartse lijn voortzet door afname van meldingsbereidheid of 

meldingsbewustzijn. 

Afbeelding 1:

Totaal aantal MIC-meldingen per jaar in Elim & Maranatha
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Onderstaande afbeelding 2 geeft het totaal aantal MIC-meldingen aan per tertaal in 2021 en 2022. 

Hierbij zijn het aantal meldingen over ‘medicatie’ en ‘vallen’ (de meest voorkomende meldingen) 

in die periode binnen Elim en Maranatha nader gespecificeerd.

Afbeelding 2:

Aantal MIC per Tertaal in Elim & Maranatha
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MIM meldingen 
Door de jaren heen is het aantal MIM (Meldingen Incidenten Medewerkers) meldingen afgenomen, 

zie afbeelding 3. Inmiddels zien we langzaam het aantal meldingen weer toenemen. Blijvende aandacht 

voor de meldingsbereidheid is belangrijk. Het hoge aantal meldingen in tertaal 3 van het jaar 2021 is 

onder andere te verklaren door één specifieke situatie waar meerdere meldingen van zijn gedaan.

Afbeelding 3:

MIM meldingen SVRO
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Bijlage 2: 
Overzicht verbeterinitiatieven uit Kwaliteitsplan 2021

Verbeterinitiatieven Elim 2021 

Verbeterinitiatief 1: Welzijnsmedewerker op PG afdeling Oase

Doelstelling: Welzijnsmedewerker op afdeling Oase.

Effect voor de cliënt: Naast het wonen en leven op de Oase krijgt welzijn een waardevolle plaats.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het verpleeghuis’ 

aangevraagd. 

Verbeterinitiatief 2: Activiteitenbegeleider Verpleeghuis Elim 

Doelstelling: De bewoners kunnen in Elim deelnemen aan zinvolle dagbesteding en kunnen aan 

activiteiten meedoen als zij dat kunnen en willen.

Effect voor de cliënt: Keuze voor de bewoner om aan diverse activiteiten te kunnen deelnemen

aan activiteiten die aansluiten bij de verschillende doelgroepen binnen Elim.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het verpleeghuis’

aangevraagd.

Verbeterinitiatief 3: Deskundigheidsbevordering psychiatrische problematiek ouder wordende bewoner 

Doelstelling: Bij medewerkers is kennis aanwezig en zijn vaardigheden zichtbaar aanwezig om 

bewoners met psychiatrische problematiek te benaderen, te begeleiden en te ondersteunen.

Effect voor de cliënt: De bewoner ontvangt van de medewerkers de juiste begeleiding rondom zijn 

of haar psychiatrische problematiek.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. 

Verbeterinitiatief 4: Accountantskosten

Doelstelling: Inzet van accountant en accountantsverklaring t.b.v. verantwoording extra 

financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’. 

Effect voor cliënt: Op verantwoorde manier besteden van de beschikbaar gestelde middelen.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 15% innovatiebudget. 
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Verbeterinitiatieven Maranatha 2021 

Verbeterinitiatief 1: Extra nachtdiensten 

Doelstelling: Voldoende toezicht en zorg tijdens de nachten.

Effect voor cliënt: Meer veiligheid.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 85% inzet extra zorgpersoneel.

Verbeterinitiatief 2: Activiteitenbegeleiding 

Doelstelling: Bewoners ervaren de dagbesteding als zinvol en kunnen hun activiteiten invullen zoals 

zij dat willen. 

Effect voor cliënt: Keuze aan welke activiteiten ze willen deelnemen. Activiteiten die aansluiten 

bij verschillende doelgroepen. Mogelijkheid voor individuele activiteiten voor bewoners die daar baat 

bij hebben.  

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 85% inzet extra zorgpersoneel. 

Verbeterinitiatief 3: Wondbehandeling 

Doelstelling: De wondbehandeling wordt naar een hoger niveau gebracht.

Effect voor de cliënt: Goede zorg en actuele kennis t.a.v. wondbehandeling.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 85% inzet extra zorgpersoneel.

NIEUW - Verbeterinitiatief 4: Kennis en behandeling diabetes

Doelstelling: De kennis en behandeling t.a.v. diabetes wordt naar een hoger niveau gebracht. 

Effect voor de cliënt: Goede zorg en behandeling t.a.v. diabetes. 

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 85% inzet extra zorgpersoneel.

Verbeterinitiatief 5: Extra verzorgenden voor uitjes 

Doelstelling: Bewoners die 24/7 verzorgende- of verpleegkundige zorg nodig hebben krijgen 

de mogelijkheid om mee te gaan met uitjes omdat personeel mee gaat.

Effect voor de cliënt: Alle bewoners kunnen meedoen met de activiteiten die buiten Maranatha 

georganiseerd worden.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 85% inzet extra zorgpersoneel.

Verbeterinitiatief 6: Medicatieveiligheid 

Doelstelling: Het medicatieproces wordt zo georganiseerd dat fouten zo veel mogelijk worden 

voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van digitale systemen die risico’s verminderen, 

zoals digitaal aftekenen van medicatie. 

Effect voor cliënt: Veilige zorg door het voorkomen van vermijdbare medicatiefouten. 

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van 15% innovatie. 
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Verbeterinitiatief 7: Omgaan met onbegrepen gedrag

Doelstelling: Medewerkers zijn toegerust in het herkennen van en reageren op onbegrepen gedrag. 

Effect voor cliënt: Goede begeleiding en interventies op onbegrepen gedrag.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van 15% innovatie. 

Verbeterinitiatief 8: Scholing wondverpleegkundige en NIEUW scholing t.a.v. diabetes 

Doelstelling: Er wordt een medewerker opgeleid met expertise op het gebied van wondbehandeling 

en diabetes.

Effect voor de cliënt: Goede zorg en behandeling t.a.v. wondbehandeling en diabetes.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van 15% innovatie. 

Verbeterinitiatief 9: Accountantskosten

Doelstelling: Inzet van accountant en accountantsverklaring t.b.v. verantwoording extra financiële 

middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’. 

Effect voor cliënt: Op verantwoorde manier besteden van de beschikbaar gestelde middelen.

Financiering: De financiering wordt t.l.v. de extra financiële middelen ‘Thuis in het Verpleeghuis’ 

aangevraagd. De kosten worden ten laste gebracht van de 15% innovatiebudget. 
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Bijlage 3: PREZO VVT 

Het kwaliteitssysteem van PREZO VV&T 2017 kent 11 waarden met daarbij behorende prestaties. Door de 

prestaties te koppelen aan waarden wordt duidelijk op welke manier waarden, die betekenisvol zijn in 

de langdurige zorg, in de dagelijkse praktijk worden ingevuld. De waarden en bijbehorende prestaties 

vormen het startpunt van de dialoog tussen de medewerker en de cliënt over persoonsgerichte zorg. 

De waarden- en prestatieset bestaat uit:

A. Vier waarden en prestaties op de domeinen:

Waarde Prestaties

Comfort D1 Woon- en leefsituatie (pijler uit Kwaliteitskader)

Samen D2 Participatie

Genieten  D3 Mentaal welbevinden

Vitaliteit D4 Lichamelijk welbevinden

B. Drie waarden en prestaties voor de pijlers:

Waarde Prestaties

Uniciteit P1 Persoonsgerichte zorg (pijler uit Kwaliteitskader)

Transparantie  P2 Communicatie en informatie

Veiligheid P3 Cliëntveiligheid (pijler uit Kwaliteitskader)

C. Vier waarden en prestaties voor de voorwaarden:

Waarde Prestaties

Vakkundigheid V1 Kwaliteit medewerkers

Ontwikkelen V2 Governance en management (pijler uit Kwaliteitskader)

Kwaliteit V3 Sturen op kwaliteit

Betrouwbaarheid  V4 Bedrijfsresultaten

Er zijn drie beoordelingselementen:

1. Uitkomsten van persoonsgerichte zorg  

 Zijn cliënten tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen? Dit kan met periodieke  

 evaluaties en onderzoeken maar ook met positieve verhalen, feedback, richtinggevende  

 voorbeelden en kritische incidenten aangetoond worden. Het gaat om meer dan een cliëntervarings- 

 onderzoek (CTO) alleen.

2. Praktijk en instrumenten van persoonsgerichte zorg  

 Levert het handelen van alle betrokken en bijbehorende instrumenten een aantoonbare bijdrage   

 aan het realiseren van de prestatie en het nastreven van waarden?

3. Reflecteren en verbeteren 

 Is een organisatie in staat om een open verbetercultuur te scheppen, om periodiek met  

 betrokkenen te reflecteren op hun handelen en te werken aan continu te verbeteren?
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Bijlage 4: Toelichting CTO 2021

Uitkomsten Somatische afdelingen Maranatha en Elim
Onderstaande afbeelding laat zie hoeveel procent van de deelnemers van somatische afdelingen 

de vraag met een 8 of hoger heeft beantwoord.

Sluit de zorg aan op wat u zelf belangrijk vindt?
Past het bij de manier waarop u wilt leven?

Wordt u gezien en gehoord?
Wordt er passend gereageerd op uw vraag of verzoek?

Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig?

Verliep het maken van een afspraak goed?
En komt de organisatie/medewerker gemaakte

afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na?

Behandelen de medewerkers u met aandacht?
Gaan de medewerkers ope en goede manier met u om?

Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het e�ect
van de verpleging, verzorging of behandeling?

SVRO totaal   Facit totaal

0%  10%   20%  30%   40%  50%   60%  70%   80% 90% 100% 
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61%

61%

81%

62%
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76%
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75%

69%

71%

77%

Vind u onze medewerkers deskundig?

Voelt u zich hier veilig?

Krijgt u van ons voldoende informatie over
de zorg, behandeling, activiteiten en...

Beslist u mee over de zorg en
behandelingen die u krijgt?

Is er voldoende aandacht voor uw
lichamelijk welbevinden?

Respecteren wij (voldoende) hoe
u uw leven wilt leiden?

Bent u tevreden over de daginvulling?

Kunt u bij ons prettig leven en wonen?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

92%

100%

92%

84%

95%

94%

82%

97%

Onderstaande afbeelding toont hoeveel procent van de deelnemers in Maranatha een positief 

antwoord heeft gegeven op de genoemde vragen.
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Onderstaande afbeelding laat zien hoeveel procent van de deelnemers in Elim een positief antwoord 

heeft gegeven op de genoemde vragen.

Het antwoord op de vraag of deelnemers van een somatische afdeling Elim of Maranatha 

zouden aanbevelen, is in onderstaande afbeelding terug te vinden.

criticaster        passief tevreden respondent   promotor

N in grafiek

NPS
Bij een score van 0 tot en met 6 is de respondent een ‘criticaster’, bij een 7 of 8 een 
‘passief tevreden respondent’ en bij een 9 of 10 een ‘promotor’.
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Krijgt u van ons voldoende informatie over
de zorg, behandeling, activiteiten en...

Beslist u mee over de zorg en
behandelingen die u krijgt?

Is er voldoende aandacht voor uw
lichamelijk welbevinden?

Respecteren wij (voldoende) hoe
u uw leven wilt leiden?

Bent u tevreden over de daginvulling?

Kunt u bij ons prettig leven en wonen?
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Uitkomsten CTO Psychogeriatrische afdelingen Maranatha en Elim
Onderstaande afbeelding laat zie hoeveel procent van de deelnemers van psychogeriatrische 

afdelingen de vraag met een 8 of hoger heeft beantwoord.

Onderstaande afbeelding toont hoeveel procent van de deelnemers in Elim en Maranatha een positief 

antwoord heeft gegeven op de genoemde vragen.

Behandelen de medewerkers uw naaste met aandacht?
Gaan de medewerkers op een goede manier met uw naaste om?

Sluit de zorg aan op wat uw naaste belangrijk vindt?
Past het bij de manier waarop uw naaste wilt leven?

Verloopt het maken van afspraken goed?
En komt de organisatie/medewerker gemaakte

afsprakenover tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na?

Wordt uw naaste gezien en gehoord? Wordt er passend
gereageerd op vragen en verzoeken van u en uw naaste?

Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het e�ect 
van de verpleging, verzorging of behandeling?

Vindt u het gebouw, de voorzieningen
en de omgeving prettig?

SVRO totaal   Facit totaal
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Vind u onze medewerkers deskundig?

Voelt uw naaste zich bij onsveilig?

Krijgt u van ons voldoende informatie over
de zorg, behandeling, activiteiten en...

Beslist u mee over de zorg en
behandelingen die uw naaste krijgt?

Is er voldoende aandacht voor het
lichamelijk welbevinden van uw naaste?

Respecteren wij (voldoende) hoe
uw naaste zijn of haar leven wil leiden?

Bent u tevreden over 
de daginvulling voor uw naaste?

Kan uw naaste, de bewoner waarvoor u
contactpersoon bent, prettig leven en...
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Het antwoord op de vraag of deelnemers van een psychogeriatrische afdeling Elim of Maranatha 

zouden aanbevelen, is in onderstaande afbeelding terug te vinden.

criticaster        passief tevreden respondent   promotor

N in grafiek

Bij een score van 0 tot en met 6 is de respondent een ‘criticaster’, bij een 7 of 8 een 
‘passief tevreden respondent’ en bij een 9 of 10 een ‘promotor’.
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Bijlage 5: Begeleiden met Perspectief

Binnen Zorggroep Sirjon staat het methodisch gedachtegoed Begeleiden met Perspectief centraal. 

Begeleiden met Perspectief is het samen organiseren van de zorg en begeleiding aan de cliënt of 

de ondersteunende activiteiten die daarvoor nodig zijn. Ieder (cliënt, familie, medewerker, vrijwilliger 

of Manager) vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, gefundeerd op Gods woord. 

Begeleiden met Perspectief kent de volgende drie pijlers:

1: Ken de cliënt 
Als medewerker moet je je in het gedrag van de cliënt verdiepen en begrijpen waarom hij of zij doet 

zoals hij doet. Te vaak zijn wij geneigd om gedrag of de situatie van de cliënt vanuit onze eigen bril te 

bekijken en zelf op te willen lossen en beslissingen te willen nemen voor de cliënt. Wanneer we willen 

dat de cliënt ons zo goed mogelijk begrijpt en wij zo goed mogelijk duidelijk willen krijgen wat hij of zij 

bedoelt, zullen we moeten aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt. We kunnen de cliënt dan zo 

optimaal mogelijk ondersteunen. We leren de cliënt kennen door enerzijds informatie te verzamelen 

over wie de cliënt is en wat hij nodig heeft. In de zorg doen we dat door een persoonsbeeld te vormen 

vanuit gesprekken met de cliënt en zijn familie en met behulp van observaties en analyses tijdens de 

zorg en begeleiding. Anderzijds leren we de cliënt kennen in de dagelijkse omgang met elkaar. 

2: Ken jezelf  
Onder alle omstandigheden ben jijzelf voor de cliënt de vertrouwde en betrouwbare ander. Je moet 

er onvoorwaardelijk voor de cliënt kunnen zijn. Kun jij dat? Belangrijk is dat je op je eigen handelen 

kunt reflecteren en dat de mooie en lastige situaties bespreekbaar zijn binnen je team. Het geeft niet 

alleen jou, maar ook je collega’s opluchting als er open en eerlijk gepraat kan worden over wat gedrag 

van cliënten met jullie eigen handelen en emoties doet. Als jij met die kennis aansluit bij de cliënt ben 

je voor de cliënt betrouwbaar en voorspelbaar. Dan begrijpt de cliënt wat jij van hem wil. Binnen zo’n 

vertrouwensrelatie kun jij de cliënt passende uitdagingen en ontwikkelingskansen bieden en doen jullie 

samen succeservaringen op. Daarvan groeit niet alleen de cliënt, maar ook jijzelf. 

3: Ken de ander 
Daarnaast is het belangrijk dat je de ander kent (de familie van de cliënt, je collega’s, de organisatie 

waarin je werkt, de omgeving waarin je werkt) zodat je van daaruit samen de passende zorg en 

begeleiding voor je cliënt kunt organiseren en bieden. Onderstaande afbeelding illustreert de perceptie 

van Zorggroep Sirjon op Begeleiden met Perspectief.

Samen organiseren
en groeien

- Voeding: de Bron (de Bijbel)
- Identiteit: (dienen en delen)
   missie, kernwaarden en visie
- (Zorg)visie - Begeleiden met Perspectief.

Wortels

Bloeien en vrucht dragen
Van zowel cliёnten als medewerkers.
Soms hoort daar snoeien bij.
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Delen door liefde


