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Ieder jaar heeft zijn eigen uitdagingen maar 2020 was wel een heel
bijzondere. De corona-pandemie heeft ons enorm uitgedaagd
en tegelijk ook laten zien waar de Zeeg toe in staat is. Ongelooflijk
trots zijn we op al onze bewoners en medewerkers.
In een tijd vol met maatregelen en gedwongen fysieke afstand afscheid
nemen, het elkaar niet meer (in de ontmoetingsruimte van de Zeeg) kunnen
ontmoeten, bewoners niet of minder naar hun werk of dagbesteding
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kunnen en we dit toch vol blijven houden. En natuurlijk het overlijden van
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Raad van Bestuur
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bewoner Gerrit die overleed aan de gevolgen van corona. Zijn overlijden
en afscheid waren bevreemdend en verdrietig. Ook hebben we afscheid
genomen van een aantal medewerkers, sommigen vanwege een andere
baan, anderen vanwege langdurige ziekte en weer anderen vanwege
pensionering.
Maar juist nu, in een tijd waarin alles anders is en niet zoals we gewild
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hadden, zien we ook geweldig mooie dingen gebeuren. In de begintijd
van corona, toen de mondkapjes schaars waren, kwamen mensen en
organisaties uit de omgeving van de Zeeg ons mondkapjes brengen die
zij nog hadden kunnen bemachtigen. Vele kaartjes en brieven hebben
onze bewoners mogen ontvangen, puzzels van de Stichting Vrienden
van de Zeeg, wellness pakketjes van de pedicure en ga zo maar door.
Familieleden die tijdens een quarantaine-periode buiten contact leggen
met hun bewoner binnen achter het raam. Die kleine gebaren maken het
verschil! Maar ook al onze medewerkers die met vereende krachten het
rooster steeds weer hebben opgevuld als er zieken waren of aangevuld als
er weer extra diensten nodig waren door quarantaines of doordat er geen
externe dagbesteding was.
Corona heeft een groot deel van onze aandacht en tijd opgeslokt. Toch
hebben we ook resultaten kunnen behalen die we onszelf ten doel hadden
gesteld. Zo is onze ICT infrastructuur volledig vernieuwd, hebben we Den
Haagweg 7 aangekocht als nieuwe locatie voor onze dagbesteding die uit
haar jasje was gegroeid en is Linda Korf de Gidts als onze nieuwe manager
Zorg gestart. Zij zal Karin Leutscher vervangen die na ruim 41 jaar afscheid
gaat nemen van de Zeeg. Samen zullen we er alles aan doen om de bewoners die ons zijn toevertrouwd een warm thuis te blijven bieden.
Dorine Navis, Bestuurder
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Stichting Woonzorgcentrum de Zeeg
is een kleinschalige zorgorganisatie
midden in de wijk Elderveld in Arnhem.
Wij bieden WLZ geïndiceerde zorg
aan maximaal 52 volwassenen met een
verstandelijke beperking en comorbide
(psychische) problematiek, individueel
en in groepsverband. De Zeeg heeft een
huiselijk karakter waar de bewoners zich
veilig en thuis kunnen voelen. Wij zijn
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toegelegd op de meer complexe zorg
en begeleiding inclusief dagbesteding.
De Zeeg is een veilige plek waar je jezelf
kunt zijn. Waar je je kunt ontwikkelen.
Waar je meedoet aan dagelijkse werkzaamheden en waar je er voor elkaar
bent. Bij de Zeeg wonen mensen die zich
elders niet altijd thuis hebben gevoeld.
We geloven dat iedereen zich thuis kan
voelen met passende ondersteuning.

De Zeeg in drie bouwstenen
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In dit kwaliteitsrapport dat nu voor u ligt
laten we zien waar we, naast alle corona
perikelen, aan hebben gewerkt en wat
er nog voor ons ligt. We hebben dit uitgewerkt in de 3 bouwstenen en bijbehorende
thema’s uit het kwaliteitskader ondersteund met cijfers en praktijkvoorbeelden.
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Groen hoog in het
vaandel bij de Zeeg!

Dit jaar hebben we de greendeal
ondertekend en een energiescan
uitgevoerd waarmee we in 2021
aan de slag kunnen. Het plan van
aanpak is al helemaal klaar.
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Kerngegevens
Woonzorgcentrum de Zeeg heeft een
unieke intramurale setting die voor de
bewoners een bron wil zijn van licht,
menselijke warmte, kleur en energie.
Of dat nu in de hoofdlocatie of in de
kleinere huizen of appartementen is.
Naast het hoofdgebouw met een aantal
groepsruimtes, 16 individuele appartementen
en twee logeerkamers, beschikt de Zeeg binnen
een straal van 500 meter over vijf eengezinsen 13 seniorenwoningen. In totaal is er ruimte
voor 52 mensen met een ZZP-VG zorgprofiel
in- of exclusief behandeling. Het hoofdgebouw
is voor bewoners die in de huizen eromheen
wonen, een vertrouwde vluchtheuvel. We geven
de bewoners het veilige gevoel dat je terug
mag vallen op steun, om energie op te doen en
op adem te komen. Sinds april van 2020 is daar
de nieuwe locatie van de dagbesteding

Verantwoordelijkheid
en eigen regie
Wet zorg en dwang (WZD)
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veiligheid een deurmelder of bedrand bij een
hoog-laagbed wordt overwogen.
In 2020 is er bij iedere zorgplanevaluatie extra
aandacht besteed aan de afspraken rond

De Zeeg doet binnen de mogelijkheden
een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van iedere persoon. Vanuit een veilig
woonklimaat schept de Zeeg de voorwaarden zodat bewoners kunnen leven zoals zij
dat wensen. We proberen zo goed en helder
mogelijk te onderscheiden op welke gebieden bewoners wel en geen ondersteuning/
begeleiding nodig hebben dan wel willen.

middelen en maatregelen. Bij iedere bewoner
zijn de afspraken volgens de nieuwe werk
instructie Wet Zorg en Dwang zorgvuldig
besproken, gedocumenteerd en vertaald naar
het eigen Mijn Plan. Ondanks dat het uitgangspunt vrijwillige zorg in de Zeeg niet nieuw is, is
deze wijze van evalueren en beschrijven dat wel.
Wij zullen jaarlijks onze werkwijze rond WZD
met elkaar toetsen. Zo houden we onszelf en
elkaar scherp op dit belangrijke onderwerp.

De Zeeg wil zo bereiken dat bewoners;

› met oog voor kunnen en aankunnen
nog bijgekomen, pal tussen het hoofdgebouw
en de seniorenwoningen in.

deelnemen aan de maatschappij

› eigen keuzes kunnen maken
› zich veilig en thuis voelen
› werken of activiteiten ontplooien in een
bedrijf of dagcentrum

Binnen de VG-ZZP indicaties 1 t/m 6 en

› zich in hun vrije tijd kunnen bezig houden

8 worden de zorgvormen (kort) verblijf

met educatieve, (re)creatieve en culturele

met of zonder behandeling, ambulante

activiteiten.

zorg middels een Volledig pakket thuis

de Zeeg locaties
Hoofdlocatie de Zeeg: 17 bewoners
‘t Steunpunt: 20 bewoners (in appartementenblok naast de Zeeg en een paar in de wijk waar ze
alleen of met z’n twee wonen op loopafstand van
de hoofdlocatie)

Nieuwkoopstraat: 6 bewoners (geschakelde

en dagbesteding in- en/of extern gebo-

Het is bij de Zeeg sinds jaar en dag geheel

den. In 2020 werd deze zorg geboden

vanzelfsprekend dat er alleen vrijwillige zorg

door 39,78 FTE medewerkers (inclusief

wordt geboden. Er is dan ook geen sprake van

facilitair, staf, management en twee

dwang of handelingen zonder toestemming.

leerlingen) aan 49 bewoners waarvan

Toch hebben wij intensief geïnvesteerd in een

Dagbesteding: 2 locaties (hoofdlocatie de

vier met een VPT (Volledig Pakket Thuis),

heldere procedure rond de middelen en maat

Zeeg en locatie ernaast)

31 met de zorgvorm verblijf met behan-

regelen die onder de Wet Zorg en Dwang vallen.

deling en 14 verblijf zonder behandeling.

Op het moment dat een bewoner niet (meer) in

Er is één bewoner overleden en één logee

staat is zijn of haar wensen kenbaar te maken

bij ons komen wonen.

wordt in samenspraak met familie en wettelijk
vertegenwoordiger zorgvuldig het stappenplan
gevolgd als bijvoorbeeld voor de persoonlijke

eengezinswoningen van de heren)

Buitengroep: 6 bewoners (geschakelde
eengezinswoningen van de dames)

Totale aantal bewoners die van interne
dagbesteding gebruik maken:
27 bewoners (de anderen hebben werk of
externe dagbesteding, soms ook in combinatie
met dagbesteding op de Zeeg)
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proces
individuele
bewoner
Startplan, Zorgplan,
Mijn Plan

Ook over de vorm van Mijn Plan praten bewoners mee. In groepjes hebben zij geëvalueerd
hoe ze de opzet van Mijn Plan ervaren. Is het

De zorgplansystematiek begint met het
verkennen van de zorgvraag van een
bewoner, geformuleerd in een startplan.
Dit startplan vullen we aan en werken
we uit tot een zorgplan. Deze wordt
jaarlijks geëvalueerd met de bewoner en
een vaste woonbegeleider, de zorgplanverantwoordelijke.

duidelijk wat er bedoeld wordt, gebruik je het
ook en hoe dan? Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat het herkenbaar is voor zowel lezende als
niet-lezende bewoners? Dit heeft waardevolle
inzichten opgeleverd. Een lettertype dat het
meest aanspreekt (het moest vooral groter),
een pagina indeling die rust en herhaling van
opmaak uitstraalt en gebruik van meer foto’s uit
de eigen leefsfeer in plaats van pictogrammen.

De uitkomsten van het cliënttevredenheids
onderzoek en een persoonlijke risico

Sommigen prefereren hun Mijn Plan op geplas-

inventarisatie worden ook altijd als input

tificeerd papier zodat ze het er makkelijk bij

meegenomen voor de evaluatie. Voor de

kunnen pakken en een enkeling gebruikt liever

bewoners die dat willen wordt het zorgplan

de tablet. Corona zorgde voor een pas op de

vertaald naar een Mijn Plan. Alle gemaakt

plaats ten aanzien van de uitvoering van de

afspraken, plannen, doelen en wensen worden

verbetervoorstellen maar dat pakken we zodra

hierin vastgelegd met behulp van foto’s en

het kan gewoon weer op.

pictogrammen. Zo hebben zij altijd overzicht
en regie.
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Samenwerkingsrelaties
De Zeeg staat midden in de wijk, midden
in de samenleving en is voor bewoners
een veilige uitvalsbasis om (meer) zelfredzaam te worden of het te blijven, zoveel
mogelijk uitgaand van de eigen kracht.
We kiezen er bewust voor om de bewoners
zo gewoon mogelijk in de maatschappij te
laten meedraaien.

met allerlei speelgoed en spelletjes bezorgen
waar ze uit mochten kiezen. Stichting Vrienden
van de Zeeg zorgde naast de leuke puzzels
die één de leden nog vond op zolder ook nog
voor een extra Sinterklaas verrassing. Dit is
maar een kleine greep uit alle hartverwarmende
steun die wij ontvingen in het afgelopen jaar.
We hadden ook nog grote mazzel doordat we
door een verloting van VGN onder haar leden

De bewoners maken bijvoorbeeld gebruik van

i.s.m. Huawei vijf tablets kregen. Nu kunnen

de huisarts en de fysiotherapeut in de wijk en

bewoners nog makkelijker contact houden met

gaan onder begeleiding wekelijks sporten bij

familie en vrienden via beeldbellen.

een sportschool. Ze halen hun boodschappen

Stuurgroepen

bij de lokale supermarkt, brengen wekelijks

De huisartsenzorg staat in heel Nederland

een bezoek aan de lokale markt of hebben

onder grote druk voor de gehandicaptenzorg.

een afspraak bij de kapper in de wijk.

Wij prijzen ons dan ook heel gelukkig met de
goede samenwerking die wij al jaren hebben

Om onszelf te blijven prikkelen en nieuwsgierig te blijven naar de mens achter de
bewoner zijn er sinds 2016 stuurgroepen
in het leven geroepen. In groepjes hebben de woonbegeleiders zich samen met
een gedragskundige en Hoofd Zorg in
iedere bewoner verdiept. Niet alleen in hun
geschiedenis en verhaal, maar in alles wat
hen uniek maakt.

Bijvoorbeeld door ingrijpende levensgebeurtenis-

We zijn een kleine organisatie, waardoor niet alle

met onze huisarts. Andersom ziet hij ook veel

sen of gewoon als de ondersteuningsbehoefte

expertise altijd in huis is en wij dit extern moeten

meerwaarde in een goede samenwerking.

veranderd bij het ouder worden. Het komende

halen. Denk bijvoorbeeld aan de thuiszorg,

Zo zei hij: ‘Door het verpleegkundig inzicht kan

jaar herhalen we de presentaties van de stuur-

gedragsdeskundige of AVG-er. Een beweging

de Zeeg zorg afvangen en weet hij, als huisarts,

groepen die al hebben plaatsgevonden.

die voor ons al jaren heel natuurlijk is en voelt.

dat het ook echt nodig is als hij ingeroepen

Zo blijven we ons steeds weer in onze bewoners

Daarnaast zijn er ook samenwerkingsverbanden

wordt. Bovendien biedt de woonbegeleiding

verdiepen en nemen onze nieuwe teamgenoten

met andere organisaties zoals dagbesteding en/

een liefdevolle en goede vertaling naar de

hierin mee.

of werkgevers.

bewoner van wat er met hem of haar gebeurd.’
Een bijzondere samenwerking die een goed

Al deze samenwerkingsverbanden spreken
Op basis van deze verdieping zijn er plannen

niet voor zich en vragen investering maar dat

van aanpak c.q. behandelplannen geschreven

deze verbinding waardevol is bleek wel toen

die vervolgens zijn gepresenteerd aan de rest

door corona ineens alles anders werd. De lokale

van het team. Zo ontstaat een groter inzicht in

supermarkt was een van de eersten die onze

de persoon en de achtergrond van gedrag. Voor

bewoners een hart onder de riem stak met

iedere nieuwe bewoner wordt er zo’n stuurgroep

kaartjes dat ze de bewoners zo misten in hun

samengesteld en voor huidige bewoners wordt

winkel. Onze grootleverancier liet een grote kar

zijn of haar eigen groep weer samengeroepen
als de omstandigheden daarom vragen.

vervolg verdiend in de komende jaren.
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bouwsteen 2:

bewonerservaringen

Bewonersonderzoek

De uitkomsten

Het meten van de cliëntentevredenheid is bij
de Zeeg gekoppeld aan het moment van de
zorgplanevaluatie. Wij willen graag dat het
moment van het invullen van de vragenlijst
en de jaarlijkse evaluatie zo kort mogelijk op
elkaar plaats vindt. Op die manier is het voor
bewoners meer voelbaar dat er echt geluisterd wordt als je je mening geeft en uiting
geeft aan je wensen.

Net als voorgaande jaren scoort de
dagbesteding zeer hoog en ruim boven
de benchmark. Dit jaar zelfs weer 100%.
Dat bewoners juist in corona tijd zoveel
plezier beleven aan onze interne dagbesteding is alleen maar extra te waarderen!
De algemene tevredenheid van de Zeeg krijgt
90% (Benchmark 83,8%) en de tevredenheid over
de begeleiders is hoog met 88,1% (Benchmark

Ondanks corona is het dit jaar toch weer gelukt

van 84,1%).

deze koppeling bijna het hele jaar vol te houden. Op een paar na zijn ze allemaal geholpen

Op een aantal thema’s rond ondersteuning is

bij het invullen van het meetinstrument van

de waardering hoger dan in 2019 en hoger dan

Customeyes door een onafhankelijk (agogisch

de benchmark, zoals:

geschoolde) medewerker. Bij drie bewoners is
het helaas niet meer gelukt door quarantainemaatregelen. In het nieuwe jaar zullen we, zodra
de situatie het toelaat, weer zo snel mogelijk

›
›
›
›

over moeilijke dingen praten
hulp bij gezond leven
nieuwe dingen leren
zelf keuzes maken

terugkeren naar de oorspronkelijke werkwijze die
zijn meerwaarde duidelijk heeft bewezen gezien

Tevredenheid over de woonruimte van de Zeeg

de positieve reacties van bewoners tijdens de

is 88,1% (Benchmark 85,9%).

evaluatie van het vorige kwaliteitsrapport.

Algemene tevredenheid:

2020:
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Hoofdonderwerpen:

Dat begeleiders zich aan afspraken houden is
erg belangrijk. Deze vraag scoort lager dan de
gemiddelde scores en met name door de ‘soms’
antwoorden, namelijk 70,7% (Benchmark 76,4%).
Mogelijk dat het verloop van medewerkers hierin
een rol gespeeld heeft. Deelname aan activiteiten buiten de deur scoort 61,9% (Benchmark
41,4%). Dat is relatief laag maar niet geheel
verrassend. Door de corona maatregelen konden
veel activiteiten buiten de deur geen doorgang
vinden.
De laagste score betreft de vraag ‘Begeleiders
hebben genoeg tijd voor mij’, namelijk 61,5%
(Benchmark 69,2%). Door corona is dit duidelijk
een kwetsbaar punt gebleken bij de appartementen van het Steunpunt waar bewoners alleen of
in tweetallen wonen. Ondanks alle inspanningen
van bijvoorbeeld dagbesteding aan huis en
gespreid koffie komen drinken is het toch anders
dan de hooflocatie en de groepswoningen waar
begeleiding veel meer in fysieke nabijheid is.
Normaal gesproken bespreken we de uitkomsten en vragen door tijdens een bewonersvergadering. Als dat nog even duurt in verband met
corona bedenken we daarvoor een alternatief.
Hoe dan ook, we gaan met deze verbeterpunten
aan de slag!

Conclusie
van Customeyes
Cliënten zijn erg tevreden
over de Zeeg en spreken
hun waardering daarover
ook uit. Ook is er tevredenheid bij het omgaan
met vragen en problemen
en weten cliënten waar ze
kunnen aankloppen in het
geval van ontevredenheid.
Dit zijn belangrijke controle vragen die zeer goed
weergeven dat cliënten zich
prettig voelen bij de Zeeg.

Nieuwe locatie dagbesteding
Steeds meer bewoners van de Zeeg gaan
met pensioen en komen graag naar onze
eigen dagbesteding. Wat ooit begon als een
huiskamerproject is inmiddels uitgegroeid
naar een volwaardige dagbesteding volledig
op maat voor onze zeer diverse doelgroep.
In april is het koopcontract getekend van de
Den Haagweg nr 7. Ideaal gelegen tussen
onze hoofdlocatie en het Steunpunt. We zijn
dus nu onze eigen buren!

ruimtes, middelen en personeel; de gezamelijke
dagbesteding werd verdeeld over twee locaties, op gepaste afstand en alleen bewoners
uit eenzelfde woning aan één tafel. Bewegen
zonder van je plek te komen met stoelyoga of
op de hometrainer. Pakketjes met leuke puzzels
en spelletjes voor in de eigen woning bij quarantaine en ga zo maar door.
Ondanks alle aanpassingen door corona zijn we
nu al ontzettend blij met onze nieuwe locatie.

Eigenlijk zou er eerst verbouwd worden voor we

Het kan alleen maar nóg leuker worden als we

onze nieuwe locatie in gebruik zouden nemen

kunnen gaan verbouwen.

maar ja, dit jaar gaat niets zoals gepland. Door
corona kon de verbouwing nog niet beginnen
en hadden we wel alle ruimte nodig. Externe
dagbesteding en werk ging niet door en doordat
er soms sprake was van quarantaines moesten
we creatief omspringen met de beschikbare
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Maar niet alleen bij de dagbesteding zelf was men creatief met het
omgaan met de beperkingen door corona. Kan de bewonersvakantie
niet doorgaan? Nou, dan brengen we toch de vakantie naar jou?!

Een verrassing!

‘De (communicatie) lijntjes zijn kort’ is
een gevleugelde uitspraak in de Zeeg.
Dat geldt zeker voor de bewoners.
Zij kunnen altijd terecht bij de woon
begeleiding en stappen rechtstreeks
naar het zorgmanagement als zij daar
behoefte aan hebben.

Woensdagavond had Karlijn ons iets te ver
tellen. Er werd gebeld met Nicole L.
‘We gaan op vakantie, maar huh?!
Hoe dan in deze corona tijd met alle maat
regelen?’ ‘Nou gewoon, de Buitengroep is
het vakantiehuis. En we beginnen op aan
staande vrijdag.’ ‘Zijn we dan ineens vrij…?’
‘Dus geen corvee, elke dag mogen uitslapen,
ontbijt op bed en een hoop gezelligheid!’
Gelukkig, de dames zijn net zo enthousiast
als wij. Wat werd het een gezellig weekend.
We hebben nieuwe kleren (online) gekocht,
vakantie kaarten gekleurd, een middagje
ontspannen met o.a. voetenbadjes. Film
gekeken met zelfgebakken popcorn, pizza
laten bezorgen en uit de doos mogen eten.
Er werd met sangria en/of champagne (met
dank aan Elly!) geproost op dit geweldige
vakantie weekend aan huis. Zelfs de pedi
cure (die woensdagavond de vakantieplan
nen van de dames had vernomen) was nog
speciaal langsgekomen met een presentje
om ons een fijn vakantieweekend te wensen.
Daar waren we allen door verrast en erg blij
mee. En de dames, die vonden het gelukkig
voor herhaling vatbaar!
Nicole L en Karlijn.

Medezeggenschap bewoners
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Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen
(WMCZ)
In het kader van de WMCZ waren bewoners
en cliëntenraad uitgenodigd mee te praten
over de diverse vormen van zeggenschap,
medezeggenschap en inspraak door bewoners en verwanten in de Zeeg.

De bewoners hebben vaste overlegvormen zoals

Onze geheel corona-proof nagelstudio! Hij is zelf gemaakt
door bewoner Johan. Hier komt Riet, de zus van bewoonster
Diny, onze nagels verzorgen. Zelfs als Riet niet zelf naar de
Zeeg kan komen door de corona maatregelen hebben we er
veel plezier van.

een aantal keer per jaar een grote bewonersver-

Wat is precies het verschil tussen deze vormen

gadering onder leiding van de nu nog zogeheten

van medezeggenschap en welke formele en

Hoofd Zorg. Alle denkbare onderwerpen komen

informele varianten hebben wij daarvan? Zijn

hier aan bod. Variërend van uitleg over de

deze vormen nog passend? Wat levert het op

nieuwe wet Zorg en Dwang tot ‘Ik heb weer

en wat gebeurd ermee? Hebben we misschien

eens zo’n ontzettende zin in lasagne.’ Bewoners

nieuwe ideeën of wensen op het gebied van

kijken er reikhalzend naar uit dat deze gezellige

inspraak? Helaas verhinderde corona-maat-

en waardevolle bijeenkomsten in de ontmoe-

regelen een paar keer over de geplande

tingsruimte weer gewoon kunnen met z’n allen!

bijeenkomsten en hebben deze nog niet kunnen

Verder zijn er wekelijks huiskameroverleggen

plaatsvinden. Een digitaal alternatief vonden we

op de eigen groep en zijn twee bewoners samen

echt geen optie bij een belangrijk onderwerp als

met vier belangenbehartigers lid van de cliënten-

dit. Hier moet je echt samen voor gaan zitten en

raad. Naast deze vaste overleggen worden regel-

daarom pakken we dit weer op zodra dat kan.

matig bewoners in groepjes uitgenodigd om
mee te praten over diverse onderwerpen zoals
bijvoorbeeld over verbeteringen in de werkwijze
rond Mijn Plan en het kwaliteitsrapport.
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Deskundigheidsbevordering
De Zeeg is een erkend leerbedrijf en biedt
jaarlijks twee opleidingsplaatsen aan BBL
leerlingen en een aantal stagiaires. Maar
ook voor alle andere medewerkers wordt
jaarlijks scholing aangeboden om de veiligheid en professionaliteit te waarborgen.
Dit jaar was alle scholing uiteraard in corona
stijl. Zo was de jaarlijkse BHV scholing voor
alle woon- en activiteitenbegeleiders dit jaar
alleen online en hebben zij een online medicatiecursus gevolgd. Nieuwe collega’s zijn ‘on the
job’ geschoold op voorbehouden handelingen
zodat zij bevoegd en bekwaam zijn voor het
verstrekken van medicatie en bijvoorbeeld alle
handelingen rond diabetes.
Overige scholing zoals de Presentie-benadering
(het reflecteren op eigen en andermans handelen, de blik en de bejegening) heeft helaas geen
doorgang kunnen vinden. Dat geldt ook voor de
methode Urlings die gaat over het respectvol en
methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met verstandelijke beperkingen.
Als alternatief hebben we onderzocht hoe we
de online leercontent van de VGN academy
kunnen inzetten zodat woonbegeleiders in
coronatijd zelf gekozen onderwerpen uit het
onderwijsaanbod kunnen volgen. Omdat daar
(nu nog) ook een Leermanagementsysteem
bij nodig is kijken we komend jaar verder naar
praktische oplossingen hiervoor.

Oudejaarsavond
2020
Geschreven door Jan Hulkenberg,
woonbegeleider.
De avond waarop we het oude jaar
uitluiden zou ik als woonbegeleider
werken op ’t Steunpunt waar de bewoners
allen wonen in hun eigen appartement.
Het is zo’n avond waarop je kunt denken,
wat vervelend dat ik nu moet werken
en iedereen zit gezellig met vrienden of
familie oudjaar te vieren. Hoe anders
wordt het als je dan een bingo organiseert
en daarvoor wat prijsjes koopt.
Het organiseren kost weinig moeite en
het leuke is dat bewoners ontzettend
enthousiast meedoen. Vanwege de corona
mocht er maximaal in groepjes van 8
personen worden gespeeld. Als bewoners
genieten en dan doe je dat als woon
begeleider ook. Want daar is het om te
doen te zorgen dat je samen voor wat
gezellige geluksmomenten creëert en dat
wilde deze avond prima lukken. Met een
oliebol, hapje en drankje heb je een super
gezellige avond.
Dat hoor je dagen erna nog terug en daar
is het om te doen in je werk. Het geeft mij
in ieder geval een betekenisvol gevoel.
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Fietsen en lunchen
met een cliënt
Geschreven door Jan Hulkenberg,
woonbegeleider.
Als woonbegeleider heb ik de luxe om
via een prachtige autoluwe route door de
Gelderse uiterwaarden naar huis te fietsen.
Fietsen is mijn lust en leven en dat uit zich
dan ook in grote fietstochten door Europa
en Zuid Oost Azië. Hoe mooi is het dan, dat
je dit kunt delen met een bewoner.

Teamreflectie
De teamreflectie was anders dan andere
jaren. Tussen de eerste en de tweede
coronagolf hebben de collega’s in drie
groepen gesproken over hoe het met hen
gaat. De impact van corona op henzelf, op
de bewoners en de dagelijkse begeleiding
waarbij nu alles anders is dan normaal.

Natuurlijk waren er ook verschillen hoe men

eenzaam gevoeld en misten de bewoners en

het heeft beleefd. Sommigen hebben zelf

collega’s op andere locaties erg.

corona gehad of horen tot een risicogroep.
Nieuwe collega’s zijn gestart zonder de normale

Ondanks dat dit een moeilijke periode is en

dagelijkse routine te kennen en dat is best pittig.

veel van ieder vraagt doen we ook positieve

Moeilijk was het om bewoners te laten weten

ervaringen op. Zo blijken onverwacht sommige

dat ze in hun appartementen moesten blijven en

bewoners heel goed te gedijen bij meer rust

tijdelijk geen bezoek konden ontvangen. Soms

omdat de externe dagbesteding gesloten was.

Er werd heel open verteld over ieders eigen

voelde men zich schuldig om wéér collega’s te

Hierdoor lijkt het toch dat een aantal mogelijk

beleving en zo nu en dan was het ook best even

moeten vragen extra te werken. Anderen hadden

overvraagd worden bij hun huidige dagbesteding

emotioneel. Wat iedereen moeilijk vond was de

het thuis extra zwaar doordat kinderen thuis niet

en is het goed om die te heroverwegen. Ook

periode van ziekte en overlijden van bewoner

naar school konden of gezinsleden ziek waren.

hebben we nu ervaring opgedaan met nieuwe

Gerrit. Dit is als erg heftig beleefd omdat we niet

Opvallend was dat de collega’s die voornamelijk

online tools. Dat biedt weer meer mogelijkheden

op een persoonlijke manier afscheid hebben

werkzaam waren op de hoofdlocatie van de

in de toekomst op het gebied van bijvoorbeeld

kunnen nemen. Ook Gerrit verdiende bijvoor-

Zeeg een groot gevoel van verbondenheid

aanvullende of variatie in overlegvormen en

beeld onze erehaag zoals we dat altijd doen

hebben ervaren. De mensen die met name in

trainingen in de toekomst.

samen.

de buitenlocaties werkten hebben zich juist

Afgelopen jaar is bewoner Johan een
aantal keren meegegaan op een fietstocht
en we lunchten dan samen. Onderweg
ruimte voor een praatje en in de vrije lucht
genieten van wat de omgeving te bieden
heeft. Voor geluk heb je niet veel nodig,
voor de bewoner maar ook voor jezelf.
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Medezeggenschap
medewerkers
Overleggen in coronatijd
Het was even wennen maar inmiddels
zijn we aardig bedreven met het online
vergaderen.
De OR was in 2020 niet helemaal voltallig en
werden relevante beleidszaken ook besproken
in de online Rondvraag. Een sneakpreview;
In het nieuwe jaar is de OR weer voltallig en
daar zijn we blij mee.
Online vergaderen is een uitkomst in deze
coronatijd maar kan het echt fysiek samenzijn
en overleggen niet geheel vervangen. Vooral
de verdiepingsdagen die ruimte geven voor
casuïstiek, stuurgroepen, medezeggenschap,
overleg en scholing worden enorm gemist.
Dat neemt niet weg dat we de online tools die
we met elkaar hebben ontdekt zeker aanvullend
zullen benutten in de toekomst. Dan hebben
we het beste van twee werelden.

Op de agenda!
Eens per drie jaar zetten wij een
medewerkerstevredenheidsonderzoek
uit. Deze staat voor 2021 weer
op de agenda.

voorwoord

Een goede start voor
nieuwe medewerkers
Bij de teamreflectie en door signalen uit de
dagelijkse praktijk werd duidelijk dat inwerken
van nieuwe collega’s, maar ook de verdieping
voor collega’s die al een tijdje geleden ons
team kwamen versterken, niet makkelijk is.
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De Zeeg in coronatijd
Net zoals bij iedereen en zorgorganisaties in het bijzonder heeft
het afgelopen jaar vooral in het teken gestaan van corona.
De continuïteit van zorg stond onder grote druk door periodes
van quarantaine voor bewoners en/of medewerkers die positief
getest waren en extra diensten die gevuld moeten worden.
Dankzij de tomeloze inzet van woon- en activiteitenbegeleiders die vele

Corona gooit de routine om en voor nieuwe

extra diensten hebben gedraaid, ZZP-ers, uitzendbureaus en staffuncties

mensen is het lastig in te voegen in wat niet de

die een steentje bijdroegen hebben we het toch steeds weer gered.

routine is. Daarnaast werken ondersteunende

Ook de beschermende middelen bleven, voordat dit landelijk beter

medewerkers veel thuis en maak je minder makke-

georganiseerd werd, op peil dankzij ons netwerk en buurtgenoten.

lijk kennis. Zowel op persoonlijk vlak als wie doet

Maar verreweg het moeilijkste dilemma was toch wel het gemis van

nou eigenlijk wat? De Zeeg is een kleine organi-

nabijheid, gezelligheid en contact. Bewoners misten niet alleen familie

satie en daarom hebben we allemaal vele petten,

en vrienden maar ook elkaar. Normaal gesproken is er veel contact tussen

taken en aandachtsvelden. Om die reden hebben

bewoners van de verschillende locaties en dat gemis hebben we niet

we het inwerktraject tegen het licht gehouden,

weg kunnen nemen ondanks bijvoorbeeld raambezoeken en beeldbellen.

aangescherpt en ‘corona-proof’ gemaakt. Begin

Niets gaat boven persoonlijk contact en echt samenzijn. Hetzelfde geldt

2021 maken we een inhaalslag met de collega’s

voor de medewerkers die meer aan een locatie gebonden waren of

die in het afgelopen nieuw gestart zijn zodat zij

ondersteunende functies die werkten vanuit een thuiswerkplek en

de lacunes in hun kennis kunnen aanvullen. Dan

collega’s minder zagen.

weten zij voortaan ook sneller aan wie zij kunnen
vragen iets te repareren in een woning, waar zit
toch die hoofdkraan van het water of wie is nou
die persoon die mij mailt over mijn urenregistratie
of een cliënttevredenheidsonderzoek?

verzuim
Het gemiddelde verzuim kwam in
de Zeeg uit op 7,78% in 2020.
De grootste piek viel in april tijdens de
eerste coronagolf met maar liefst 19,7%.
De wijze waarop de roosteraars en
de collega’s dit met elkaar hebben opgevangen verdient een groot compliment!

veiligheid
en kwaliteit
24
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Welbevinden
De Zeeg heeft veiligheid voor zowel
bewoners als medewerkers hoog in het
vaandel. Niet alleen als het bijvoorbeeld om
de fysieke of bouwtechnische veiligheid
gaat, maar zeker ook als het om het meer
ongrijpbare, onuitgesproken ‘gevoel’ van
veiligheid en welbevinden gaat. Een gevoel
van welbevinden zit vaak in de kleine dingen.
Een warme blik, een arm om je heen als
je het moeilijk hebt, je favoriete eten op je
verjaardag of samen genieten van een leuke
activiteit.

Naast het coronaproof beweeg programma van de dag
besteding heeft Wilma nog een goede oplossing gevonden
om zich lekker in haar vel te voelen. Goed bezig Wilma!

René woont nu al 12,5 jaar bij
de Zeeg én werd 50 jaar. Beiden
hebben we natuurlijk gevierd!

‘Ik heb onwijs zin in
mijn vijftigste verjaardag,
ik heb de kaart zelf
ontworpen. Op 18 april
wordt het feest gehouden
in de algemene ruimte.
Ik ben op zich tevreden
met de organisatie van
het feest, het eten blijft
een verrassing.’
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Last but not least; De aandachtsvelder ICT
heeft het proces rond de nieuwe ICT infrastructuur ondersteund. Hierbij is ook met een
scherp oog gekeken of alles voldoet aan de
privacywetgeving. We zullen haar expertise
het komend jaar bij de implementatie van het
nieuwe elektronisch cliëntendossier weer hard
nodig hebben.

HACCP
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Incidentmeldingen (MIC’s)
Naar aanleiding van de analyse van de
incidentmeldingen is er onder leiding van
de nieuwe Manager Zorg een groepje
woonbegeleiders aan de slag gegaan met
het proces rond medicatie bestellen en
verstrekken.
Ze hebben de werkinstructie met elkaar door
genomen en waar nodig verbeterd. In overleg
met de apotheek is er een herhaalservice

Het dagboek van René, waarin hij schrijft over de bijzonder feestelijke dag en zijn liefde voor trolleybussen.

Veiligheidsinstrumenten
aandachtsvelden
Voor de borging van onze veiligheids
instrumenten werken we met diverse aandachtsvelders. Doordat zij zich verdiepen
in een specifiek onderwerp zorgen we dat
we scherp blijven en dat we het wiel niet
steeds opnieuw uit hoeven te vinden.
Wij hebben een preventiemedewerker die zich
verdiept in alle ARBO gerelateerde zaken.
Vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd
zullen wij komend jaar een opvolger aanstellen.
Dit jaar hebben we een aanvullende Risico
Inventarisatie en Inventarisatie (RI&E)
uitgevoerd om er zeker van te zijn dat aan
alle corona maatregelen is gedacht.

Ook brandveiligheid is echt een expertise.
Maandelijks voeren de aandachtsvelders een
proefalarm uit, lopen regelmatig alle vluchtroutes na, overleggen met de brandweer, regelen
het onderhoud van alle blusmiddelen en ook
van de brandmeldinstallatie. Volgend jaar is
deze laatste aan vervanging toe en ook dat
proces zullen zij begeleiden. Alle woonbegeleiders krijgen jaarlijks BHV (bij-)scholing en
minimaal één keer per jaar doen we met alle
bewoners en medewerkers een ontruimings
oefening. Volgend jaar bij voorkeur een keer op
een warme dag, want wat was het koud op de
verzamelplaats deze keer!
De aandachtsvelders rond Legionella worden
ieder jaar weer goed ondersteund door de
consciëntieuze werkwijze van het huishoudelijk
team. Ook dit jaar weer was alles helemaal op
orde voor de audit die jaarlijks wordt uitgevoerd
door C-Mark.

Andere jaren doen wij zelf interne audits
op uiteenlopende onderwerpen, waaronder
ook HACCP, maar dit jaar wilden we het
totale proces rond voeding en voedselveiligheid extra grondig doorlopen.

geregeld, zijn de toedienlijsten aangepast en
is zoveel mogelijk medicatie in de baxter
ondergebracht om fouten te voorkomen.
De woonbegeleiders hebben nog meer ideeën
en ambities dus de werkgroep wordt in 2021
gecontinueerd.

Driessen Hygiëne Totaal heeft met goede
resultaten een grote HACCP hygiëne ketenaudit
uitgevoerd. De audit heeft plaatsgevonden in
deelprocessen door middel van inspectie op
alle locaties, interviews met betrokkenen en
documentatie onderzoek. Van inkoop tot aan de
afwas en afvalverwerking. Alles kwam aan bod.
Afgezien van een paar kleine praktische adviezen die ook zijn opgevolgd voldeed de totale
keten op alle locaties aan de keuringscriteria
vanuit de hygiënecode voor Zorginstellingen en
Defensie.
We moeten nog wel alle deelprocessen en
protocollen die op juiste wijze zijn gedocumenteerd allemaal samen laten komen in een
overkoepelend beleidsdocument HACCP.
Dat is nog het puntje op de i.

Ans: ‘Ik heb het
vreselijk goed naar
mijn zin en ik wil hier
nooit meer weg.’

samenvatting
& interne
reflectie
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Conclusies en prioriteiten
Het afgelopen jaar was buitengewoon door de uitbraak van de pandemie maar het komende jaar beloofd ook een bijzondere te worden.
Het is een overgangsjaar naar een nieuw bestuur in verband met het
vertrek van de huidige bestuurder. Ondertussen zal corona ook nog
dagelijks voelbaar zijn. Het zal een ambitieus jaar worden, maar wij
zien dit met vertrouwen tegemoet want WZC heeft een stevige basis
met een betrokken team en goede samenwerkingsverbanden.

Prioriteiten
Om ook in de toekomst goede zorg te
kunnen bieden in een veilige en gezonde
woon- en werkomgeving wordt de nieuwe
locatie dagbesteding verbouwd;

de zorgplanverantwoordelijke, verantwoordelijkheid, werken op verschillende locaties en
teamoverleg. We bespreken met elkaar de visie
van waaruit werkwijzen zijn ontstaan en gaan
vervolgens met elkaar in discussie over hoe we

Het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP)

dit in de praktijk kunnen en willen invullen met

wordt geactualiseerd en uitgevoerd. We gaan

elkaar.

erkende maatregelen uitvoeren naar aanleiding
van de energiescan en Greendeal in afstemming

Inspraak en (mede-)zeggenschap nemen

met Vivare. De brandmeldinstallatie wordt

komend jaar een grote plaats in. We gaan met

vervangen.

cliëntenraad en bewoners in gesprek over de
huidige en gewenste vormen van formele en

Om de bewoners goede begeleiding te bieden

informele inspraak. Naast het gebruikelijke

en persoonlijke doelen op zowel de korte als de

cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) wordt

lange termijn te behalen is een goede rapportage

komend jaar ook een tevredenheidsonderzoek

van groot belang. We investeren daarom niet

uitgezet onder verwanten en/of wettelijk

alleen in een nieuw elektronisch cliëntdossier

vertegenwoordigers. In combinatie met het

(ECD) maar gaan ook de woonbegeleiders met

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

elkaar in gesprek over hoe je op een goede

zal het nieuwe bestuur zo een goede basis

manier rapporteert. Ieder systeem valt of staat

hebben om voor de komende jaren richting

tenslotte met het juiste gebruik ervan. Maar niet

en koers te kunnen bepalen waarbij dat wat

alleen dat. In groepjes gaan woonbegeleiders

de Zeeg zo bijzonder maakt behouden blijft

de samenwerking bespreken aan de hand van

namelijk; Iedereen is er voor iedereen.

de volgende onderwerpen; de taken en rol van
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1
Bouwsteen 1:
proces individuele bewoner
Wij zijn heel blij met:

› De samenwerkingsverbanden die
we hebben opgebouwd

Interne reflectie

2
Bouwsteen 2:
bewonerservaringen

› Bewoners hebben regie over eigen
hun leven en er wordt geen onvrijwillige
zorg ingezet.
We gaan verder aan de slag met:

› De vormgeving van Mijn Plan
› Stuurgroepen en presentaties online
vormgeven

3
Bouwsteen 3:
zelfreflectie medewerkers
› De enorme inzet en flexibiliteit
van alle medewerkers van de Zeeg

› De inzet en behaalde resultaten
van de aandachtsvelders

› Het snel eigen maken en inbedden

Op 20 april 2021 vond de reflectie plaats op dit kwaliteitsrapport.
Met een afvaardiging van de RvT, CR, OR en het (interim) management
hebben we in de achteruitkijkspiegel gekeken naar een bewogen jaar.

De consensus was dat dit rapport een goede

Daarnaast kijken we ernaar uit om de inspraak

inkijk biedt van het jaar 2020 in de Zeeg.

van bewoners, verwanten én medewerkers te

Maar ‘de etalage laat tegelijk ook niet de

vergroten. We waren op de goede weg maar die

volledige inhoud van de winkel zien’. Naast wat

vooruitgang is onder druk komen te staan door

er in het rapport beschreven staat aan trots en

de corona crisis. Het werd heel helder dat wij

verbeterpunten is de ambitie groter dan dat.

hierin kunnen en moeten groeien. Bovendien

Er mag nog meer gereflecteerd worden op onze

geeft dat de andere ambities van de Zeeg wind

ze iets graag willen of ergens niet

eigen verantwoordelijkheid en handelen, wat

onder de vleugels.

tevreden over zijn.

we vervolgens kunnen door vertalen naar de

Wij zijn heel blij met:

› De hoge tevredenheid van bewoners
over onze dagbesteding

› De hoge tevredenheid van bewoners
over onze woonbegeleiders

› Bewoners weten goed de weg als

We gaan verder aan de slag met:

› Verbouwen van de nieuwe
dagbestedingslocatie

› Met bewoners en woonbegeleiding
praten over het nakomen van
afspraken door begeleiding

› Onderzoeken hoe we meer nabijheid
Wij zijn heel blij met:
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kunnen realiseren bij ’t Steunpunt
gedurende corona

toekomst. Communicatie is voor veel van de

De OR wil graag hun inbreng meer ‘smoel’ geven

commissieleden hierbij speerpunt.

en zich hard maken voor een hogere inzet op
deskundigheidsbevordering.

De cliëntenraad heeft het afgelopen jaar het
contact met de bewoners erg gemist. Om hun

Door de ouder wordende bewonerspopulatie en

werk goed te kunnen doen is dit contact van

daarmee complexer wordende zorg groeit de

essentieel belang en we zijn blij dat de voorzich-

behoefte aan verdere professionalisering van

tige versoepelingen van coronamaatregelen snel

de verpleegkundige zorg. (De erkenning voor

meer ruimte zullen bieden. We zullen dit met

het opleiden van verpleegkundigen is inmiddels

zorg faciliteren.

ontvangen!) We willen meer naar buiten treden
en samenwerking zoeken met organisaties om
ons heen, maar met behoud van onze eigen
identiteit.

van online tools
We gaan verder aan de slag met:

› Inzetten van het verbeterde
inwerktraject

› Nieuwe aandachtsvelder ARBO
› Uitzetten medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Colofon
tekst: Saskia van Riel
fotografie: Paul Tolenaar, Jeroen Liebers (Studio38c),
Danny Roebroeks
ontwerp: Studio Lonne Wennekendonk
eindredactie: Saskia van Riel
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