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April 2022

VOORWOORD
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2021 van Valuas Zorggroep. Na een mooi, roerig en onstuimig
2020 waarin Covid haar intrede deed in Nederland en binnen Valuas de overname van Nova Zembla
Zorg met vier locaties, de opening van Groot Bijstervelt Klooster (woonzorg) en Groot Bijstervelt
Koetshuis (zorghotel) centraal stond, was ook 2021 opnieuw vol veranderingen; naast alle effecten
van de voortzettende situatie rondom Covid stond binnen Valuas de ontwikkeling van de interne
organisatie en de ontwikkeling van een nieuwe dubbele locatie in Zeist centraal.

De effecten van corona bleven ons ook in 2021 achtervolgen. In de eerste golf bleef Valuas vrij van
besmettingen, in 2021 veranderde dit. Op sommige locaties was er sprake van meervoudige
besmettingen. Quarantaines en strikte beperkingen in bezoek maakten het voor bewoners, hun
naasten en de medewerkers erg zwaar. Vanuit het management werd constant gemonitord en kregen
locaties allerlei vormen van ondersteuning. Nadat alle bewoners volledig gevaccineerd waren,
konden we stapsgewijs versoepelen. Dit gebeurde altijd in overleg met het centraal covid team en
onze Adviseur Infectiepreventie en na afstemming met de Cliëntenraad. Elke nieuwe maatregel – of
dit nu een strengere regel was of versoepeling – werd vastgelegd en gecommuniceerd. Na een
adempauze in de zomer, hield Corona vanaf het najaar van 2021 ons opnieuw in de greep.

Directie, Valuas Zorggroep
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1. VALUAS ZORGGROEP
Valuas is in 2011 opgericht en exploiteert in 2021 elf kleinschalige zorgvoorzieningen met een hoog
serviceniveau voor ouderen met een intensieve zorgvraag in het hogere segment. De negen
woonzorghuizen en twee zorghotel locaties liggen verdeeld over Nederland en zijn gesitueerd op
karakteristieke locaties met een unieke ligging en uitstraling.

Valuas Zorggroep exploiteert in 2021 de volgende locaties:
1.

Boarnsterhim State in Aldeboarn (Friesland), 15 appartementen en 4 zorghotelkamers

2.

Villa Pavia, Het Behouden Huis in Zeist (Utrecht), 17 appartementen

3.

Residence Haganum in1. Den Haag (Zuid-Holland), 28 zorgstudio’s

4.

Landgoed Groot Bijstervelt in Oirschot (Brabant), 28 appartementen

5.

Zorghotel Groot Bijstervelt in Oirschot (Brabant), 36 zorgstudio’s

6.

Het Witte Huis in Oegstgeest (Zuid-Holland), 25 appartementen

7.

Villa Oranjepark in Oegstgeest (Zuid-Holland), 14 appartementen

8.

De Meerlhorst in Heemstede (Zuid-Holland), 17 appartementen

9.

De Vermeer in Amsterdam (Noord-Holland), 16 appartementen

10. Landgoed De Wulperhorst in Zeist (Utrecht), 25 appartementen – opening mei 2021
11. Zorghotel De Wulperhorst in Zeist (Utrecht), 19 zorgstudio’s – opening mei 2021
‘Ruimte voor leven’ is onze missie. Het draait bij Valuas niet om zorg, maar om leven. Valuas biedt
een thuis, een (tijdelijke) woonomgeving waarin de bewoners ondersteund worden om het leven te
beleven in de sfeer die hen bekend is. Elke locatie is uniek en ligt in een karakteristieke omgeving.
De sfeer in huis is open, warm en vertrouwd, het interieur straalt klasse en comfort uit.
Zorg is onderdeel van de totale dienstverlening. De zorg van Valuas is professioneel, persoonlijk en
gericht op de waarde en waardigheid van elk individu. Valuas draagt zorg voor hoogwaardige en
betekenisvolle zorg en verzorging voor onze bewoners en gasten.
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Onze klantengroep hecht een bovengemiddelde waarde aan eigen regie en autonomie. Valuas heeft
er bewust voor gekozen om een integraal en domein overstijgend en bovendien particulier
zorgaanbod te bieden aan onze bewoners en gasten. Op deze wijze kan de wens en de zorgvraag
van onze klant altijd voorop staan en is het de zorgvraag van de client dat de wijze van verblijf- en
zorgfinanciering (Wijkverpleging, ELV, WLZ, WMO) aangeeft.

De cliënt van Valuas betaalt zelf de verblijfs- en servicekosten. De zorg wordt via de zorgverzekeraar
of het zorgkantoor gefinancierd. Valuas verleent de zorg vanuit de domeinen Wet Langdurige Zorg
(WLZ), Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Valuas heeft haar bedrijfsstructuur overzichtelijk ingericht met transparante financiële stromen,
waarin ‘wonen’ en ‘zorg’ gescheiden van elkaar zijn ondergebracht. Er is sprake van een woonservice
vennootschap (per locatie) van waaruit alle diensten op het gebied van woon service worden
geleverd. Denk hierbij aan de overeenkomsten met bewoners, met leveranciers, maaltijden,
huurovereenkomsten

etc.

De

zorg-

en

welzijnsactiviteiten

en

daarbij

behorende

verantwoordelijkheden worden geleverd vanuit de centrale Zorg BV. Deze entiteit heeft de
overeenkomsten gesloten met de Zorgkantoren, Zorgverzekeraars en gemeenten (WMO) en ook het
zorgpersoneel

is

in

loondienst

bij

de

Zorg

BV.

Valuas

is

ISO

gecertificeerd,

het

kwaliteitsmanagementsysteem en de interne en externe audits zijn gericht op alle vennootschappen
en daarmee op alle dienstverlening binnen Valuas (zorg en woonservice).

Valuas is contractpartner van de volgende zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten:

WLZ

Wijkverpleging

Eerstelijnsverblijf

WMO

Utrecht

Zilveren Kruis

Zilveren Kruis

Heerenveen

Friesland

VGZ

VGZ

Smallingerland

Haaglanden

Menzis

Menzis

Zuidoost Utrecht

Zuid Oost-Brabant

Multizorg

Multizorg

Amsterdam

DSW

DSW

Zuid Holland Noord

Zorg en Zekerheid

Kennemerland

Caresq

Caresq

Noordoost-Brabant

ONVZ

ONVZ

Valuas heeft de ambitie uit te groeien tot de meest gewaardeerde kleinschalige zorgaanbieder voor
kwetsbare en hulpbehoevende ouderen in Nederland, in het hogere segment van de markt. Het is
niet de omvang van de organisatie dat leidend is om deze ambitie te realiseren, eerder de wijze
waarop Valuas de zorg en dienstverlening onderdeel laat zijn van het leven van de mensen die wonen
of verblijven in een Valuas locatie. Sfeer en warmte wordt gecreëerd vanuit een uitgebalanceerd
geheel van omgeving, interieur en vooral de mensen, bewoners/gasten en medewerkers, die zich
thuis voelen.
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1.1 Kernwaarden
De missie en visie van Valuas beschrijven waar we voor staan. Om nog beter aan te kunnen geven
aan bewoners en medewerkers wie we zijn en wat we belangrijk vinden, hebben we in 2021 de
kernwaarden van Valuas benoemd. Als uitkomst van een gezamenlijke brainstorm dag met
locatiemanagers, MT en Shared Service Center medewerkers, zijn de volgende kernwaarden
gedefinieerd: Zorgzaam | Gastvrij | Professioneel | Ondernemend.

Deze kernwaarden zijn leidend in het dagelijks werk en geven houvast in het bespreken van gewenst
gedrag, het realiseren van nog betere prestaties en doelstellingen de beste aanbieder zijn in
kwalitatief hoogwaardige particuliere woonzorg en een goede en aantrekkelijke werkgever.

1.2 Organisatiestructuur
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1.3 Governance
Valuas is een WTZI erkende organisatie. De organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen, en ook aan
de Zorgbrede Governance Code. In de statuten staat beschreven welke taken en bevoegdheden tot
de verantwoordelijkheid van de Directie en de Raad van Commissarissen gerekend moeten worden.
De rolverdeling tussen beide is statutair vastgelegd en is verder uitgewerkt in een Reglement van
Toezicht dat weer een verbinding kent met het door de Raad van Commissarissen opgestelde
Reglement van Bestuur. De statuten bevatten ook procedures voor het benoemen van zowel
bestuurders als toezichthouders. Deze procedures worden gevolgd. Ook zijn er functieprofielen voor
beide functies binnen beide organen.
Binnen de organisatie is er een vergaderschema vastgesteld voor bijeenkomsten van gezamenlijke
vergaderingen, waar de Raad van Commissarissen en Directie aanwezig zijn. Om deze
vergaderingen effectief en adequaat te kunnen uitvoeren wordt de Raad van Commissarissen
periodiek voorzien van alle noodzakelijke informatie. Het gaat hierbij zowel om de organisatorische,
zorginhoudelijke als financiële informatie. De Raad van Commissarissen is zowel inhoudelijk als
procesmatig op de hoogte van de zorg en de ontwikkelingen daarin en kan onafhankelijk
functioneren.

Het directieteam bestond in 2021 uit vier leden:
•

Erik van den Boom – Algemeen directeur (bestuurder)

•

Inge van en Boom – Financieel directeur (bestuurder)

•

Andrea Reidsma – Directeur Zorgfinanciering en Innovatie

•

Marc Vieten – Operationeel directeur

De Raad van Commissarissen (Raad van Toezicht) bestaat uit drie onafhankelijke personen. De
leden van de Raad van Commissarissen zijn alle afkomstig uit de zorg of hebben beroepshalve met
de zorg te maken. Zij zijn niet in dienst van de organisatie en hebben geen andere zakelijke en/of
familiaire banden met de bestuurder of andere personen binnen de organisatie.
•

Langereis, Pieter | Voorzitter

•

Van Rooden, Cornelis Antonius | Lid

•

Notermans, Nicolette | Lid

1.4 Cliëntenraad
De medezeggenschap van onze cliënten is ingericht in overeenstemming met de nieuwe Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. De centrale cliëntenraad van Valuas bestaat uit
een afgevaardigde van elke locatie. Na opening van een nieuwe locatie wordt de cliëntenraad binnen
drie maanden uitgebreid met een afvaardiging van de cliënten van de nieuwe locatie.
De centrale cliëntenraad staat in contact met de operationeel directeur en manager wonen en zorg
en vergadert viermaal per jaar met de directieleden. Indien noodzakelijk heeft de cliëntenraad contact
met de Raad van Commissarissen. Voor Valuas is het belangrijk dat de cliëntenraad actief betrokken
is bij het opstellen van het beleid en de kwaliteit van dienstverlening en draait ook mee in onze
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auditronde als gesprekspartner. Het beleid is er tenslotte voor de bewoners. Ook betrekt Valuas de
cliëntenraad in de gesprekken met de zorgkantoren. De cliëntenraad vertegenwoordigt de bewoners
en kan het beste vertellen waar bewoners wel en niet tevreden over zijn. Naast de centrale
cliëntenraad is inspraak en tegenspraak vanuit cliënten/familie op locatieniveau georganiseerd in
familie-avonden. Een familie-avond vindt tweemaal per jaar plaats per locatie en wordt begeleid door
de locatie manager, de vertegenwoordiger vanuit de centrale cliëntenraad is hierbij aanwezig.

1.5 Ondernemingsraad (OR)
In november 2020 is de OR van Nova Zembla Zorg overgegaan naar de OR van Valuas Zorggroep.
De al bestaande OR is aangevuld met nieuwe leden van de groeiende organisatie. Tijdens de eerste
meeting is Nicolien Scheffer Het Witte Huis benoemd tot voorzitter en Els Wiersma Het Witte Huis
zal de taken van de secretaris op zich nemen.
De OR heeft zich d.m.v. een brief geïntroduceerd bij de collega’s uit de organisatie. De voorzitter
heeft iedere maand contact met de algemeen directeur heer E. van den Boom. De directeur sluit 2x
per jaar sluit bij de vergaderingen aan. De ondernemingsraad is nog niet compleet en is ook nog
geen goede afspiegeling van de organisatie. We zijn nog op zoek naar een aantal leden als
vertegenwoordiging van de locaties die geen OR-lid hebben.

2.ONTWIKKELINGEN 2021
2.1 COVID
Covid heeft ook in 2021 een grote rol gespeeld. Begin 2021 waren er op verschillende locaties grote
uitbraken. De uitbraak in Het Witte Huis begon in december 2020 en liep door tot begin februari 2021.
Er waren 90% van de bewoners en bijna 30% van de medewerkers besmet. Residence Haganum
kampte in januari 2021 ook met een uitbraak, waarbij 3 bewoners en 4 medewerkers besmet waren.
Begin maart konden we beginnen met het vaccineren van de eerste bewoners. Er is nauw
samengewerkt met de verschillende GGD 's, huisartsen, collega zorgaanbieders, medewerkers van
Valuas en de betrokken SOG (Specialist Ouderengeneeskunde) van de locatie. Door een goede
samenwerking met collega zorgaanbieders en de betrokken SOG kon er op een aantal locaties
eerder gestart worden met vaccineren.
Helaas keerde na de zomer de corona-epidemie volledig terug in Nederland en daarmee ook in een
aantal locaties van Valuas. We hebben weer te maken gekregen met verschillende (dreigende)
uitbraken in de verschillende locaties. De Meerlhorst en Villa Pavia kampten in het najaar met flinke
uitbraken. Tijdens deze uitbraak steeg het ziekteverzuim onder medewerkers op die desbetreffende
locaties tot een tot een percentage van 15%. Verschillende medewerkers zijn langdurig in verzuim
gebleven ten gevolge van het doormaken van Covid.
De situatie was druk en soms ernstig maar altijd onder controle. Binnen Valuas is er een
covidcrisisteam actief die de locatie ondersteund en in nauw contact staat met de cliëntenraad. Er is
sprake van een duidelijke rolverdeling en communicatie. Alle te nemen maatregelen zijn genomen
naar deskundigadvies en na overeenstemming met de cliëntenraad. In het najaar zijn de bewoners
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opnieuw gevaccineerd dit verliep erg soepel, doordat er wederom sprake was van een nauwe
samenwerking met de huisartsen, SOG en GGD.

2.2 Directie en management
In het laatste kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021 werd het team van locatiemanagers uitgebreid.
De locatiemanager van Villa Pavia werd later in het jaar binnen Valuas aangesteld als Facilitair
Manager. Villa Pavia ging door met een duo aan de leiding: de coördinator welzijn samen met een
verpleegkundig specialist. De locatiemanager van Het Witte Huis ‘verhuisde’ naar Villa Oranjepark.
In het vierde kwartaal is er een nieuwe locatiemanager in dienst getreden in Het Witte Huis. Al deze
veranderingen vroegen het nodige van directie en in het derde kwartaal van 2021 is gekozen om een
managementteam te formeren om de locatiemanagers zo goed mogelijk aan te sturen en te
ondersteunen. Dit MT bestaat uit de directieleden, de Manager Zorg en Wonen (met ingang van 1
januari 2022 is hier een tweede Manager Zorg en Wonen aan toegevoegd), de HR-manager, de
Financial Controller en de Business Intelligence Manager. Zij vergaderen wekelijks, stemmen af en
pakken zoveel mogelijk actuele en urgente zaken op. Na het vertrek van Marc Vieten bestaat het
managementteam uit 7 personen.
Het directieteam wijzigde in samenstelling doordat Hans den Hartog ziek bleef en Andrea Reidsma
een ander werkveld kreeg dat verder afstaat van de operationele kant van Valuas. Haar scope omvat
vanaf voorjaar 2021 Zorgfinanciering, Zorginnovatie en Zorgnetwerken. Marc Vieten, oorspronkelijk
aangesteld als directeur Zorghotels, werd operationeel directeur. Er werd binnen het nieuwe
directieteam gezocht naar een juiste balans in taakverdeling en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk
leidde dit tot het vertrek, in goede harmonie, van Marc Vieten in december 2021.

2.3 Kwaliteitsborging en kwaliteitsmanagement
Gestructureerd kwaliteitsdenken is een langdurig proces wat zich niet laat vangen in een begin en
eind. Het wordt een cultuur en daarmee een continuüm, terwijl we steeds blijven leren en beter
worden in wat we doen. Uiteindelijk gaat het om de realisatie van een gezonde organisatie die staat
voor het leef geluk van haar bewoners en het werkgeluk van haar medewerkers. Daar ligt de
uitdaging, elke dag weer.

Het jaar 2021 stond in het teken van de ontwikkeling en borging van een nieuw praktisch hanteerbaar
kwaliteitsmanagementsysteem en een stevig fundament vormt voor een gezonde groei in de
toekomst.

Eind 2020 werd gekozen voor Improve360 als integraal kwaliteitsmanagementsysteem, dat ook de
volledige ISO-certificering ondersteund. In het eerste kwartaal 2021 is er hard gewerkt om dit nieuwe
systeem te omarmen en inhoudelijk op te zetten. Ondanks intensieve begeleiding sloot het systeem
onvoldoende aan bij de taal en praktijk van Valuas. Het systeem werd ervaren als complex en
abstract en daarmee moeilijk vertaalbaar naar de werkvloer. In maart besloten we dit (kostbare)
traject stop te zetten. Een regiegroep kwaliteit bestaande uit een directielid, manager Zorg en Wonen,
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kwaliteitsmanager a.i. en een locatiemanager zijn aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een
passend alternatief.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1.

Het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ - met zijn acht thema’s en indicatoren – is naast de
Valuas waarden leidend en ligt aan de basis van het kwaliteitsdenken van de directie, het
managementteam, de medewerkers van het shared service center en alle locatiemanagers,
die dit op hun beurt moeten vertalen naar de werkvloer. Ook de leden van De Raad van
Commissarissen, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad omarmen en toetsen vanuit
hun rol dit kwaliteitsdenken.

2.

Gezonde groei met een sterk fundament.
Om een sterk fundament te waarborgen zijn de kwaliteitsambities ontwikkeld vanuit een
gemeenschappelijke basis. Het doel in 2021 was om een heldere basis te ontwikkelen voor
bestaande en nieuwe Valuas locaties, waarbij ook de integratie van het kwaliteitssysteem
van voorheen Nova Zembla Zorg werd meegenomen.

3.

Borging op alle niveaus en starten vanuit primair proces: volgens PDCA cyclus werken op
operationeel klant- en medewerkersniveau, locatie/teamniveau (tactisch) en MT-niveau
(strategisch).

4.

Het kwaliteitssysteem is simpel, efficiënt en toegankelijk.

Het proces heeft geresulteerd in een Valuas kwaliteitsmanagementsysteem dat bestaat uit;
•

Het Valuas Kwaliteitshandboek, Hierin staan de processen beschreven;

•

Een praktisch format voor een kwaliteitsplan, gebaseerd op het kwaliteitskader, met een
verbeterregister, een jaaragenda en een scholingsjaarplan;

•

Een rapportageformat voor maandgesprekken met locatiemanagers o.b.v. zes KPI ’s;

•

Een planning van inspirerende maandthema’s o.b.v. het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Met deze ingrediënten, een begroting per locatie én de gezamenlijke dialoog zijn er enorme stappen
voorwaarts gemaakt in de hantering en borging van kwaliteitsmanagement. Hiermee is verzekerd dat
ook nieuwe locaties snel en uniform kunnen aanhaken, met inbreng van hun specifieke couleur
lokale.
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Kwaliteit bij Valuas

2.4 HR
Een organisatie in groei in de huidige tijd met een krappe arbeidsmarkt vraagt veel aandacht op het
gebied van HR. 2021 was de aftrap van een nieuw systeem binnen HR: AFAS. De behoefte aan een
dergelijk systeem was groot. Er lag de wens om de salarisadministratie niet langer extern uit te
besteden, er was vraag naar degelijke managementinformatie, een correcte registratie van
personeelsdossiers etc. AFAS is een groot project, de basis staat maar de implementatie gaat ook
in 2022 verder. Verder is er in 2021 gewerkt aan het uitschrijven van HR gerelateerde processen en
ligt er een HR-beleid, dit is onderdeel van het handboek, wat voor iedereen toegankelijk is. De HRafdeling heeft een duidelijke afbakening van taken en gaat hierdoor in 2021 efficiënter werken. De
afdeling eindigt in 2021 met een HR-manager, Salarisadministrateur, Senior HR medewerker en een
medewerker personeelsadministratie. HR en de organisatie beseffen dat onze medewerkers, ons
grootste kapitaal zijn. Hoe gaan wij zorgdragen voor onze collega’s en hoe gaan wij ook nieuwe
collega’s aan ons verbinden? Een vraagstuk waar Valuas in 2021 al mee bezig is geweest maar
verder wordt uitgewerkt in 2022. De vier kernwaarden van Valuas geven hierin richting.

Kwaliteitsverslag 2021

11

2.5 Zorginnovatie
EHealth en Arbeidsbesparende zorgproces technologie.
Het is voor Valuas een belangrijke strategische keuze om eHealth en zorgtechnologie te integreren
in de gehele organisatie. Hiervoor is Valuas als VVT-organisatie aangesloten bij Anders Werken in
de Zorg. Samen met 10 andere VVT-organisaties zijn er in 2021 pilots binnen Valuas gehouden met
diverse technologische toepassingen. De ervaringen zijn gedeeld en er is van elkaar geleerd. De
directeur Zorg en Innovatie heeft zitting in de stuurgroep van Anders Werken in de Zorg, een
verpleegkundig projectleider is deelnemer in de projectgroep.
Valuas heeft zich tot doel gesteld om medewerkers zo praktisch en efficiënt mogelijk te ondersteunen
met zorgproces ondersteunende technologieën zodat zij zo min mogelijk tijd kwijt zijn met randzaken
en zich vooral kunnen richten op de bewoners. De bewoners in de woonzorglocaties en de gasten in
de zorghotels worden bewust uitgedaagd hun kwaliteiten te gebruiken en worden ondersteund met
behulp van technologische oplossingen op die momenten en gebieden waar de eigen kwaliteiten
tekortschieten.
In 2021 hebben wij pilots gedraaid met;
•

De WOLK heupairback (valpreventie),

•

VR bril t.b.v. trainingsdoeleinden,

•

Gemvision smartglass t.b.v. expertise inzet op afstand (verpleegkundige achterwacht).

In het afgelopen jaar is het duidelijk geworden dat er meer nodig is dan ervaring opdoen met een
specifieke toepassing om deze in te bedden in het werkproces. Het is duidelijk geworden dat het niet
alleen gaat om de juiste technologische toepassing, het gaat om een andere mindset. Door
ondersteunende technologieën op de werkvloer in te zetten vragen wij immers van onze mensen om
anders te denken en daardoor anders hun werk te doen. Duurzame implementatie op de werkvloer
vraagt dan ook om meer begeleiding door collega’s met kennis van zaken op het gebied van
veranderprocessen. Dat heeft ons doen concluderen dat van ons als organisatie wordt gevraagd om
niet zozeer de specifieke technologie zelf, maar de digitale innovatie als beweging centraal te zetten.

In 2021 is een medewerker opgeleid tot aandachtsvelder zorgtechnologie. In de komende jaren
zullen meerdere zorgmedewerkers van verschillende locaties opgeleid worden als aandachtsvelder
zorgtechnologie om de implementatie op de werkvloer samen met een extern projectmanager in
goede banen te leiden. Net zoals elk innovatietraject vraagt ook deze verandering op
organisatieniveau om visie op IT en technologie dat ingebed is in de meerjarenstrategie en
meerjarenbegroting. Dit wordt in 2022 verder opgepakt.
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1. REFLECTIE OP KWALITEIT 2021
3.1 De Valuas kwaliteitsambities 2021
In 2021 hebben wij de volgende kwaliteitsambities gerealiseerd:
•

De thema’s van het kwaliteitskader zijn navolgbaar in tools waaronder de jaarplannen, het
kwaliteitshandboek en interne audits.

•

Het kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek van Nova Zembla is geïntegreerd in het Valuas
handboek

•

Het Valuas kwaliteitsmanagementsysteem is met de nieuwe en overgenomen locaties ISOgecertificeerd

•

Er zijn Valuas waarden ontwikkeld als basis voor ons werk en leefplezier.

•

Er zijn simpele en efficiënte tools ontwikkeld die aansluiten bij de taal en praktijk van Valuas

•

Plannen van projectstatus naar staande organisatie brengen o.a. AFAS, het kwaliteitsteam,
implementatie WZD en interne audits.

Borging kwaliteitskader VVT in kwaliteitsmanagement tools
De thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn dit jaar geïntegreerd in onze kwaliteitstools.
De thema’s zijn navolgbaar in de jaarplannen, het kwaliteitshandboek en in de interne audit tool.
Daarmee is ook de vereiste consistentie geborgd: input vanuit de interne audits leveren direct
informatie op t.b.v. de monitoring van het jaarplan, de thema’s zijn overeenstemmend met elkaar. In
onze kwaliteitsjaarplannen worden de doelstellingen per thema geformuleerd. Het format van het
jaarplan is universeel voor de hele organisatie: ook de ondersteunende diensten, verbonden in het
Shared Service Centre, werken vanuit deze thema’s. Zo sluit HR met scholing aan op de
vraagstukken die actueel zijn binnen het betreffende thema, zoals bijvoorbeeld in de vorm van de
masterclass (on)vrijwillige zorg en dementie. Deze werkwijze levert samenhang op.

Eenduidig werken
Een gezamenlijk handboek en formats
In onze groei van overname en openen van locaties is eenduidig werken vanuit gemeenschappelijke
waarden en kaders een belangrijke doelstelling. In 2021 is gewerkt aan de integratie van het
kwaliteitssysteem en kwaliteitshandboek van Valuas en dat van voorheen Nova Zembla Zorg naar
een nieuw Valuas Kwaliteitshandboek. Deze basis helpt nieuwe locaties vorm en inhoud te geven
aan de uitvoering van de dagelijkse praktijk. Ook is er kwaliteitshandleiding geschreven, dat de basis
vormt voor de uitwerking in de andere kwaliteitsmanagement tools, formats en processen.
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De kwaliteitshandleiding beschrijft in essentie hoe het kwaliteitsmanagementsysteem werkt binnen
Valuas:
•

Vanuit welke visie en op basis van welke uitgangspunten dit is opgebouwd,

•

Welke tools er worden gehanteerd en op welke wijze,

•

Welke communicatiestructuren en overlegstructuren,

•

De organisatorische borging en wie hierin de sleutelfiguren zijn.

Ontwikkelen Kernwaarden
In 2021 is tijdens een Strategie dag een nieuwe impuls gegeven aan onze Valuas Kernwaarden.
Deze kernwaarden zijn leidend in ons dagelijks werk en geven houvast in ons werk- en leefplezier.
De kernwaarden worden in 2022 verder geïmplementeerd binnen de organisatie en zullen als
basiswaarden (Kapstok) binnen de hele organisatie gaan gelden.

Maandgesprekken
Maandelijks is er overleg met de locatiemanagers conform een vast format. Daarin worden alle
relevante thema’s per locatie besproken en acties uitgezet. Deze maandelijkse gesprekken zorgen
voor continuïteit en zicht op de rode draad binnen Valuas: doen we de juiste dingen en doen we ze
goed?

Visie op leidinggeven, gouvernance en management
In 2021 hadden we ons de ambitie gesteld om in lijn met de kernwaarden een visie te ontwikkelingen
op leiderschap. Deze ambitie trekken we door naar 2022, Covid en ook andere organisatorische
ontwikkelingen binnen de directie hebben dit punt onvoldoende aandacht en tijd kunnen geven.

Tools voor kwaliteit
Kwaliteit, daar moet je niet over denken, dat moet je doen! In 2021 zijn er tools ontwikkeld om kwaliteit
op de agenda te zetten, te inspireren en te monitoren. We lichten er een paar uit:
Maandthema’s
Elke maand is gestart met een thema gerelateerd aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In 2021
zijn o.a. de volgende thema’s Valuas breed uitgelicht: BHV, Familie, Eten en drinken, Wet Zorg en
Dwang, Veiligheid, Vitaliteit en Werken met zorgplannen. Vanuit elk thema werd er, waar relevant,
gelinkt aan beschikbare scholing of bijvoorbeeld een check op leveranciers.
Na een evaluatie aan het einde van het jaar is besloten om deze systematiek van maandthema’s
anders in te richten. In 2022 is de Q Focus geïntroduceerd: elke 3 maanden in lijn met het
Kwaliteitskader (Persoonsgerichte zorg, Wonen en Welzijn, Veiligheid en Leren en verbeteren)
starten we Valuas breed met een centrale Kick-Off, waarna elke locatie eigen invulling en aandacht
geeft aan wat op de locatie gewenst is. Op deze manier is er meer ruimte voor ‘couleur lokale’ en
aansluiting op het proces op de locatie.
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Jaar- en scholingskalender
Er is in samenspraak met de teams op de locaties, HR en regiegroep kwaliteit een jaar- en
scholingskalender ontwikkeld waarin allerlei kwaliteitszaken zijn opgenomen, variërend van
intervisies WZD en MIC/MIM commissie tot aan check op zorgleefplannen en het opstellen van een
begroting.

Interne audits
Bij Valuas werken we met de Audittool ‘Zicht op kwaliteit’, ontwikkeld vanuit Waardigheid en Trots.
Een praktische toeppasbare tool die direct informatie oplevert waar men op de locatie wat mee kan.
Er zijn twee interne auditoren, twee niveau 5 verpleegkundigen uit de organisatie zijn getraind om
m.b.v. deze tool interne audits uit te voeren. Elke locatie wordt 1 maal per jaar ge-audit. In 2022
werken we aan een geaggregeerde versie zodat we in één oogopslag vanuit het kwaliteitskader onze
organisatie kunnen monitoren. Ook evalueren wij in 2022 het audit proces en de frequentie waarop
elke locatie intern ge-audit wordt.

Inspectiebezoek IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
Op 29 maart 2021 heeft de IGJ Villa Pavia bezocht. Het was een verkennend bezoek. Het bezoek
startte met een gesprek met bestuur en Raad van Commissarissen over de organisatiestructuur en
cultuur, belangrijke ontwikkelingen in de organisatie, kwaliteitsmanagement en vanzelfsprekend ook
over preventie en hantering van Covid. Na het gesprek met het bestuur en Raad van Commissarissen
hebben de inspecteurs Villa Pavia bezocht.
Het bezoek is goed en ontspannen verlopen. In de terugkoppeling gaven de inspecteurs aan dat zij
een positief beeld hebben gekregen en op alle thema’s goede dingen hebben terug gezien. Ook het
rapport geeft een positief beeld om trots op te zijn: er zijn geen aanwijzingen gegeven. De
zorgplannen, de kennis van de zorgverleners die aan het werk waren, de medicatie veiligheid; alle
checks waren positief. Ook de interne audit systematiek, het locatie gebonden kwaliteitsplan en de
teambesprekingen werden zeer positief beoordeeld. Infectiepreventie en de Wet Zorg en Dwang
waren vanzelfsprekend belangrijke aandachtspunten. Ok hierop ontvingen wij complimenten over de
mate waarin wij dit zowel beleidsmatig hebben vastgelegd en het herkenbaar op de werkvloer leeft
en bekend is.

De inspecteurs gaven aan dat men het vooraf spannend vond om te zien hoe een groeiende
organisatie zoals Valuas aandacht aan kwaliteitsmonitoring en borging geeft. Het gaf hun vertrouwen
hoe wij hierin samen onderweg zijn. Het mooiste compliment: de inspecteur had zo’n fijne dag gehad,
dat zij bijna niet naar huis wilden. Dat is het thuis-gevoel waar wij binnen Valuas trots op zijn!

Externe Audit
Ondanks de beperkingen die de Covid situatie met zich meebracht is Valuas is de externe audit ISO
9001 door Dekra met goed gevolg uitgevoerd. Het Valuas kwaliteitsmanagementsysteem is met de
nieuwe en de overgenomen locaties gecertificeerd zonder grote tekortkomingen!
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ACT Van project/idee naar staande organisatie
In 2021 zijn veel plannen van projectstatus naar staande organisatie gebracht. Ook zijn zowel
zorginhoudelijke als organisatorische zaken van project/idee naar borging in de staande organisatie
gebracht.

(On)vrijwillige zorg/ WZD
Vrijwillige zorg aan alle gasten en bewoners in onze locaties is ons doel, echter vraagt de meer
complexe dementiezorg ook voor situatie waarbij de Wet Zorg en Dwang van toepassing is. Voor
deze situaties werken wij volgens het Valuas beleid op vrijwillige zorg, wordt het stappenplan gevolgd
en consulteren wij de in 2021 aangestelde centrale WZD-functionaris. Valuas heeft alle locaties
ingeschreven in het locatieregister WZD.

In 2021 is er continue aandacht besteed aan het leren herkennen van vrijwillige en onvrijwillige zorg.
Er zijn aandachtsvelders WZD op elke locatie aangesteld. De aandachtsvelders zijn het
aanspreekpunt en vraagbaak voor de collega’s op de locatie. Samen volgden zij een intervisietraject
onder begeleiding van de Valuas beleidsmedewerker. Daarnaast heeft elke medewerker op de
locatie een training ontvangen. Elke locatie is ge-audit door Novicare op de aanwezigheid van kennis
en randvoorwaarden om de WZD op de juiste manier toe te passen. Alle aandachtspunten zijn
geborgd in de kwaliteitscyclus. De audit zal jaarlijks worden herhaald.

Van kwaliteitsregiegroep naar Valuas kwaliteitsteam
In 2021 is de regiegroep Kwaliteit omgezet naar het Valuas kwaliteitsteam. Doel van dit team is om
vanuit verschillende perspectieven de focus op kwaliteitsmanagement te borgen binnen Valuas. In
2021 was het doel een kwaliteitsmanagementsysteem te ontwerpen passend bij de organisatie, voor
2022 is het streven meer vanuit verbinding en inspiratie op kwaliteit en delen van kennis en expertise
te sturen. Het kwaliteitsteam adviseert het MT en is toegankelijk voor iedereen uit de organisatie.

MIC/MIM commissie
Elke locatie is vertegenwoordigd in de centrale MIC/MIM commissie. Deze centrale commissie komt
periodiek bij elkaar. In het afgelopen jaar is de procedure melden en het analyseren van meldingen
onder de loep genomen. Speciale aandacht is gegeven aan de implementatie van Boomerweb,
waarmee de registratie rondom medicatie beter in beeld is.

Medezeggenschap
In 2021 is de OR geïnstalleerd en is de oprichting van de VAR onderzocht. Gezien de grootte van
Valuas en de fase waarin wij ons bevinden is besloten dat de verpleegkundige visie voldoende
geborgd wordt in het Valuas kwaliteitsteam, waar 2 verpleegkundigen zitting hebben. Het is niet
ondenkbaar dat in een later stadium nogmaals gekeken wordt naar de oprichting van een VAR.
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Duurzame inrichting medische zorg
De integrale inrichting van duurzame medische zorg in kleinschalige woonzorghuizen kent door het
hele land in de afgelopen jaren de nodige uitdagingen. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat
als voorwaarde benoemd de 24/7 beschikbaarheid van de Specialist Ouderengeneeskunde. Daarbij
stelt het kwaliteitskader verpleeghuiszorg als voorwaarde dat er een verpleegkundige in maximaal
30 minuten aanrijtijd op de locatie aanwezig dient te zijn. Huisartsen door het hele land eisen een
24/7 beschikbaarheid van een Specialist Ouderengeneeskunde en overdracht van het
hoofdbehandelaar schap aan de SOG voor bewoners van een kleinschalig woonzorghuis met een
zorgprofiel van VV5 of hoger. Bovendien wordt geïmpliceerd door de Landelijke Vereniging van
Huisartsen (LHV) dat de deskundigheid van de zorgteams van een kleinschalig woonzorghuis te
wensen over laat en er daardoor te veel onterechte vragen bij de huisarts en huisartsenpost terecht
komen en deze overbelast worden. Dit alles heeft als gevolg dat in het hele land huisartsen bewoners
van kleinschalige woonzorghuizen weigeren als patiënt aan te nemen of dat de betrokken huisarts
vraagt om ‘overplaatsing’ naar een regulier verpleeghuis waaraan 24/7 een SOG is verbonden.

Ook Valuas kampt met deze problematiek. Alle bestaande locaties van Valuas hebben een goede
samenwerking met 1 of meerdere huisartsen weten op te bouwen. Echter weigert meer dan de helft
van de huisartsen om de samenwerking en verantwoordelijkheden vast te leggen in een
samenwerkingsovereenkomst. De modelovereenkomst van de LHV voldoet in onze ogen niet omdat
de 24/7 bereikbaarheid van een SO wordt geëist. De oplossing vinden wij door het goede
constructieve gesprek aan te blijven gaan en de gemaakte afspraken vast te leggen.

De rol van een professionele verpleegkundige achterwacht
Bovenstaande geeft al aan dat een professioneel zorgteam op de locatie cruciaal is in de
samenwerking met zowel huisarts als de betrokken Specialist Ouderengeneeskunde. Om het
zorgteam op de locatie zo goed mogelijk te ondersteunen kan een professionele verpleegkundige
achterwacht niet ontbreken. Een goed functionerende verpleegkundige triagedienst die op het juiste
moment voor de juiste vragen wordt ingeschakeld door de verzorgende van de locatie is in onze
ogen een belangrijke verantwoordelijkheid van ons als zorgaanbieder in het kader van de inrichting
van duurzame medische zorg binnen de Valuas locaties.

Een goed geïmplementeerde verpleegkundige achterwacht zorgt ervoor dat de meeste vragen
worden opgevangen en afgehandeld in de samenwerking van verpleegkundig triagist en de
verzorgende van het zorgteam op locatie. De verpleegkundige achterwacht geeft verpleegkundig
advies en ondersteuning aan het zorgteam in de ANW-uren in incidenten en complexe zorgvragen.
De verpleegkundige achterwacht is daardoor de verbindende schakel tussen medische zorg en
verpleegkundige zorg. Uitsluitend de vragen die door een arts beantwoord dienen te worden komen
bij de dienstdoende arts (HAP) terecht. De verpleegkundige achterwacht, ook wel verpleegkundige
triage dienst genoemd, is dan ook een essentiële schakel in de optimale samenwerking tussen de
zorgteams, Specialist Ouderengeneeskunde en de Huisarts.
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Valuas is in 2021 gestart om de bestaande centrale verpleegkundige achterwacht verder te
professionaliseren en de dienst aan te vullen met de implementatie van e-consult applicatie en
gebruik van de “smart glass” op de locaties zodat de gerichte triage op afstand mogelijk, waarmee
de verplichte aanwezigheid binnen 30 minuten wordt ondervangen. Dit project heeft echter vertraging
opgelopen vanwege de covid situatie die de aandacht vroeg van alle betrokkenen bij dit project. In
2022 is de E-hup ingeschakeld om ons in de ontwikkeling en implementatie te helpen. Daarbij hebben
wij 5 collega organisaties in de kleinschalige woonzorg en thuiszorg bij dit project betrokken. Het
project is in samenwerking met deze organisaties in 2022 voortgezet.

Leren en netwerken
Lerende netwerken extern
Samenwerking en leren van elkaar is in onze ogen essentieel om in samenhang een aanbod te
bieden en zodoende het belang van de cliënt goed te kunnen blijven dienen ondanks de uitdagingen
van dit moment en in de toekomst. In de V&V participeert Valuas ook in 2021 in de diverse
ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau om de sector toekomstbestendig in te richten. Valuas
is in elke afzonderlijke regio een kleine aanbieder, desondanks zien wij dat Valuas juist vanwege de
kleinschaligheid en jarenlange ervaring in het bieden van een integraal particulier aanbod een
waardevolle bijdrage levert aan de regionale samenwerkingsprojecten en bestuurlijke overlegtafels.
Het is onze bijdrage als landelijke particuliere zorgaanbieder aan de gezamenlijke maatschappelijke
opgave; de zorg in Nederland moet immers radicaal veranderen. Zowel vanwege onze ervaringen
als ondernemer en als kleinschalige aanbieder heeft Valuas ervaring en kennis opgedaan die van
waarde zijn voor reguliere zorgaanbieders, denk aan inrichting van gedifferentieerde teams op
locatie, als ook aan de wijze waarop VPT is ingericht in de organisatie. In 2021 was Valuas actief
deelnemer aan de bestuurlijke overlegtafels op het gebied van ontwikkeling van Regionale
Toekomstvisie Langdurige Zorg in Utrecht en Friesland. In 2021 is onze deelname aan het project
‘Anders Werken In de Zorg Fryslan’ waarbij wij samen met 10 andere V&V aanbieders richten op de
implementatie van arbeid ondersteunende technologieën, zoals de ‘bril, expertise op afstand’, de
‘WOLK heupairback’ en het werken en trainen met VR toepassingen. In het voorjaar van 2021 zijn
wij gestart met het samenwerkingsproject ‘Duurzame inrichting van de ouderenzorg in Friesland’ en
zijn wij lid geworden van de IVVU, de vereniging voor V&V aanbieders in Utrecht. Daarnaast was
Valuas in 2021 actief in diverse netwerken, waaronder de netwerken palliatieve zorg, dementie
netwerken, de landelijke stuurgroepen WZD, MGZ, Kwaliteitskader en is Valuas actief binnen het
bestuur van branchevereniging SPOT.

Lerende netwerken intern: aandachtsvelders en intervisie
Intern heeft Valuas eind 2021 een start gemaakt met lerende netwerken. De intervisiebijeenkomsten
op veilige zorg (MIC/MIM) en de WZD hebben in 2021 structureel plaatsgevonden. Ook zijn per
thema de aandachtsvelders in beeld gebracht, zoals bijvoorbeeld palliatieve zorg en dementie. De
aandachtsvelders komen als groep periodiek bij elkaar om kennis en deskundigheid met elkaar uit te
wisselen. Eind 2021 is hiermee een start gemaakt, het beleid en de implementatie krijgt in 2022
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verder vorm. Voor 2022 is het onze ambitie om het leren en uitwisselen van kennis en expertise,
evenals trots en dillema’s beter te stroomlijnen door een nieuw in te richten digitale omgeving.

3.2 Reflectie op kwaliteitsthema’s en kwaliteitskader
Valuas heeft in 2021, ondanks de Coronacrisis, gewerkt aan meerdere kwaliteitsdoelen. Deze
speerpunten zijn onderverdeeld naar de thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
PERSOONSGERICHTE ZORG EN ONDERSTEUNING
Zorgleefplannen
Alle bewoners hebben een zorgleefplan. In een zorgleefplan is, naast zorg, veel aandacht voor het
uiterlijk en het welzijn van de bewoner. Daarnaast hebben wij, vanuit onze visie, in 2021 goed
gekeken naar de doelen: waar zit de eigen regie van onze bewoners, waar zit de ruimte voor leven
en hoe borgen we dat in de zorgleefplannen. Doordat we met alle locaties zijn gaan werken in
Nedap/ONS zijn de zorgleefplannen veelvuldig onder de aandacht gebracht. Alle vragenlijsten zijn
door een werkgroep beoordeeld en zo nodig aangepast.

Kwaliteitsverslag 2021

19

Verzorgd en tevreden
Valuas wil net dat beetje meer bieden en aan de bewoner en diens naasten. Elk half jaar is er een
evaluatie. Komen daar verbeterpunten uit dan worden deze direct opgepakt. Tijdens de gesprekken
met bewoners, interne audits en uit het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek blijkt dat de
verzorging goed is en de bewoners tevreden zijn over de geleverde zorg. Belangrijk is dat alle
medewerkers het welzijn van de bewoners voorop blijven zetten.
Palliatief terminaal beleid
Valuas heeft zich tot doel gesteld met alle bewoners in de eerste maand van hun verblijf een gesprek
wordt gevoerd over de fase rondom het overlijden. Elke locatie heeft een aandachtsvelder palliatieve
zorg en/of een palliatief verpleegkundige die handelt vanuit Valuas breed opgesteld beleid.
WONEN EN WELZIJN
Veiligheid en Welzijn
Het locatieteam is verantwoordelijk voor het inschatten van de veiligheid van de woon- en
leefomgeving van de bewoner. Regelmatig vindt multidisciplinair overleg plaats met onder andere de
Specialist Ouderengeneeskunde en betrokken behandelaren. We bieden zoveel mogelijk
(bewegings)vrijheid, verantwoorde risico’s vanuit bewonersperspectief zijn opgenomen in het
zorgleefplan.
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Vrijwilligers
In 2021 is er vrijwilligersbeleid opgesteld. Ten gevolge van COVID is dit lastiger uitvoerbaar gebleken.
Daar waar het mogelijk was hebben vrijwilligers een rol gespeeld bij activiteiten en bijzondere uitjes.
Dagstructuur
Valuas werkt dagelijks aan het bieden van een zinvolle dag invulling en structuur, passend bij wat de
bewoner wenst. We sluiten zoveel mogelijk aan bij die beleving. In de praktijk vraagt dat soms in
toenemende mate creativiteit van de medewerkers. De doelgroep kent meer complexiteit, dat vraagt
een brede blik om activiteiten te alten aansluiten voor iedereen.
Mantelzorgondersteuning
Familieleden van bewoners zijn vaak ook mantelzorger. Om hen zo goed mogelijk te kunnen
ondersteunen, worden medewerkers getraind om meer inzicht te krijgen in mantelzorg en krijgen zij
handvatten hoe zij de mantelzorgers het beste kunnen ondersteunen. Dit doel is vanwege alle extra
inzet die nodig was in het kader van Covid-19 verplaatst naar 2022.

VEILIGHEID
Het medicatiebeleid is geëvalueerd en herschreven om zo meer duidelijkheid te bieden aan de
medewerkers en bewoners. Ook is het beleid en werkinstructie rondom vrijheidsbeperkende
maatregelen herzien om te voldoen aan de Wet Zorg en Dwang. Valuas dient jaarlijks de indicatoren
in en werkt op basis van het kwaliteitsplan.
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Aandachtsvelders
Elke locatie binnen Valuas heeft aandachtsvelders. Dat zijn zorgprofessionals met specifieke
aandacht voor een bepaald onderwerp. De aandachtsvelder, bijvoorbeeld de wet zorg en dwang,
verdiept zich meer in het onderwerp en houdt actief in de gaten of zijn/haar aandachtsgebied
voldoende aandacht krijgt binnen de locatie. Ook kan de aandachtsvelder geraadpleegd worden en
om advies gevraagd. Aandachtsvelders krijgen scholing en tijd om hun rol te kunnen vervullen, ook
worden zij periodiek geprikkeld door experts, zoals bijvoorbeeld de specialist ouderen geneeskunde.
Medicatieveiligheid
Het voorkomen van medicatiefouten blijft een aandachtspunt. Valuas is gestart om op alle locaties te
werken met een digitaal registratiesysteem: Boomerweb en is in 2021 geïmplementeerd. Ook zijn er
medicatiekarren op elke locatie aangeschaft en is medicatieveiligheid een specifiek focuspunt voor
de aandachtsvelder veiligheid.
Preventiebeleid Decubitus
Valuas werkt volgens de richtlijnen decubitus. Elke locatie heeft een aandachtsvelder Wondzorg,
waar decubitus onderdeel van is. Zo is scholing en kennis geborgd.
Beleid ziekenhuisopname
Met bewoners en dienst familie worden afspraken gemaakt over de reikwijdte van medisch
behandelen en eventuele opname in een ziekenhuis. Deze afspraken worden halfjaarlijks
geëvalueerd en zijn onderdeel van het zorgleefplan.
LEREN EN VERBETEREN
Valuas werkt sinds 2019 met eQuse als digitaal documentmanagementsysteem dat voor alle
medewerkers toegankelijk is. Met ons nieuwe kwaliteitsjaarplan, gebaseerd op de kwaliteitsthema’s
van het kwaliteitskader, monitoren we periodiek de voortgang. Per thema kijken we naar de bijdrage
op locatie en de gewenst ondersteuning. Zo werken ook de ondersteunende diensten vanuit het
kwaliteitskader.
Kwaliteitssysteem
In 2021 is het nieuwe kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Verdere borging zal in 2022 plaatsvinden,
maar er zijn al grote stappen gezet. Met name in de basis, de tools en beleid en procedures, is nu
meer helderheid en eenduidigheid en volgens de PDCA-cyclus. Dit behoeft aankomende jaren
continue aandacht.
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LEIDERSCHAP, GOVERNANCE EN MANAGEMENT
In 2021 zijn er meerdere organisatorische veranderingen geweest. Er is een MT gevormd waarin de
directie en verschillende staffuncties vertegenwoordigd zijn. Dit overleg heeft sinds augustus twee
wekelijks plaatsgevonden. Het overleg is met een vaste agenda en actielijst.
De directie is op bestuurlijk niveau actief betrokken bij de totstandkoming van het Lerend Netwerk en
ondersteunt de locaties om operationeel actief betrokken te binnen het Lerend Netwerk.
De betrokkenheid van de directie binnen de organisatie is groot. Elke locatie wordt wekelijks bezocht
door een lid van het MT. Daarnaast organiseert de directie sinds dit jaar elk kwartaal een
locatiemanagers overleg. Afgelopen jaar heeft overleg een aantal keer digitaal plaatsgevonden.
Door de groei heeft Valuas gekozen voor een nieuwe managementlaag. De manager wonen en zorg
is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de locatie en is het directe aanspreekpunt van de
locatiemanagers.
Cliëntenraad
De cliëntenraad is uitgebreid door overname van Nova Zembla Zorg (vier locaties). Na een
kennismakingsperiode functioneert de Centrale Cliëntenraad goed. Bijna elke locatie is in de
Cliëntenraad vertegenwoordigt. Er is erg veel contact geweest over Covid en enkele uitbraken. De
samenwerking tussen de Cliëntenraad en de directie verloopt voorspoedig.

Vier gevraagde adviezen in 2021:
1.

Aanstellen locatiemanager Villa le monde (Vught)

2.

Aanstellen locatiemanager Het Witte Huis (Oegstgeest)

3.

Begroting en Jaarplan 2022

4.

Covid

Vier ongevraagde adviezen in 2021:
1.

Verbeteren van maaltijdvoorzieningen

2.

Aanpassing/ verbetering van de MIC-rapportage

3.

Verbeteren informatievoorziening en communicatie rondom de verbouwing richting
bewoners van Villa Oranjepark en hun familieleden

4.

Concept kwaliteitsplan

Ondernemingsraad
De leden van OR hebben begin 2021 een scholing aangeboden gekregen om meer bekend te
worden met wat er nu precies wordt verwacht als OR lid. Het kwaliteitsplan is besproken. Hierin staan
de missie, de visie en de doelstellingen van Valuas beschreven. In november 2021 hebben de leden
van de OR nog een scholing dag gekregen. Ze kregen uitleg wat er van een OR wordt verwacht, hoe
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samen te werken met directie etc. Het was een nuttige dag waar een hoop geleerd is. De afspraak
is dat naast de notulen ook een verslag gemaakt wordt van de vergaderingen. Het verslag wordt
gedeeld met alle medewerkers van Valuas. De notulen zijn alleen voor de leden zelf i.v.m. privacy
en geheimhoudingsplicht. Om meer bekendheid te geven aan de OR worden er posters gemaakt en
op alle locaties opgehangen. Vanuit verschillende locaties en afdelingen krijgt de OR de vraag om te
starten met een fietsenplan. Dit werkt positief om nieuwe medewerkers aan te trekken. Voorstel wordt
ingediend bij directie. Inmiddels is per 1 april 2022 het fietsenplan gelanceerd. Vanuit de OR is een
voorstel gedaan naar directie om een “samensmeltingsfeest” te organiseren. Een mooie manier om
de groeiende organisatie met elkaar te verbinden. Inmiddels is de datum voor dit feest bekend. We
kijken er naar uit!
Het is de bedoeling dat een OR een eigen tegel krijgt in SharePoint. Hierin kunnen we alle verslagen
in opslaan. Dit is dan voor iedere medewerker in te zien. Tot die tijd stuurt de secretaris de verslagen
naar de locatiemanagers van de locaties die geen personeelslid in de OR hebben.

PERSONEELSSAMENSTELLING
Op alle locaties wordt gewerkt met verpleegkundigen 4 en 5, verzorgenden IG en helpenden (plus)
Valuas heeft 1 Verpleegkundig Specialist. Valuas heeft een roulerend achterwachtsysteem met
verpleegkundigen niveau 4 en 5. Zij zijn 24/7 bereikbaar voor overleg en triage. Naast het zorgteam
heeft elke locatie ook een serviceteam dat bestaat uit gastvrouwen/ koks, de huishoudelijke dienst
en medewerkers van het begeleidingsteam. Ook worden regelmatig vrijwilligers ingezet. Alle
medewerkers van Valuas worden gestimuleerd om (aanvullende) scholing te volgen, deel te nemen
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aan een netwerk of op locatiebezoek te gaan om te kijken hoe daar gewerkt wordt. We leiden ook
medewerkers op in de zorg, we hebben zowel BBL als BOL-leerlingen. In de bijlage vindt u een
overzicht van de personeelssamenstelling.
Scholingsbeleid
In 2021 hebben we de samenwerking met REIN geëvalueerd en besloten voor 2022 over te stappen
naar ISZA Scholing. Dit is met name tot stand gekomen omdat de ervaring leerde dat het borgen van
de praktijkscholingen erg lastig bleek. Dit is geëvalueerd samen met de locatiemanagers en HR. Het
doel is om de scholing goed te borgen en te faciliteren zonder dat de locatiemanager onnodig wordt
belast. ISza scholing faciliteert met een jaarplanning alle scholingen en e-learningen. De registratie
vindt plaats met de mijn handelingen app. Deze is toegankelijk en zichtbaar per locatie.
V&VN
De zorgmedewerkers van niveau 3 en hoger krijgen allemaal de mogelijkheid om via Valuas lid te
worden van V&VN.
Kennis van financieringsstromen
Binnen Valuas wordt zorg verleend vanuit de ZvW, de WMO en de Wlz. Het verpleegkundig team
monitort het juiste indicatiedomein en wordt hierbij ondersteund door de zorgadministratie.
Bevoegd- en bekwaam
Van alle zorgmedewerkers wordt verwacht dat zij bevoegd en bekwaam zijn en blijven. Jaarlijks biedt
Valuas hierin training. Aanvullend daarop wil Valuas ook de aanwezige bekwaamheden laten toetsen
door een verpleegkundige van een andere locatie.
Intervisie verpleegkundigen
Om het niveau van de zorgmedewerkers te verhogen stimuleert Valuas dat verpleegkundigen van
verschillende locaties met elkaar samenwerken en overleggen. Op die manier kan kennis worden
overdragen en kunnen ideeën met elkaar worden uitgewisseld.
GEBRUIK VAN HULPBRONNEN
Valuas is in 2019 en 2020 bezig geweest om beleid en werkwijze te ontwikkelen voor vrijheidbeperkende middelen. De alternatievenbundel van Vilans is in gebruik genomen.
Medicatieapp
Medicatieveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen Valuas. Om medicatiefouten tot een minimum
te beperken heeft Valuas de dubbele controle en de toedienlijsten gedigitaliseerd met behulp van de
medicatieapp Boomerweb. Deze is in 2021 op alle locaties geïmplementeerd. Ook zijn
medicatiekarren op elke locatie beschikbaar gesteld.
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Het gebruik van hulpbronnen
Valuas gebruikt veel verschillende digitale systemen die met elkaar in verbinding moeten staan, met
name om geregistreerde informatie te verwerken, o.a. tot management- en stuurinformatie. In 2021
zijn we waar mogelijk systemen slim gaan koppelen. AFAS en ONS/NEDAP zijn op alle locaties
operationeel en geïmplementeerd. Dit is gerealiseerd via werkgroepen waarin alle locaties zijn
vertegenwoordigd.
GEBRUIK VAN INFORMATIE
Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken
In 2020 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De locatie die deelnamen
scoorden hoog. Ook is in 2020 een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek gehouden onder de
bewoners en gasten. De tevredenheid bij hen was groot. Begin 2022 volgt een extern onderzoek
naar clienttevredenheid.
Leveranciers
Valuas is een groeiende organisatie met veel verschillende leveranciers. Er is een digitaal systeem
aangeschaft om overzicht te houden en op tijd contracten te verlengen, te stoppen of te beoordelen
(leveranciersbeoordeling).
ISO 9001
Valuas

heeft

een

flinke

slag

gemaakt

wat

betreft

de

professionalisering

van

het

kwaliteitsmanagementsysteem. Ook in 2021 zijn wij ISO gecertificeerd, de tekortkomingen waren
opgelost en voor 2022 zijn er aanbevelingen waar we mee aan de slag gaan.

3.3 Kwaliteit in cijfers
Klanttevredenheid
De klanttevredenheid wordt bij vaste bewoners elk half jaar gemeten en bij tijdelijke gasten wordt een
einde-zorgevaluatie gehouden. De evaluaties worden besproken in het operationeel overleg en
gepresenteerd aan directie, Raad van Commissarissen en de Centrale Cliëntenraad.
In 2020 een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek gehouden onder de bewoners en gasten. De
tevredenheid bij hen was groot. Leerpunten zijn meegenomen in de kwaliteitsplannen en beleid. Het
cliënttevredenheidsonderzoek wordt begin 2022 opnieuw uitgevoerd.
Op ZorgkaartNederland.nl scoort Valuas in 2021 met 11 waarderen een gemiddelde van een 9. In
2022 zal deze tool meer onder de aandacht gebracht worden en ingezet worden voor het meten van
de tevredenheid.
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Tevredenheidsonderzoek medewerkers
In 2020 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd, deze wordt in 2022
herhaald. De locatie die deelnamen scoorden hoog. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek werd
uitgevoerd door Triqs. Valuas kreeg als werkgever gemiddeld een 7,7. De hoogste scores werden
gehaald op de onderwerpen: werken met plezier; veelzijdigheid van het werk; de fijne samenwerking;
het contact met collega’s.

Klachten
Valuas heeft in 2021 geen officiële klachten ontvangen. We houden op de locaties minimaal
tweemaal per jaar per bewoner een zorgleefplan bespreking waarin we de tevredenheid van onze
bewoners bespreken. Acties die hieruit voortkomen worden direct opgepakt en vastgelegd in het
zorgleefplan.

Calamiteiten
In 2021 zijn er geen calamiteiten gemeld bij de IGJ. Wel is per incident gekeken en beoordeeld door
een gecertificeerde medewerker of er met een prisma light analyse een aanvullende actie nodig was.

Interne audits
Interne audits werden beperkt door Covid.
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De volgende locaties zijn ge-audit:
•

Boarnsterhim State,

•

Villa Pavia,

•

De Meerlhorst,

•

Het Witte Huis.

Korte samenvatting:
Uit de audits komt naar voren dat er hard gewerkt is aan de implementatie van Nedap/ONS. De
dossiers zijn nog niet helemaal compleet zijn maar er wordt voor gezorgd dit in orde te krijgen.
Persoonsgerichte zorg is overal goed op orde. Er worden groepsactiviteiten georganiseerd en
individuele activiteiten. De WZD heeft ook op alle locaties de aandacht. Af en toe is men nog zoekend
hoe alles correct in Nedap/ONS moet worden geregistreerd. Het stappenplan wordt gevolgd en
iedereen is geschoold. Voor de medicatieveiligheid is veel aandacht, de invoering van Boomerweb
helpt hierbij. Samenwerking met de apotheek hierin is goed. Er is geregeld afstemming met de
apotheker.
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Bijlage 1 | Meldingen incidenten
Totaaloverzicht meldingen incidenten

Locatie

Totaal

Medicatie

Vallen

Agressie

Vermissing

Boarnsterhim State

113

38

72

1

2

Villa Pavia

164

61

94

9

Residence

18

13

3

Anders

2 (waarvan 1

Haganum

bewoner 5 x)

Groot Bijstervelt

211

71

112

26

2

Groot Bijstervelt

77

43

30

De Meerlhorst

44

26

17

De Vermeer

14

4

8

2

Het Witte Huis

76

14

58

3

1

Villa Oranje Park

100

5

93

1

1

De Wulperhorst

80

13

67

De Wulperhorst

16

6

10

913

294

564

4

Koetshuis/
Zorghotel
1

1

Zorghotel
Totaal
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Bijlage 2 | Valincidenten
Valincidenten per locatie:

Oorzaak valincident:
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Bijlage 3 | Medicatie incidenten
Medicatie incidenten per locatie:

Oorzaak medicatie-incident:

Kwaliteitsverslag 2021

31

Bijlage 4 | Agressie- en vermissingsincidenten

Agressie melding per locatie:

Vermissing melding per locatie
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Bijlage 5 | Verzuim
In 2021 hebben we een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 5,6%. We hebben een aantal
medewerkers met frequent verzuim. We hebben met name te maken gehad met kortdurend verzuim.
Hieronder een overzicht van het aantal medewerkers met frequent verzuim.
Frequent verzuim in 2021
Aantal ziekmeldingen

Aantal medewerkers

3x

14

4x

8

5x

1

6x

1

7x

2

Aantal medewerkers langer dan 1 maand in verzuim in 2021
Locatie

Aantal

Valuas Zorg BV

30

NZZ Amsterdam BV

1

NZZ Heemstede BV

1

NZZ Holding BV

1

Valuas Zorggroep BV

1

Met alle medewerkers, die zich hebben ziekgemeld, worden afspraken gemaakt over
contactmomenten met locatie en locatiemanager. Medewerkers die zich binnen een half jaar 3 of
meer keren zich ziekmelden, worden uitgenodigd voor een gesprek met de locatiemanager. In dit
gesprek worden er afspraken gemaakt hoe de medewerker dit frequent verzuimgedrag gaat
terugdringen. Daarnaast is bij langdurig verzuim de bedrijfsarts betrokken.
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Bijlage 6 | Personeelssamenstelling
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