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Inleiding 

 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Topaz, de weergave van alle zaken die Topaz ter verbetering van 
de kwaliteit van leven van de bewoners heeft opgepakt. Een zo goed mogelijke kwaliteit van leven van 
de bewoners, is hetgeen Topaz nastreeft. Maar we willen altijd beter. Het kwaliteitskader verpleeg-
huiszorg is daar richtinggevend in. In dit document is omschreven wat de bewoners van Topaz mogen 
verwachten en wat hiervan in 2020 gerealiseerd is. 
 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar vanwege de coronapandemie.  

• Voor de bewoners en hun naasten die, naast de angst voor een besmetting, door de coronamaat-
regelen een tijd meemaakten waarin ze elkaar niet in levende lijven konden zien. Voor de mees-
ten een groot gemis. Op een aantal bewoners had de rust die hierdoor ontstond ook een positief 
effect. 

• Voor de medewerkers die spanning hadden over de kans op besmetting; voor de bewoners voor 
wie ze zorgden, voor zichzelf en hun familieleden. Van hen werd in een periode van hoge werk-
druk veel creativiteit gevraagd in het werken binnen de kaders van de coronamaatregelen zoals 
het werken met persoonlijk beschermingsmateriaal aan, geen bezoek op de afdeling en de om-
gang met bezorgde naasten van de bewoners.  
Ook voor de medewerkers die niet in direct contact met de bewoners werken, was de omslag 
groot. Zij moesten vanuit huis hun werkzaamheden uitvoeren. Al dan niet tegelijk met partner en 
kinderen. 

• Voor de vrijwilligers die een groot deel van het jaar de locaties niet mochten bezoeken. Die zich 
zorgen maakten over de bewoners met wie ze geen contact konden hebben. En in de perioden 
dat ze wel aanwezig mochten zijn, alert moesten zijn dat ze zelf niet besmet raakten. 

• Voor de cliëntenraden die ook op afstand het contact met de locaties en elkaar moesten houden. 

• Voor de leden van het coronateam die alle ontwikkelingen in- en extern nauwgezet volgenden, 
moeilijke knopen moesten doorhakken en de lijnen hebben uitgezet. 

 
Dat alles in een organisatie die in een grote transitie doormaakt richting kleinschalig zorgen. Een deel 
van deze ontwikkeling heeft stilgelegen of is met een lagere intensiteit dan gepland opgepakt doordat 
fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. De prioriteit lag bij het zo goed mogelijke leveren van zorg 
en diensten aan de bewoners in deze buitengewone omstandigheden.  
 
De medewerkers hebbende besmettingen laag weten te houden en er was veel betrokkenheid bij el-
kaar. Dat is een groot compliment waard! 
En zeker niet alles heeft stilgelegen. In onderstaand verslag wordt beschreven welke ontwikkelingen 
Topaz op het gebied van kwaliteit in 2020 heeft doorgemaakt. 
 
De organisatie Topaz 
Topaz is een ambitieuze ouderenzorg organisatie in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek. We 
bieden zorg aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag. Alles draait bij ons om liefdevolle, 
persoonlijke en hoogwaardige zorg voor de cliënt volgens ons motto ‘het hele leven telt’; zorg die aan-
sluit bij de behoefte van de cliënt. Dat doen we voor de 1.400 cliënten van Topaz met bijna 1.600 me-
dewerkers en ruim 900 vrijwilligers. Topaz bestaat uit negen locaties in Leiden, Katwijk, Voorschoten 
en Noordwijkerhout. Hiervan zijn er acht Wlz-locaties en één revalidatiehotel. Vanuit deze locaties le-
veren we zorg en behandeling aan mensen met een psychogeriatrische, een somatische of een ge-
rontopsychiatrische zorgvraag, met de ziekte van Huntington of mensen die komen voor geriatrische 
revalidatiezorg. Topaz biedt naast Wlz zorg ook andere zorgproducten zoals GRZ, ELV, dagverzor-
ging en dagbehandeling. Omdat het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zich op de Wlz zorg richt, zal in 
dit verslag daar de meeste aandacht naar uitgaan.  
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‘Het hele leven telt’ 
In het motto van Topaz komen alle aspecten van de strategie samen waaraan Topaz de afgelopen ja-
ren heeft gewerkt. Het motto is ook een springplank om inhoud te geven aan de volgende stappen in 
de transitie.  
 
Het motto is uitgewerkt in onze visie op kleinschalig zorgen, waar regie van cliënten voor hun eigen 
leven leidend is. Hiervoor is het van belang dat medewerkers en cliënten elkaar goed kennen. Het 
werken in kleinere teams draagt daar aan bij.  
 
Om te groeien naar zelforganisatie en eigenaarschap, wordt onder andere gewerkt aan de inrichting 
van de organisatie, van een staf gestuurde naar een lijn gestuurde organisatie. Idee hierbij is dat het 
primaire proces (de lijn) in de “lead” moet zijn en de staven hieraan ondersteunend hun werk doen. 
Ook krijgen plannen en ideeën meer en meer bottom-up vorm. Medewerkers van alle niveaus krijgen 
de ruimte om vragen te stellen, fouten te maken en hiervan te leren. Deze struikelruimte, zoals we die 
noemen, vraagt om leiderschap. Medewerkers hebben daarom meegedacht over een nieuwe visie op 
leiderschap. Hiermee willen we bereiken dat iedere medewerker de kaders kent en tegelijkertijd de 
ruimte krijgt zelf de afweging te maken over wat ertoe doet en wat het beste is voor elke individuele 
cliënt.  
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Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 
 
Topaz geeft persoonsgerichte zorg en ondersteuning vanuit haar organisatiemotto, het hele leven telt. 
De thema’s compassie, uniek zijn en autonomie uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn geïnte-
greerd in het motto. Mensen komen bij Topaz wonen door ziekte of ouderdom, maar we beseffen dat 
zij een heel leven achter zich hebben en dat leven meenemen (uniek zijn). En we zijn ons er van be-
wust dat zij ook in de levensfase dat ze bij Topaz wonen veel meer zijn dan hun ziekte of ouderdom 
(compassie). Elke dag opnieuw proberen we aan te sluiten bij wat belangrijk is voor onze bewoners 
(autonomie).  
 
Het hele leven telt is in 2019 uitgewerkt in de visie op kleinschalig zorgen. De eigen regie van de be-
woner is hierin leidend, niet alleen als het gaat om zorg en ondersteuning, maar vooral om een waar-
devol en zinvol leven kunnen leiden Voor de dagelijkse praktijk zijn in de visie handvaten en uitgangs-
punten geformuleerd, zoals:  
- We nodigen familie, mantelzorgers en vrijwilligers uit nauw betrokken te zijn om bij te dragen aan 

een warme, vertrouwde en veilige woonomgeving. 
- Welbevinden staat centraal. We zoeken samen met de bewoner naar zinvolle dagbesteding 
- Eten en drinken is ook genieten. We hebben aandacht voor het sociale aspect van maaltijden. 
- Bewoners kunnen rekenen op een kleine vaste kern van medewerkers van alle niveaus en disci-

plines, behandelaren en vrijwilligers, waardoor een persoonlijke relatie ontstaat. 
 
De bewoners hebben ook in 2020 veel compassie en aandacht voor hun uniciteit mogen ervaren.  
Uit het clienttevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de cliënten of hun vertegenwoordigers het 
handelen naar Het Hele Leven telt met een 7,9 waardeerden (in 2019 met een 7,6). Het luisteren werd 
gewaardeerd met een 7,9 (in 2019 een 7,7) en het nakomen van de afspraken ook met een 7,9 (in 
2019 met een 7,6). De autonomie kon door de coronamaatregelen helaas niet voor 100% gegaran-
deerd worden; bewoners konden tijdelijk geen bezoek ontvangen of de locatie verlaten. Maar binnen 
de kaders van de maatregelen is de regie van de bewoner leidend geweest voor het handelen van de 
medewerkers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Als ik iemand zie zitten in een hoekje aan het einde van de gang, dan denk ik daar is iets 
mee aan de hand. Zij gaat daar niet voor niets zitten. Dan zeg ik ‘kom we gaan lekker een 
kopje koffie drinken in het restaurant en dan nemen we je vriendin mee’. Tegen de dames op 
de afdeling zeg ik “ik ga heel even een kwartiertje weg”. Dat zorgt bij bewoners voor zoveel 
rust. En zoveel emotie. Deze mevrouw zat vorige week ook te huilen en zei “wat ben jij toch 
een lieverd”. We zaten er toen ook een half uurtje, daar doe je het voor. Ze hebben zoveel 
aandacht nodig, ik moet ook koken en dit en dat, maar die aandacht heeft men nodig. Ik zou 
willen dat ik dat nog veel meer kon bieden.”  
 
Gastvrouw ZW 
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Medewerkers hebben aangegeven dat het Elektronisch cliëntendossier (ECD) niet als ondersteunend 
werd ervaren in het uitvoeren van het nieuwe motto. Daarom is vanuit de lean-methodiek een verbe-
tertraject gestart voor de herinrichting van het ECD, zodat medewerkers snel een beeld krijgen van 
wie de cliënt is, wat de wensen zijn voor de toekomst en welke zorg nodig is.  
De ‘routing’ in het ECD is aangepast, zodat de bewoner meer centraal staat. Er wordt bij het invullen 
van het ECD gestart met het leefplezierplan, zodat er eerst aandacht is voor de leefwensen van de 
bewoner. Daarna volgt de praktische uitwerking voor de zorgverlening. De invulling van het ECD vindt 
plaats door te schrijven vanuit de ik-vorm (dus, het perspectief vanuit de bewoner). 
In 2020 is gestart met de uitrol van de verbeterde versie van het ECD en deze zal in 2021 bij alle loca-
ties geïmplementeerd zijn. Hierdoor kunnen de zorg- en behandeldoelen beter vastgelegd en gemoni-
tord worden. 
 
In 2020 zijn voor persoonsgerichte zorg en ondersteuning extra verpleeghuismiddelen benut voor in-

vulling van kleinschalig zorg en voor verbetering van toezicht in de huiskamers. 

In maart 2020 sloot ook Topaz de deuren 

van haar huizen voor bezoekers. Om toe 

te komen aan de behoefte van de bewo-

ners installeerden we babbelboxen bij 

elke locatie. Zo maakten we bezoek op 

een veilige manier mogelijk.  

Ook was er op elke afdeling een 

smartphone beschikbaar waarmee be-

woners met hun dierbaren konden video-

bellen.  
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Wonen en welzijn 

 
 

Zinvolle dagbesteding en zingeving 
In 2019 is een start gemaakt om op alle Wlz-locaties van Topaz, de bewoners op het gebied van zin-
volle dagbesteding nog beter te ondersteunen door extra gastvrouwen en activiteitenbegeleiders aan 
te trekken. Dit is een belangrijk onderdeel van de omslag naar het kleinschalig zorgen.  
De individuele wensen van de bewoners kunnen hierdoor zowel op inhoud als op tijdstip nog beter ge-
realiseerd worden. Deze groei zal de komende jaren gecontinueerd worden. 
In 2020 zijn ten gevolge van corona de bewoners helaas geconfronteerd met de nodige beperkingen 
ten aanzien van de zinvolle dagbesteding. In die zin dat van half maart tot half mei er geen bezoek 
was toegestaan, en dat toen het bezoek wel was toegestaan de coronamaatregelen golden, zoals het 
dragen van mondkapjes en de 1,5 meter maatregel. De medewerkers hebben hen daarbij met veel 
creativiteit proberen bij te staan. De bewoners werden door de medewerkers bijvoorbeeld geholpen bij 
de digitale contacten met de naasten, werden (creatieve) activiteiten met de bewoners ondernomen 
en konden bewoners vanaf de balkons of 
achter het raam genieten van optredens bui-
ten. 

 
 

 
Binnen Topaz is in alle zorgteams aandacht voor de levensvragen van bewoners zoals verlies van 
functies, eenzaamheid, rouw en invulling van de laatste levensfase. Dit is een terugkerend thema in 
de reguliere multidisciplinaire overleggen en behandelaren die hier veel ervaring mee hebben, zoals 
de artsen, psychologen of geestelijk verzorgers ondersteunen hun collega’s. Ook is er ruimte om vra-
gen of dilemma’s in te brengen in speciale bijeenkomsten, zoals die van het moreel beraad.  
 
De formatie geestelijk verzorging is de afgelopen tijd uitgebreid. Hierdoor kunnen meer bewoners indi-
vidueel contact hebben met geestelijk verzorgers en zijn zij sneller betrokken wanneer de cliëntsituatie 
daarom vraagt. 
 

Verschillende optredens voor de ramen of bal-

kons van de Topaz-huizen.   
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Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding 
Bewoners kunnen ten alle tijden verwachten dat er aandacht is voor hun hygiëne en dat ze er ver-
zorgd uitzien. 
De zorg voor de kleding van de bewoners was in de verschillende locaties van Topaz op verschillende 
manieren georganiseerd. In 2019 is besloten de was binnen de hele organisatie op dezelfde manier 
uit te voeren waarbij een externe organisatie de was verzorgt. Dit is in 2020 gerealiseerd.  
 
Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
Mantelzorgers zijn vaak een anker in het leven van bewoners en Topaz zet zich in om hen zoveel mo-
gelijk te betrekken. Dit wordt extra gestimuleerd bij de omslag naar het kleinschalig zorgen.  
 
Ook de inzet van en samenwerking met vrijwilligers heeft veel aandacht bij Topaz. In 2020 zijn drie 
coördinatoren informele zorg aangesteld die helpen het beleid informele zorg naar een volgend niveau 
te brengen. Zij ondersteunen o.a. de locaties met het vinden en behouden van vrijwilligers, bij de ver-
dere ontwikkeling van de samenwerking tussen de zorg en de vrijwilligers (de vrijwilligers maken ook 
onderdeel uit van de kleinschalige teams) en de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. (zie in 
jaarplan vrijwilligers) Daarnaast ondersteunen zij ook bij de verdere ontwikkeling van de samenwer-
king tussen de zorg en de mantelzorgers. Deze nieuwe functie werd in de tijd van lockdown en het 
thuiswerken gestart hetgeen een grote uitdaging was. De coördinatoren hebben ondanks deze om-
standigheden mooie eerste stappen gezet in de organisatie van de vrijwilligerszorg en het organiseren 
van het aanbod dat uit de maatschappij gedaan werd om bewoners en medewerkers een hart onder 
de riem te steken. 
 
Topaz heeft bijna 900 vrijwilligers die zich inzetten voor be-
woners op specifieke afdelingen of bijdragen aan de ont-
moetingscentra en gemeenschappelijke activiteiten. In de 
nieuwe visie kleinschalige zorgen zijn ook vrijwilligers van 
de afdelingen onderdeel van de kleine teams, zodat ook zij 
bewoners en hun wensen goed leren kennen. Op locatie 
Vlietwijk doen deze vrijwilligers nu al mee aan de reguliere 
teamoverleggen. Mede aan de hand van deze ervaring 
wordt dit ook op andere locaties uitgerold.  
 
Wooncomfort 
Een fijne woonomgeving heeft heel veel invloed op het ge-
luksgevoel van de bewoner. Uit het cliënttevredenheids-on-
derzoek 2020 blijkt dat de bewoners de huisvesting beter 
waarderen dan het jaar ervoor maar hier verhoudingsgewijs 
het minst tevreden over zijn. Topaz vindt het dan ook be-
langrijk daar veel op te investeren. 
 
In het kader van de overgang naar kleinschalig zorgen worden de locaties bouwkundig geoptimali-
seerd. In 2020 zijn 18 woonkamers inclusief nieuwe keukens in Vlietwijk, Overduin en Zuydtwijck ge- 
en verbouwd. Dit was voor de bewoners, zorgmedewerkers, uitvoerende bedrijven en voor de afdeling 
Huisvesting & Techniek ondanks corona een grote prestatie. Daarnaast zijn er 8 bewonerskamers op 
Zuydtwijck en extra Huntington kamers op locatie Overduin gerealiseerd. 
 

 
Er werd voorheen niet gekookt op de huiskamer, niet meer dan ‘opgewarmd’. Wat mij 
verbaasde is toen we gingen koken op de eerste maandag dat mensen gelijk vragen wat 
eten wij vandaag? Het koken is geheel nieuw in hun omgeving, voor bewoners die er soms 
als jaren zitten. En alsof het de gewoonste zaak van de wereld is vraagt mevrouw Pieterse 
die maandag ‘oh zuster wat eten we vandaag?” “Ja het ruikt heerlijk”. Goh mevrouw P zei ik 
tegen haar, u woont hier al tien jaar. En opeens ruikt ze iets... Ze heeft blijkbaar iets gemist 
en ook weer niet gemist omdat ze het niet meer kon plaatsen. En opeens ruikt ze iets en 
komt er iets los. Schitterend!  
 
Gastvrouw ZW 
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Topaz heeft een aantal oude panden die niet meer voldoende wooncomfort geven. Omdat veel plan-
nen zich in de voorbereidende fase bevinden, kon hieraan online verder gewerkt worden. 
Eén van de voorbeelden is Foreschate. Voor de bewoners van deze locatie verandert er de komende 
tijd veel. De eigenaar WoonzorgNederland zal het pand slopen en op dezelfde plaats een nieuw ge-
bouw neerzetten. De bewoners zijn in 2020 bij de plannen voor het nieuwe pand en de tijdelijke huis-
vesting betrokken. De uitvoering hiervan zal in 2021 starten. De bewoners zullen halverwege dit jaar 
naar Groenhoven verhuizen en hier circa twee jaar blijven wonen. 
 
Ook voor de bewoners met de ziekte van Huntington in Overduin zal de komende periode veel gaan 
veranderen. Het ontwerp voor de sloop en nieuwbouw van hun appartementen is in de definitieve fase 
gekomen. In 2021 wordt besloten waar ze tijdens deze periode tijdelijk zullen gaan wonen. Door dit 
gefaseerd aan te pakken zal een groot deel van hen in Overduin kunnen blijven wonen. 
 
Voor Overrhyn wordt onderzocht op welke wijze het pand aangepast kan worden om de bewoners 
meer wooncomfort te bieden. 
 
Groenhoven biedt momenteel woonruimte aan medewerkers van Topaz in het kader van Bed & Baan. 
Dat zal de komende jaren niet veranderen. In 2020 is de locatie tevens gebruikt als tijdelijke opvanglo-
catie voor thuiswonende ouderen. Tijdens de eerste lockdown was dit een project van Topaz en wer-
den ouderen opgevangen die het ten gevolge van de COVID-maatregelen niet thuis konden blijven 
denk hierbij aan het stoppen van de dagopvang en het verminderen van de inzet van thuiszorg. Tij-
dens de tweede golf is de locatie onder de vlag van Avant gebruikt voor de regionale opvang van CO-
VID cliënten. Alle VVT organisaties uit de regio hebben medewerkers voor dit traject beschikbaar ge-
steld.  
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Veiligheid 
 

 
Basisveiligheidsindicatoren 
Bewoners moeten zich veilig voelen en veilig zijn bij Topaz. Dit wordt op verschillende manieren ge-
monitord. Zo zijn er bijvoorbeeld de basisveiligheidsindicatoren. 
In 2021 heeft Topaz de volgende indicatoren over het jaar 2020 gemeten en aangeleverd bij Zorginsti-
tuut Nederland. 

• Decubitusprevalentie  

• Casuïstiek bespreking bij decubitus  

• Advanced care planning  

• Medicatiefouten bespreken in team  

• Medicatiereview  

• Werken aan vrijheidsbevordering 

• Aandacht voor eten en drinken  
 
Een deel van de indicatoren is verplicht, voor een deel kon zelf een keuze gemaakt worden. In overleg 
met de Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft Topaz voor gekozen om dezelfde indicatoren als het voor-
gaande jaar te gebruiken. Hierdoor kunnen de ontwikkelingen op deze thema’s goed gevolgd worden 
en kan er optimaal geleerd worden van de manier waarop we de verbetermaatregelen inzetten.  
 
In grote lijnen komt uit deze meting het volgende naar voren. 

• Het vastleggen van de wensen van de cliënten met betrekking tot reanimeren en ziekenhuisop-
name wordt op de meeste locaties goed gedaan. Twee locaties scoren net onder de 95%. Hierin 
is niet veel verschil zichtbaar t.o.v. 2019. 

• Er hadden in 2020 iets meer bewoners decubitus dan in 2019. Dit wordt deels verklaard doordat 
de nieuwe bewoners die bij Topaz komen wonen een slechtere conditie hebben en vaker al decu-
bitus hadden. Op alle afdelingen waar decubitus graad 2 of hoger voorkomt worden casuïstiek be-
sprekingen gehouden waarbij arts en zorgteam altijd betrokken zijn 

• De medicatiereview ligt op 1 locatie na op 100%. Ten gevolge van een COVID uitbraak kon op 
deze locatie de review niet doorgaan en is deze in de eerste maand van het volgende jaar opge-
pakt. 

• Er zijn grote verschillen tussen de locaties zichtbaar in het vastleggen van gegevens in het dossier 
van de cliënt met betrekking tot eten en drinken. Er zijn 5 locaties die meer en 4 locaties die min-
der afspraken vastgelegd hebben in vergelijking met vorig jaar. Dit jaar was de tweede keer dat 
deze verplichte indicator is uitgevraagd. Het is de vraag welk belang wij als organisatie hechten 
aan het vast leggen van deze gegevens in het dossier. Het niet vastleggen van gegevens wil niet 
zeggen dat er geen aandacht is voor eten en drinken. Door dagelijks naar de behoeften van de 
bewoner te vragen, wordt voorkomen dat een voorkeur die de bewoner ooit heeft uitgesproken, 
jarenlang de standaard blijft. 

 

De gegevens zijn geanalyseerd, waardoor gerichte aanbevelingen konden worden gegeven. Iedere 
afdeling heeft een rapportage ontvangen van de eigen afdeling zodat zij de resultaten multidisciplinair 
in hun eigen team kunnen bespreken om op die manier te leren en te verbeteren. De analyses zijn 
daarnaast door de Raad van Bestuur besproken met de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toe-
zicht.  
 
In bijlage 2 zijn alle conclusies en aanbevelingen op een rij gezet.  

 
Interne audits 
Sommige aandachtgebieden zijn zo belangrijk voor de veiligheid van de bewoners dat we deze jaar-
lijks auditeren.  
 
Medicatieveiligheid 
Vanwege corona is de audit medicatieveiligheid in 2020 op de eigen locatie gedaan. Het heeft de 
voorkeur om in 2021 de audit weer op een andere locatie dan de eigen locatie uit te voeren. Op de 
OC’s heeft de audit niet plaats gevonden omdat deze een groot gedeelte van het jaar gesloten waren. 
Er is regelmatig aandacht geweest voor het up-to-date houden van de procedures, zoals de omgang 
met zuurstof en training dubbele controle helpenden. 



  

Topaz Jaarverslag 2020  11 
 

 
 
 
Het bleek technisch niet mogelijk om evenals in het ECD de griepvaccinaties in Medimo te registreren. 
De bestaande werkwijze blijft gehanteerd. 
 
Uitvoering verbeterpunten  
In 2020 is de werkvoorraad medicatie in samenspraak met de artsen aangepast en doorgevoerd. Hier-
mee is deze weer actueel. 
Op alle punten zijn verbeterplannen opgesteld en in 2021 zal een vervolgaudit worden gedaan om de 
effecten vast te stellen.  
 
Infectiepreventie 
Infectiepreventie is een belangrijk speerpunt, zeker in een jaar met de COVID 19 pandemie. Op alle 
locaties is er wel een keer een corona-uitbraak geweest maar door in Cohorten te werken en de RIVM 
maatregelen te volgen, zijn de effecten hiervan beperkt gebleven. Overrhyn heeft het meest last van 
de besmettingen gehad.  
 
In 2020 zijn externe hygiëne audits op twee locaties door Tensen & Nolte uitgevoerd. En Revitel heeft 
gebruik gemaakt van de hygiëne audit uitgevoerd door een deskundige infectiepreventie van het Regi-
onale Platform Infectie Preventie. De geauditeerde afdelingen (Overrhyn en Vlietwijk) kregen een vol-
doende.  
 
De griepvaccinatie is in 2020 onder de medewerkers toegenomen  naar 12%,De veronderstelling is 
dat de coronapandemie mede heeft gezorgd voor de groei. 
 

 
Interne uiting waarmee we extra aandacht vestigen op goede (hand)hygiëne. Deze afbeelding is ook gebruik in 
onze interne communicatie over de coronapandemie.  
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Leren en werken aan kwaliteit 

 
 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) 
Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt de organisatie continu te leren en aandacht te hebben voor 
de verbetering van kwaliteit. 
Topaz is HKZ gecertificeerd, de locatie Revitel heeft ook het certificaat voor de module cliënt - patiënt 
- veiligheid. De cyclus om gecertificeerd te blijven is 3 jaar; jaarlijks vindt er een controle audit plaats. 
Na afloop van de 3 jaar cyclus vindt er weer een uitgebreide audit plaats. Deze uitgebreide audit heeft 
in 2019 plaatsgevonden. 
 
Bij de audit in juli 2020 gaven de auditoren aan in de gesprekken gezien en ervaren te hebben dat 
medewerkers betrokken, enthousiast en met passie hun werk doen. Dat de visie ‘Het hele leven telt’ 
ook uitgedragen wordt en in de werkprocessen wordt vormgegeven. Ze zien dit terug in dossiervoering 
waar passende doelen worden gemaakt die goed en inzichtelijk wordt weergegeven. Medewerkers 
weten de weg hierin te vinden. Ze zagen dat de Plan-do-check-act cirkel goed vorm krijgt. Risicovolle 
processen worden in kaart gebracht en worden indien nodig in plannen van aanpak opgenomen en 
gemonitord. Ook over het kwaliteitsdashboard waren de auditoren erg enthousiast. In dit dashboard 
hebben alle sleutelfiguren nu toegang tot de stand van zaken en trends op het gebied van de kwali-
teitsgegevens. Door corona heeft het werken met de uitkomsten in het kwaliteitsdashboard nog niet 
de aandacht gekregen die we wensten. In 2021 zullen de gegevens meer in het team besproken wor-
den en kunnen de verbetermaatregelen direct opgepakt worden.  

Uiteraard zijn er ook altijd punten die nog beter moeten/kunnen. Er waren onder andere bevindingen 
op het gebied van het centraal registreren van de VOG’s voor vrijwilligers, de registratie van de functi-
oneringsgesprekken, de analyse van uitkomsten van exitgesprekken van medewerkers en het regi-
streren van de risico-signalering in het ECD. Voor de kritische feiten is 3 maanden de tijd geboden om 
verbeteringen in te zetten en deze aantoonbaar te maken naar de certificerende instantie. Dit proces 
is succesvol afgerond.  
 
Iedereen vond het fijn om te horen en zien de medewerkers veel inzet hebben getoond, er openheid in 
de gesprekken was en dat de auditoren veel trots bij de medewerkers ervaarden.  
De verbeterplannen en de realisatie daarvan zullen nauwgezet gevolgd worden. 
 
Lerende organisatie  
Goede hoogwaardige zorg voor de bewoners vraagt medewerkers die goed opgeleid zijn die de gele-
genheid krijgen om te leren en dat dit past bij de ontwikkelfase van de medewerker. Binnen Topaz zijn 
veel  (bij)scholingsmogelijkheden, waarvan een deel verplicht. We investeren daarnaast in het oplei-
den van medewerkers. Er is een forse groei van het aantal leerlingen te zien. Dit komt mede door de 
ontwikkelde leerroute Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs (RVWO). In deze leerroute werkt 

Topaz samen met ActiVite, DSV, ROC Mondriaan en Windesheim. De lesmethodiek sluit beter aan op 

de praktijk van alle dag. Medewerkers van verschillend niveau leren samen. Het traject wordt regelma-
tig geëvalueerd. De samenwerking met de onderwijsinstellingen verloopt helaas nog niet naar tevre-
denheid. Er is hier een botsing tussen traditioneel onderwijs en de visie vanuit RVWO zichtbaar. 
 
Het plan was om in 2020 het werkproces rondom het organiseren en plannen van (verplichte) scholin-
gen te evalueren en bij te stellen. Daar zijn stappen ingezet maar ten gevolge van corona en het feit 
dat men fysiek niet bij elkaar mocht komen hebben er veel minder scholingen plaatsgevonden (zie bij-
lage 3). Alleen noodzakelijke en verplichte scholingen zijn deels doorgegaan. Hierdoor is er een dui-
delijke daling zichtbaar in het aantal gevolgde trainingen. 
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Er is intensief gezocht naar digitale oplossingen in 
de vorm van e-learningen en kennisplatforms. Dit 
is echter niet voor alle medewerkers een geschikte 
manier van leren. Ook hebben er in de periode dat 
er meer ruimte was voor fysieke bijeenkomsten in 
het kader van de deskundigheidsvordering theater 
voorstellingen plaatsgevonden. De voorstelling 
‘Dag Mama’ gaat in op het omgaan met bewoners 
met dementie en is voor meerdere VVT-organisa-
ties in de regio ontwikkeld. Daarnaast is er een 
theatervoorstelling geweest in het kader van de 
wet Zorg en Dwang. 
De oriëntatie op het meest passende en diverse 
leersysteem wordt in 2021 voortgezet. 
 
In het kader van het van elkaar leren maakt Topaz 
onderdeel uit van een lerend netwerk. Activite, 
DSV en Zorgpartners Midden-Holland zijn de an-
dere leden van dit netwerk. Het lerend netwerk is gestart op bestuurlijk niveau en wordt stapsgewijs 
uitgebreid naar andere niveaus binnen de organisaties. 
Daarnaast participeert Topaz in netwerken als AVANT, het ‘Universitair Netwerk voor de Care sec-
tor Zuid-Holland, Huntingtonnetwerk, Topcare, Van Regels naar Relaties en van Kleef Instituut. 
 
Zelforganisatie en Slim & Wendbaar 
Alles wat we binnen Topaz doen moet toegevoegde waarde voor de bewoner hebben. 
Om conform de strategie verdere verbetering van de productiviteit en kwaliteit te bewerkstelligen, is de 
inrichting van de organisatie aangepast, van een staf- naar een lijn-gestuurde organisatie. Medewer-
kers worden gestimuleerd om binnen de kaders professionele keuzes te maken, zorg op maat te bie-
den en eigenaarschap te nemen en ontwikkelen. In de omslag naar zelforganisatie en kleinschalige 
zorg heeft Topaz teamcoaches ingezet om teamleiders hierbij te begeleiden. Ook dit traject is minder 
intensief ingezet t.g.v. corona. 
 
Om de toegevoegde waarde te bewerkstelligen heeft Topaz ervoor gekozen te werken volgens de 
principes van Lean. We willen onze zorg graag slim en wendbaar (lean) organiseren zodat we snel in 
kunnen springen op veranderingen maar ook er voor te zorgen dat medewerkers ervaren knelpunten 
zelf oppakken. Meer bezig zijn met wat ertoe doet en stoppen met de dingen die er niet toe doen, 
waardoor meer tijd beschikbaar is voor de zorg en het welzijn van bewoners. Dit draagt bij aan zelfor-
ganisatie en eigenaarschap. Twee medewerkers van Topaz zijn tot gecertificeerd leancoach opgeleid.  
 
In de herfst van 2018 is Topaz gestart met het programma Slim & Wendbaar. Een belangrijk onder-
deel van dit programma, naast het coachen van individuele medewerkers en teams, is het opleiden 
van medewerkers. In 2020 zijn tussen maart en september geen trainingen gegeven, 45 medewerkers 
hebben in dit jaar hun trainingen afgerond. In 2021 zal zodra het kan weer volop worden ingezet op 
het trainen van medewerkers. 
 

training 2019 2020 

Slim en Wendbaar Green belt 30 28 

Slim en Wendbaar Lean leiderschap 18 15 

Slim en Wendbaar Yellow belt 44 2 

 
Tijdens deze trainingen hebben de deelnemers zelf een verbetertraject(je) doorlopen en kennisge-
maakt met de methodiek van continue verbeteren en de Plan-Do-Check-Act-cyclus. 
Deelnemers kozen voor verbetertrajecten over bijvoorbeeld voorraadbeheer van medicatie of inconti-
nentiemateriaal, het was-proces van kleding en eenduidigheid in het voeren van cliëntdossiers.  
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Daarnaast worden vanuit Slim en Wendbaar drie grotere verbetertrajecten ondersteund, de herin-
richting van het ECD, Verantwoordelijkheid en rolverdeling bij het Welkom heten van de bewoner en 
de Medewerkersreis van nieuwe medewerkers. Het streven is dat in 2021 elke teamleider en coördi-
nator de training leiderschap heeft afgerond en in elk team minimaal één medewerker de greenbelt 
training heeft doorlopen.  

Bottom-Up jaarplan 2020 
Een goed jaarplan sluit aan bij de behoeften van de bewoners en in het verlengde daarvan van de 
medewerkers. De medewerkers kennen de bewoners en de uitkomsten van alle metingen het best en 
weten waar in het komende jaar extra aandacht besteed moet worden. Aan de medewerkers is via de 
MT leden om input voor de kaderbrief gevraagd. Op basis van de kaderbrief hebben de teams hun 
jaarplannen gemaakt en deze plannen zijn geabstraheerd naar domein- en vervolgens Topaz-niveau.  
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Leiderschap, governance en management   

 
 
Leiderschapsvisie 
De transitie van Topaz kan alleen slagen bij goed leiderschap. Topaz heeft daarom de visie op leider-
schap op schrift gesteld.  
De visie is gebaseerd op het standpunt dat mensen vooral ruimte nodig hebben om te kunnen inspe-
len op elke situatie, en hier in te groeien. Zodat ze kunnen uitzoeken en doen wat nodig is. Soms kun-
nen ze hierin steun gebruiken, bijvoorbeeld door te helpen de gedachten op een rij te zetten en een 
volgende stap te bepalen. Of door te helpen om zicht en grip te krijgen op de kaders die gelden. Soms 
kunnen mensen inspiratie gebruiken, een zetje in de rug om op pad te gaan.  
 
Van de leidinggevenden en leiders in de organisatie wordt onder andere verwacht dat hij/zij nieuws-
gierig is en vragen zonder oordeel stelt, blijft uitnodigen tot reflectie (waarom doen we dit zo?), binnen 
de kaders werkt of deze ter discussie stelt als ze de bedoeling in de weg staan en eigenaar is van 
waar hij/zij ja tegen zegt.  
 
T.g.v. corona konden de plannen met betrekking tot de omslag naar een andere manier van leidingge-
ven niet gerealiseerd worden zoals we hadden bedacht. Een crisis vraagt een meer topdown benade-
ring en dat is tegengesteld aan de beweging die Topaz wil maken. Nu het crisis-element van de pan-
demie op de achtergrond raakt kunnen we de transitie naar eigenaarschap lager in de organisatie 
weer verder vormgeven. 
 
Uit het medewerkertevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de medewerkers tevreden zijn met 
hun leidinggevenden en hun zelfstandigheid op hetzelfde niveau ervaarden als vorig jaar.  
Daaruit kunnen we concluderen dat de leidinggevenden over het algemeen hun rol goed gepakt heb-
ben en dat de medewerkers in een crisissituatie een topdown benadering positief waarderen. 
Ondanks alle coronastress gaven de medewerkers aan hun werkplezier met een 7,7 te waarderen en 
de werktrots met een 8,6. 
 
Om de bewoners en hun naasten goed op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen ten gevolge 
van de corona, moeten alle medewerkers goed geïnformeerd zijn over de steeds veranderende situa-
tie en daaropvolgende maatregelen. Daarom is veel aandacht besteed aan communicatie naar zowel 
de bewoners als de medewerkers.  
Er zijn regelmatig (nieuws)berichten naar de familieleden van de bewoners verzonden en medewer-
kers hebben via de telefoon en mail contact met hen gehouden. 
Voor de medewerkers is er veel informatie op Toplaza gedeeld, zijn e-mails verzonden, protocollen 
opgesteld en berichten op Appical gedeeld. 
 
Uit het medewerkersonderzoek kwam communicatie als belangrijk aandachtspunt naar voren. Dit 
vraagt om een evaluatie zodat geleerd kan worden over de manier waarop de communicatie het best 
gedaan kan worden als er weer een crisis zou uitbreken. Een stap die al genomen is vanuit het cen-
trale coronateam is het instellen van een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep, die bestaat uit 
medewerkers van allerlei verschillende diensten, worden voorgenomen besluiten, procedures en 
ideeën voor bijvoorbeeld versoepelingen voorgelegd. De ontvangen feedback wordt meegenomen in 
de definitieve besluitvorming.  
 
Raad van Bestuur (RvB) 
De betrokkenheid van de RvB bij het primaire proces is groot. De voorzitter is zelf psychologe van huis 
uit. Beide leden waren gewend om regelmatig naar de locaties te gaan om met medewerkers en be-
woners in gesprek te gaan, mee te werken of activiteiten te ondernemen. En nu werkten ze het groot-
ste deel van het jaar thuis en op afstand.  
De voorzitter heeft 29 vlogs gemaakt om medewerkers een hart onder de riem te steken en hen te in-
formeren over alle ontwikkelingen. Via beeldbellen hebben ze vaak met de organisatie contact gehou-
den en een enkele keer zijn ze op de locatie geweest. Het lid van de RvB heeft bijvoorbeeld een gast-
vrouwdienst meegedraaid. Maar de overige contacten op de locaties waren een stuk minder. Beide 
leden kijken erg uit naar het moment dat dit weer geïntensiveerd kan worden. 
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Raad van Toezicht (RvT) 
Ook de Raad van Toezicht heeft meer op afstand moeten werken. Ze zijn regelmatig geïnformeerd 
over de stand van zaken. In het jaarverslag van de RvT staan de activiteiten van 2020 nader omschre-
ven. 
 
Kaders 
Teamleiders en professionals kunnen geen eigenaarschap nemen als niet duidelijk is wat de kaders 
zijn. In 2019 heeft Topaz daarom de kaders in de Leidraad gezet. Deze leidraad wordt regelmatig ge-
actualiseerd. Het is een digitaal systeem dat informatie, kaders, inspiratie, tips en praktische hulpmid-
delen bevat om de medewerkers op weg helpen in de koers die is ingezet. De leidraad bundelt alles 
wat de medewerkers moeten weten over de strategie en de manier van werken bij Topaz in een han-
dig overzicht. Deze Leidraad dient vanzelfsprekend actueel te zijn hetgeen in 2020 ook weer is gerea-
liseerd. 
 
Cliëntenraden  
Iedere locatie heeft een eigen cliëntenraad, daarnaast is er een centrale cliëntenraad waarin leden 
van de lokale raden samen organisatie brede onderwerpen bespreken. Op locatieniveau spreken 
teamleiders periodiek met de cliëntenraad. De teamleiders raken steeds meer gewend aan deze rol 
die eerst bij de gebiedsmanager lag. Er is op Topaz niveau veel gesproken over de aanpassing van 
de WMCZ waarin is geregeld op welke dossiers de cliëntenraad adviesrecht en instemmingsrecht 
heeft. En waarin meer zeggenschap bij de lokale cliëntenraden is gelegd. Dit sluit mooi aan bij de ont-
wikkeling binnen Topaz. In de praktijk blijkt dat het nog wat zoeken is wanneer advies van de lokale 
cliëntenraad gewenst is en wanneer van de CCR. 
Tijdens vergaderingen van de CCR in 2020 is onder meer gesproken over: de locaties en corona, be-
zoek, WMCZ, visie op kleinschalig zorgen, Eten & Drinken, begroting en meerjarenraming, en ontwik-
kelingen op facilitair gebied.  
 
Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR)  
Topaz hecht een groot belang aan betrokkenheid van de professionals bij alle ontwikkelingen binnen 
de organisatie. In de transitie naar zelforganisatie en eigenaarschap laag in de organisatie binnen de 
teams. Maar de wens is er ook dat deze medezeggenschap (beleidsmatig) op organisatieniveau goed 
georganiseerd is. 
Topaz heeft een VVAR maar het enthousiasme voor deelname daaraan daalt. 
Om deze vorm van medezeggenschap breder te trekken en meer medewerkers de gelegenheid te ge-
ven deze rol te vervullen, zal de VVAR omgezet worden naar een PAR1. In 2020 is gestart met de 
voorbereidingen. Het streven is dat in 2021 deze adviesraad van start gaat. 
 
Wet- en Regelgeving 
Landelijke wetten en normen zijn vanzelfsprekend een onderdeel van de kaders. 
In 2020 hebben drie wetten specifiek aandacht gekregen, te weten de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming AVG, de Wet Zorg en Dwang (WZD) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgin-
stellingen (WMCZ).  
 
Met invoering van de AVG is ervoor gekozen een Security Team samen te stellen waarin een Functio-
naris Gegevens (FG) en een Privacy Officer zitting hebben. De verplichte documentatie is op orde ge-
bracht met onder andere een verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten, datalekkenregister en 
privacy beleid. De samenwerking tussen de ondersteunende diensten en het Privacy Team wordt 
steeds consistenter. Het informatiebeveiligingsbeleid heeft in de praktijk meer handen en voeten ge-
kregen en de voorbereidingen zijn getroffen om een Security officer aan te stellen. 
Beide onderdelen zitten nog niet op het gewenste niveau. Eind 2019 is een bewustwordingscampagne 
gestart om de privacy bewustwording binnen Topaz te vergroten. Hiervoor bestaat een plan en is een 
striptekenaar aangetrokken. Tevens worden op locatie workshops gegeven. Deze campagne heeft in 
2020 helaas door corona niet in die mate het vervolg kunnen krijgen die we voor ogen hadden. Om 
die reden is ervoor gekozen sleutelfiguren een e-learning aan te bieden. 
 

 
1 PAR = professionele adviesraad. Hierin hebben naast de verpleegkundigen en verzorgenden ook andere pro-

fessionals zoals behandelaren zitting. 
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Voorbeelden uit de bewustwordingscampagne 

 
De WZD is in 2020 van kracht geworden. Binnen Topaz willen we bewoners zo veel mogelijk woon- 
en leefplezier bieden en daarbij hoort de zienswijze dat we zo min mogelijk onvrijwillige zorg inzetten. 
Om dat te bewerkstelligen gaan medewerkers op zoek naar alternatieven voor de onvrijwillige zorg, 
denk aan: het luisteren naar wensen, VIO (Video Interventie in de Ouderenzorg) voor andere benade-
ringswijzen of de aanschaf van specifieke producten.  
  
Topaz bevordert deze werkwijzen via scholingen, het aanbieden van VIO en het aanbieden van de Vi-
lans alternatievenbundel. 155 mensen zijn fysiek geschoold en 481 mensen hebben de e-learning 
aangeboden gekregen (170 mensen hebben deze inmiddels gemaakt). Daarmee zijn 325 mensen ge-
schoold van de gewenste 650. Op 5 van de 7 Wzd-locaties zijn er theater voorstellingen geweest over 
de Wzd.  
We hebben 4 Wzd-functionarissen en zijn daarmee sinds december 2020 op formatie. 
 
Corona heeft met betrekking tot de scholing uitdagingen geboden. Er is wat vertraging opgelopen, 
welke nu ingehaald wordt. Dit heeft tevens zijn weerslag op de realiteit en de registratie. 
 
De bevordering van de werkwijzen komt vanuit de Wzd-commissies. Dit is een commissie die de vrij-
heidsbevordering structureel bespreekt en de ideeën en plannen meeneemt naar elke locatie van 
Topaz. Tevens nemen we deel aan de pilot insluiting van het project Radicale Vernieuwingen Ver-
pleeghuiszorg. Eind 2020 zijn we gestart met de audits Wzd om te onderzoeken hoe de verschillende 
locaties erbij staan. De voorlopige bevinding is dat locaties actief opzoek gaan naar alternatieven en 
vanuit de geest van de wet handelen. Zodra corona het toelaat worden alle locaties geaudit. Zo blijven 
we zoeken naar manieren om onvrijwillige zorg te voorkomen, enkel als het niet anders kan zetten we 
het in.  
 
Ook over de gevolgen van de WMCZ 2018 (ingangsdatum 1 juli 2020) is regelmatig met de centrale 
cliëntenraad gesproken. (zie paragraaf cliëntenraden). De voorbereidingen zijn getroffen en de mede-
zeggenschapsregeling en huishoudelijke reglementen zullen in 2021 getekend worden. 
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Personeelssamenstelling (voldoende vakbekwaam personeel)  

 
 
De krapte op de arbeidsmarkt was in 2020 extra merkbaar. Topaz spant zich in om medewerkers aan 
de organisatie te binden. Dit is van groot belang om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren 
en de medewerkers te ontlasten.  
De recruiters spelen een belangrijke rol bij de werving en selectie. De app ‘Appical’ werkt hierbij on-
dersteunend. Dit is de onboardingsapp voor nieuwe medewerkers die daar alles kunnen lezen over 
het (komen) werken bij Topaz. Op die manier kunnen ze makkelijker hun weg vinden bij Topaz en zul-
len ze zich sneller verbonden voelen met de organisatie. 
 
Al deze inspanningen hebben ook tot resultaat geleid: de formatie bij Topaz is in 2020 met 30 fte toe-
genomen. 
 
In leeftijdsopbouw zien we dat de gemiddelde leeftijd van onze medewerkers hoger wordt. Leeftijdsbe-
wust personeelsbeleid is daarmee een belangrijk aandachtspunt om ervoor zorg te dragen dat mede-
werkers langdurig inzetbaar blijven. We willen uiteraard aan de zorgvraag van onze cliënten tegemoet-
komen. Daarin is een evenwichtig rooster van groot belang. Het programma roosteren en plannen is 
daarvoor opgezet. Plannen is een vak, hierin hebben we nog een ontwikkeling door te maken in de 
organisatie. In 2020 is hard aan de voorbereidingen van dit traject gewerkt.   
 
Het ziekteverzuim liet ten Gevolge van Corona in 2020 landelijk een forse toename zien. Het beeld bij 
Topaz was niet anders. Het ziekteverzuim van Topaz in 2020 (8,03%) lag een tiende procent onder 
het landelijk gemiddelde (7,92%).  
 
Tijdens de coronapieken in maart en november waren er flinke stijgingen in het verzuim zichtbaar.  
Om het verzuim naar een lager niveau te brengen is Topaz o.a. gestart met een nieuwe Arbodienst 
waar de adviseur inzetbaarheid de teamleiders ondersteunt in het grip krijgen op het verzuim en fre-
quent verzuim. Daarnaast zijn er per locatie en dienst SMO’s (Sociaal Medisch Overleg) ingericht 
waarbij en alle betrokkenen zijn aangesloten.  
Via het managementinformatiesysteem worden de meest actuele verzuimcijfers en data-analyses ge-
presenteerd, op basis waarvan de gesprekken gevoerd worden. 
Er is de afgelopen tijd veel gebruikgemaakt van psyche ondersteunende interventies. Daarnaast zijn 
er ook redelijk wat werkplek onderzoeken uitgevoerd, ook digitaal bij de thuiswerkers.  
 
Eind 2020 was het gewenste resultaat nog niet zichtbaar hetgeen logisch is gezien de coronapreva-
lentie in die periode. Dit neemt niet weg dat het voor iedereen van belang is dat er minder ziektever-
zuim is. De maatregelen krijgen een vervolg in 2021. 
 
Professioneel handelen 
We verwachten van alle medewerkers dat zij hun werkzaamheden op een professionele manier uit-
voeren en zich inzetten om hun kennisniveau op peil te houden zodat zij hoogwaardige zorg kunnen 
bieden. Voor behandelaren in onze organisatie geldt dat zij aan de vereisten moeten voldoen die hun 
beroepsgroep stelt. Behandelaren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij lid zijn van een beroepsver-
eniging (indien van toepassing) en dat zij de accreditatie punten behalen die voor hun beroepsgroep 
vereist zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker en wordt door de leidingge-
vende gemonitord in jaargesprekken.  
 
Ook verzorgenden en verpleegkundigen zijn zelf verantwoordelijk voor het bekwaam blijven in het uit-
voeren van voorbehouden en risicovolle handelingen. Topaz heeft een toets-systeem ingericht dat 
hierin ondersteunt. De medewerkers kunnen (bij voorkeur) direct aan bed of in simulatie getoetst wor-
den in het uitvoeren van risicovolle en voorbehouden handelingen. Medewerkers bestuderen vooraf 
de theorie via klinische les of e-learning en bijbehorende protocollen. Ieder locatie heeft toetsers die 
jaarlijks geschoold worden in de handelingen en hoe ze een toets moeten afnemen. In 2020 is hard 
gewerkt aan het actualiseren van  de bevoegdhedenmatrix per locatie. Deze geeft inzicht in welke 
handelingen er op de locatie voorkomen en waarvoor dus bekwame zorgmedewerkers beschikbaar  
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moeten zijn. Ondanks de coronamaatregelen is er een forse toename geconstateerd in het aantoon-
baar dat het aantal medewerkers bevoegd is om voorbehouden en risicovolle handelingen te verrich-
ten.  
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Gebruik van hulpbronnen 
 

 
Facilitaire ondersteuning  Hulpmiddelen ICT 
Bij Topaz is een grote transitie gaande met betrekking tot facilitaire zaken. Er zijn projecten in ontwik-
keling of geïmplementeerd op het gebied van wasverzorging, technische zaken, eten & drinken, 
schoonmaak, ontvangst op de locaties (recepties). Deze verbetertrajecten zijn gericht op het aanslui-
ten bij de ontwikkeling naar kleinschalig zorgen (zoals eten & drinken (koken op de afdeling al dan niet 
samen met de bewoners), schoonmaak of een meer uniforme werkwijze op de verschillende locaties 
met als doel kwaliteitsverbetering en efficiency (zoals de verzorging van het wasgoed en de techni-
sche ondersteuning)). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hulpmiddelen 
Speciale uitdaging afgelopen jaar waren de persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van CO-
VID 19. Dit heeft geleid tot een centraal uitgifte punt waar tevens de voorraad gemonitord wordt.  
Deze ontwikkeling sluit aan bij het leantraject dat Topaz doorloopt, waar met betrekking tot de materia-
len en hulpmiddelen trajecten (gaan) lopen op het gebied van voorraadbeheer en logistiek. Dit ter 
voorkoming van verspilling en ter verbetering van de werkprocessen. 
 
Technologische hulpbronnen 
Topaz investeert in domotica en andere e-health toepassingen. Daarbij is er ook aandacht voor het 
meer digitaal vaardig maken van de medewerkers. 
Tevens wordt ook de managementinformatie op het gebied van kwaliteit in het dashboard steeds be-
ter en eerder inzichtelijk waardoor managers eerder kunnen sturen op belangrijke kwaliteitsvraagstuk-
ken. 
 
ICT 
De overstap naar de Cloud is verder uitgebouwd. Voordeel van deze ontwikkeling was dat het realise-
ren van de werkplekken thuis goed georganiseerd kon worden, het gebruik van MS-TEAMS is ver-
sneld uitgerold hetgeen het thuiswerken enorm ondersteund heeft.  

 
Ook op de locaties is ter tijdens de periode dat bezoek niet was toegestaan veelal met hulp van de 
zorgmedewerkers meer digitaal contact geweest tussen de bewoners en hun naasten. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen helpen om toekomstige digitale innovaties meer mogelijk te maken. 
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Vastgoed 
Topaz heeft een meerjaren vastgoed- en een meer-
jaren onderhoudsplan waarnaar gehandeld wordt.  
De laatste jaren wordt ter verbetering van het woon-
genot naast het onderhoud de locaties aangepast op 
het kleinschalig zorgen zoals uitbreiding van het aan-
tal woonkamers en de mogelijkheid om daar te ko-
ken. Voor de ontwikkelingen op het gebied van vast-
goed wordt verwezen naar de paragraaf inzake 
wooncomfort.  
 
 
 
 
 
 
      
            
 Artist impressions nieuwbouw Topaz Foreschate 
 
 
Professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten  Vastgoed  Financiën en de admini-
stratieve organisatie 
 
Door corona is de samenwerking in de regio tussen de VVT en andere zorgorganisaties geïntensi-
veerd. Dit heeft onder andere geleid tot een gezamenlijke COVID-unit in Groenhoven. 
Daarnaast zijn er samenwerkingen bezegeld op het gebied van dementie (bijv. casemanagement) en 
ongeplande nachtzorg (ReBOZ (Regionale Beschikbaarheid Onplanbare Zorg)). 
 
Financiën en de administratieve organisatie 
Topaz heeft naar tevredenheid van de accountant mooie verbeterslagen gemaakt in de administra-
tieve organisatie. 
 
Door digitalisering en verbetering van de werkprocessen wordt er een verbeterslag gemaakt in de fi-
nanciële en administratieve organisatie. Uitgangspunt hierbij is het LEAN werken. 
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Gebruik van informatie 
 

Cliënttevredenheid 
Om te kijken of Topaz op de goede weg is en de bewoners en hun naasten tevreden zijn en waar er 
verbetermogelijkheden zijn, wordt er jaarlijks een cliëntervaringsmeting uitgevoerd. 
In 2020 is evenals in het jaar ervoor een ervaringsmeting gedaan door op specifieke aandachtsgebie-
den te vragen waar bewoners of hun vertegenwoordigers het meest en minst tevreden over zijn. Hierin 
zaten de vragen die ook Zorgkaart Nederland gebruikt en de vraag naar een rapportcijfer. Locaties 
konden daarnaast maximaal 2 specifieke vragen opnemen. De Net Promotor Score (NPS) is even-
eens bepaald. De uitvraag is gedaan door middel van interviews. Topaz heeft serieus overwogen of 
deze interviews met het oog op corona wel door konden gaan. De interviews waren gepland in de pe-
riode dat landelijk de coronabesmetting weer laag waren en bezoek op de locaties toegestaan was. 
De interviews konden alleen doorgaan onder de voorwaarde dat er geen besmetting op de locatie was 
en vanzelfsprekend moest de bewoner akkoord zijn met het interview. De interviews hebben uiteinde-
lijk op alle locaties kunnen plaatsvinden. 
De verslaglegging is visueel gemaakt op een poster, zowel op afdelingsniveau als op locatieniveau. 
De uitkomsten van de Zorgkaart Nederland vragen zijn na toestemming ook in dat systeem vastgelegd 
waardoor het aantal scores gestegen is en er een betrouwbaarder beeld ontstaat.  
 
In 2019 is gekozen om 3 thema’s die zeer 
belangrijk zijn in onze visie ‘het hele leven 
telt’ en waarvan de waardering nog niet 
op het norm niveau van Topaz was, op te 
nemen als Kritische Prestatie Indicator 
(KPI) in het managementsysteem. De-
zelfde thema’s zijn in 2020 gemeten.  

 

• Het gemiddelde waarderingscijfer 
voor Topaz is van een 7,6 naar een 
7,9 gestegen.  

 

• Bij alle locaties was een verbetering 
zichtbaar, alleen bij Zuydtwijck, lag 
het waarderingscijfer 0,1 punt lager 

 

• Ook bij de NPS is een hogere waar-
dering zichtbaar. In 2020 gaf 71,5% 
van de respondenten aan Topaz te 
zullen aanbevelen bij anderen. In 
2019 was dit 65,7%. 

 
Dit is een zeer mooie stijging, zeker ge-
zien de gecompliceerde omstandigheden 
t.g.v. corona. 
 
Klachten 
Helaas zijn bewoners of hun naasten niet 
altijd tevreden en ontstaan er klachten. 
Deze worden in eerste instantie in de lijn 
opgepakt. Mocht dit niet tot tevredenheid 
leiden dan komt de klachtenfunctionaris in 
beeld. 
Bij de behandeling van klachten wordt ui-
teraard de klager gehoord en vindt er een 
onderzoek plaats op de afdeling waar de 
klacht heeft plaatsgevonden. Het principe 
hoor- en wederhoor wordt toegepast en 
bij voorkeur vindt er uiteindelijk een ge-
sprek plaats met de betrokkenen. De 
teamleider van de afdeling is hierbij aanwezig.  
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De doelstelling is vanzelfsprekend dat de klachten naar tevredenheid opgelost worden. En in 2020 is 
dat voor het merendeel van de klachten ook gelukt. In 2020 zijn er 51 klachten bij de klachtenfunctio-
naris ingediend. Er is in de loop der jaren een lichte stijging in het aantal klachten zichtbaar van ge-
middeld 0,02 in 2017 naar in 2020 een aantal van 0,08 klachten per bewoner.  
In de loop van het jaar werd bij veel mensen door alle maatregelen en stress rondom COVID-19 een 
korter lontje merkbaar. De corona gerelateerde klachten zijn separaat geregistreerd. Hierover zijn 10 
klachten bij de klachtenfunctionaris binnengekomen.  
 
Naast klachten, zijn er ook bewoners die graag uiting willen geven aan hun tevredenheid. Hieronder 
een brief van één van deze bewoners. 
 

 
 

5 maart “re-birthday party” op de Herensingel in 

Topaz Overrhyn 

 

“Begin december 2018 veranderde mijn leven van het ene mo-

ment op het andere, totaal: 

Ik kreeg een beroerte en kwam in het ziekenhuis terecht. 

Na zeven dagen werd ik, ondervoed, mensenschuw en totaal 

afhankelijk (ik kon niet eens zitten) naar Revitel gereden. 

Daar werd, drie maanden lang, liefdevol en voortvarend aan 

mijn wederopbouw gewerkt. 

En toen kwam ik op 5 maart,minder hulpeloos, niet meer on-

dervoed en mensenschuw, maar nog wel erg in mezelf ge-

keerd in Overrhyn aan. 

Daarna ben ik door talloze mensen, verplegend personeel, 

gastvrouwen, de fysio, schoonmakers enz. enz., langzamer-

hand liefdevol tevoorschijn geluisterd. 

En daardoor werd Overrhyn een plek om heerlijk thuis te zijn. 

Nu de cliëntenraad ook mijn hersens nog oprekt, is het plaatje 

compleet. 

Ik ben dan ook, met een knipoog naar de dichter Bloem: dom-

weg gelukkig in Overrhyn. 

Terugkijkend is 5 maart mijn “re-birthday” geworden. 

En dat is wel een feestje waard.” 

 

Bewoonster Herensingel, Topaz Overrhyn 
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Tot slot 
 

 
Topaz heeft in 2020 ondanks de coronapandemie op het gebied van kwaliteit van zorg, welzijn en wo-
nen mooie stappen gemaakt. Onder andere de basisveiligheid is verbeterd (zie de indicatoren) en er 
zijn veel activiteiten ondernomen om medewerkers te binden en boeien met een fraaie groei van het 
aantal medewerkers tot gevolg. Hierbij gaat heel veel waardering uit naar alle medewerkers en vrijwil-
ligers die dit gerealiseerd hebben. 
 
Maar we zijn er nog niet. We hebben de ambitie de komende jaren nog verder te groeien.  
Vol vertrouwen gaan we daar met z’n allen aan werken.  
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Bijlage 1 Afkortingen 
 

Kwaliteitsmanagementsysteem KMS 

Harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector HKZ 

Managementteam MT 

Raad van Toezicht RvT 

Centrale Cliëntenraad CCR 

Elektronisch cliëntendossier ECD 

Plan do check act PDCA 

Ondernemingsraad OR 

Verpleegkundige en verzorgende adviesraad VVAR 

Professionele Adviesraad PAR 

Net promotor score NPS 

Video Interventie in de Ouderenzorg VIO 

Personeel niet in loondienst PNIL 

Algemene verordening gegevensbescherming AVG 

Functionaris gegevensbescherming FG 

Meldingen incidenten cliënten MIC 

Psychogeriatrie PG 

Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd IGJ 

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg Wkkgz 

Huisartsenpost HAP 

Volledig pakket thuis VPT 

Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP 

Bedrijfshulpverlening BHV 

Centrale MIC-commissie C-MIC 

Lokale MIC-commissie L-MIC 

 
 
 
 



Bijlage 2  Uitkomsten basisveiligheidsindicatoren 2020 

1. Decubitus 

Analyse: 
Bij de uitvraag is vastgelegd of de decubitus voor of tijdens opname is ontstaan. In het totaal is bij 4 client 
decubitus graad 1 voor opname ontstaan en bij 5 cliënten is decubitus graad 2 of hoger ontstaan voor op-
name. Dit is hoger dan vorig jaar toen respectievelijk bij 1 en 2 cliënten de decubitus voor opname was ont-
staan. In alle andere gevallen is de decubitus ontstaan tijdens de opname. Bij 5 locaties komt decubitus 
graad 1 en bij 3 locaties komt decubitus graad 2 of hoger vaker voor.  
Op alle afdelingen waar decubitus graad 2 of hoger voorkomt worden casuïstiek besprekingen gehouden 
waarbij arts en zorgteam altijd betrokken zijn, incidenteel wordt ook een andere discipline betrokken( fysio-
therapeut/diëtist)  
 

Locatie % cliën-
ten met 
decubitus 
2020 

% cliën-
ten met 
decubitus 
2019 

% cliën-
ten met 
decubitus 
2018 

% cliënten 
met decubi-
tus graad 2 
of hoger 
2020 

% cliënten 
met decubi-
tus graad 2 
of hoger 
2019 

% cliënten 
met decubi-
tus graad 2 
of hoger 
2018 

Landelijk 7,1 7,1 7,1 3,3 3,3 3,3 

Foreschate 0 0 onbekend 0 0 onbekend 

Haagwijk 7,3 6 11,9 0 3,6 11,9 

Lakenhof 5,7 1,4 6,7 1,4 0 0 

Munnekeweij 8,3 5,6 1,6 2,8 2,8 1,6 

Overduin 2,4 0,5 3,6 0,6 0 0 

Overrhyn 12,1 5,9 8,4 6,4 2,6 3,9 

Vlietwijk 1,4 1,4 13,7 0 0 1,4 

Zuydtwijck 5,6 7,7 8,8 1,4 3,3 7,8 

Bron landelijk % landelijke prevalentie zorgproblemen 2015 

Conclusie: 

• Op vrijwel alle locaties is een toename van decubitus graad 1 te zien.  

• Casuïstiek besprekingen bij decubitus graad 2 en hoger is goed geïmplementeerd. 

• Er zijn meer cliënten opgenomen die decubitus hadden in vergelijking met 2019. 
 

2. Advance Care Planning 

Locatie Totaal aan-
tal cliënten 

Aantal cliën-
ten afspra-
ken over re-
animeren 

Aantal cliën-
ten met af-
spraken 
over zieken-
huis 
opname 

% cliënten 
met afspra-
ken over re-
animeren 
en/of zie-
kenhuis op-
name 2020 

% cliënten 
met afspra-
ken over re-
animeren 
en/of zie-
kenhuis op-
name 2019 

% cliënten 
met afspra-
ken over re-
animeren 
en/of zie-
kenhuis op-
name 2018 

Foreschate 36 36 18 100 98 100 

Haagwijk 82 82 65 100 98 98 

Lakenhof 70 66 45 95 97 88 

Munnekeweij 72 68 63 94 100 Onbekend 

Overduin 188 182 131 97 94 98 

Overrhyn 140 131 105 94 97 96 

Vlietwijk 73 72 47 99 93 100 

Zuydtwijck 72 71 65 99 98 99 

 

Analyse: Het vastleggen van wensen met betrekking tot reanimeren en ziekenhuisopname wordt op de 
meeste locaties goed gedaan. Twee locaties scoren net onder de 95%. Nog niet bij alle cliënten zijn de wen-
sen vastgelegd, dit wil niet zeggen dat het niet besproken is maar soms volgt het antwoord later omdat client 
of clientvertegenwoordigers hier nog over na moeten denken. 
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Conclusie: 

• Het vastleggen van afspraken over reanimeren wordt goed gedaan. 

• Het onderwerp reanimeren wordt vaker vastgelegd dan afspraken over ziekenhuisopname. 

• Dit laat eenzelfde beeld zien als in 2019. 
 

3. Medicatieveiligheid 

Op alle locaties zijn MIC-commissies ingesteld. Ieder kwartaal wordt een rapportage opgesteld en wordt er 
een oorzakenanalyse gedaan. De samenstelling op alle locaties is multidisciplinair.  
In ieder geval zijn verpleegkundigen, artsen en leidinggevenden betrokken. Daarnaast ook regelmatig een 
fysiotherapeut en psycholoog.  
 
Analyse 
Door de locaties Munnekeweij, Overrhyn en de eerste etage van Haagwijk is aangegeven dat medicatie inci-
denten naast de MIC-commissie niet besproken worden in de teams. 
 
Conclusie: 

• MIC meldingen worden niet overal op operationeel niveau besproken.  
 

4. Medicatiereview vergelijking 2019 

Locatie Totaal aantal 
cliënten 

Aantal cliënten 
langer dan 6 
maanden in 
zorg 

Aantal cliënten 
waarbij een re-
view heeft 
plaats gevon-
den 

Percentage cliën-
ten langer dan 6 
maanden in zorg 
waarbij een review 
heeft plaatsgevon-
den 

Foreschate 36 18 0 0 

Haagwijk 82 59 59 100 

Lakenhof 70 54 54 100 

Munnekeweij 72 54 20 37 

Overduin 188 146 146 100 

Overrhyn 140 102 102 100 

Vlietwijk 73 50 50 100 

Zuydtwijck 72 52 52 100 

NB In Foreschate verblijven cliënten onder verantwoording van de huisarts De huisarts is er verantwoordelijk 
voor om een review uit te voeren samen met de apotheker.  
 
Analyse 
Locatie Munnekeweij haalt als enige geen score van 100%. Navraag bij apotheek Farmadam leert dat het 
niet gelukt is om voor 2 afdelingen de review afspraak te maken met de arts van de locatie, dit mede ten ge-
volge van COVID. De reviews voor deze 2 afdelingen zijn uitgevoerd in januari/februari 2021. 
 
Conclusie: 
De reviews worden volgens afspraak uitgevoerd, apotheek Farmadam heeft hiervoor jaarlijks een planning.  
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5. Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking 

Vrijheidsbevordering 

Vraag Binnen Topaz willen we bewoners zo veel mogelijk woonplezier bieden en daarbij hoort de 

zienswijze dat we zo min mogelijk onvrijwillige zorg inzetten. Om dat te bewerkstelligen gaan 

medewerkers opzoek naar alternatieven voor de onvrijwillige zorg, denk aan: het luisteren naar 

wensen, VIO voor andere benaderingswijzen of de aanschaf van specifieke producten.  

 

Topaz bevordert deze werkwijzen via scholingen, het aanbieden van VIO en het aanbieden 

van de Vilans alternatievenbundel. 155 mensen zijn fysiek geschoold en 481 mensen hebben 

de e-learning aangeboden gekregen (170 mensen hebben deze inmiddels gemaakt). Daarmee 

zijn 325 mensen geschoold van de gewenste 650 (80%). Corona heeft met betrekking tot de 

scholing uitdagingen geboden. Er is wat vertraging opgelopen, welke nu ingehaald wordt. Dit 

heeft tevens zijn weerslag op de realiteit en de registratie. 

De bevordering van de werkwijzen komt vanuit de Wzd-commissies. Die de vrijheidsbevorde-

ring structureel bespreekt en de ideeën en plannen meeneemt naar elke locatie van Topaz. Te-

vens nemen we deel aan de pilot insluiting van Radicale Vernieuwingen. Eind 2020 zijn we ge-

start met de audits Wzd om te onderzoeken hoe de verschillende locaties erbij staan. De voor-

lopige bevinding is dat locaties actief opzoek gaan naar alternatieven en vanuit de geest van 

de wet handelen. Zodra corona het toelaat worden alle locaties geaudit. Zo blijven we zoeken 

naar manieren om onvrijwillige zorg te voorkomen, enkel als het niet anders kan zetten we het 

in.  

Meetperiode  Meetperiode januari tot december 2020: 

 We hadden 290 BOPZ maatregelen 1 januari 2020. In de loop van het jaar zijn deze omgezet 

naar Wzd-acties. Veel maatregelen zijn geen onvrijwillige zorg. Denk aan alle zorgdomotica die 

wel vallen onder het begrip maatregel, maar zonder verzet geen onvrijwillige zorg zijn. Tevens 

hebben we ons gefocust op het vinden van alternatieven. We eindigden 2020 met 42 Wzd-

maatregelen.  

* Beide getallen zijn los van de opnamestatus   

Meetinstruc-

tie 

2020 is ingezet om de normalisatie van maatregelen te verminderen. Denk aan het uit ge-

woonte een bedhek omhoog zetten.  

 

6. Aandacht voor eten en drinken 

Locatie Totaal 
aantal 
cliënten 

Aantal 
cliënten 
met af-
spraken 

Voor-
keur 
voor 
eten en 
drinken 

Voorkeur 
aanbie-
den eten 
en drin-
ken 

Gewen-
ste hulp 
bij eten 
en drin-
ken 

Voor-
keur  
tijd en 
plaats 

% cliën-
ten met 
een af-
spraak 

% cliën-
ten met 
een af-
spraak 
2019 

Foreschate 36 5 0 0 1 0 13,8 6,8 

Haagwijk 82 21 12 17 10 17 25,6 46,9 

Lakenhof 70 27 16 11 10 12 38,6 33,3 

Munnekeweij 72 53 9 6 15 32 73,6 91,5 

Overduin 188 168 87 97 58 40 89,4 84,9 

Overrhyn 140 56 20 41 27 56 40 72,2 

Vlietwijk 73 64 10 4 11 1 87,7 57,5 

Zuydtwijck 72 34 13 29 20 0 47,2 18,9 
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Analyse: 
Er zijn grote verschillen tussen de locaties zichtbaar in het vastleggen van gegevens in het dossier van de 
cliënt met betrekking tot eten en drinken. Dit jaar was de tweede keer dat deze indicator is uitgevraagd. Het 
is de vraag welk belang wij als organisatie hechten aan het vastleggen van deze gegevens in het dossier. 
Hierover zijn vorig jaar aanbevelingen gedaan, echter hier is geen specifiek standpunt over ingenomen. Het 
niet vastleggen van gegevens wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor eten en drinken.  Wellicht is het 
alleen van belang om bijzonderheden of aandachtspunten van eten en drinken vast te leggen in het dossier. 
Eten en drinken zijn belangrijke gebeurtenissen in de dag van onze cliënten, het is een beleving waarvan 
cliënten iets vinden. Ook als cliënten dit niet meer verbaal aan kunnen geven kunnen wij vaak non-verbaal 
zien wat de client ervan vindt.  In de bouwsteen eten en drinken vanuit het project kleinschalig zorgen is dit 
een onderwerp wat specifiek aandacht krijgt.  
 
Conclusie: 

• Naar aanleiding van de voorgaande rapportage is geen specifiek standpunt ingenomen met betrekking 
tot de opgestelde aanbevelingen 
- Bepaal met elkaar welke gegevens met betrekking tot eten en drinken minimaal vastgelegd worden 

in het dossier 
- Bepaal waar dit vastgelegd moet worden.  

• Er zijn 5 locaties die meer afspraken vastgelegd hebben in vergelijking met vorig jaar. 

• Er zijn 4 locaties die minder afspraken vastgelegd hebben in vergelijking met vorig jaar.



Bijlage 3 Overzicht gevolgde scholingen in 2020  
 

Gevolgde opleidingen in 2020 
Aantal-
len 

Agressiepreventie basis   12 

Basis introductiedag werken bij Topaz 30 

Basiszorg training 17 

Beeldschermwerkinstructie herhaling 14 

Belevingsgericht werken (alleen voor medewerkers Overrhyn) 15 

BHV basisopleiding 94 

BHV herhalingsscholing 553 

Doodle training 20 

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende opleiding 11 

Elektronisch Cliëntendossier voor (nieuwe) medewerkers 147 

Ergocoach basisopleiding 3 

Ergocoach herhaling 11 

Fysieke belasting basis gastvrouwen en activiteitenbegeleiders 49 

Fysieke belasting en ADL in de (verpleeghuis)zorg (voor fysiotherapeuten) 20 

Fysieke belasting zorg basis (tiltechniek) 41 

Fysieke belasting zorg herhaling (tiltechniek)  30 

Hygiëne (HCP) aandachtsvelders basisopleiding 13 

Hygiëne (HCP) aandachtsvelders herhalingsscholing 16 

Kleinschalig Zorgen 6 

MD Verzuimmanagement basis 13 

Omgaan (met bewoners) met dementie 35 

Persoonsgericht werken (BIT) module 1 (heet nu Persoonsgericht Werken) 28 

Persoonsgericht werken (BIT) module 2 (heet nu Persoonsgericht Werken) 18 

Persoonsgericht Werken vervolgmodule (BIT en VIO) 30 

Psychiatrie basis 6 

Slim en Wendbaar Green belt 21 

Slim en Wendbaar Yellow belt 11 

Theatervoorstelling ‘Dag mama’ 165 

Theater Wet Zorg en Dwang 107 

Train de Toetser VBRH basis 15 

Train de Toetser VBRH herhaling 20 

Vakoverleg gastvrouwen en -heren 4 

Veilige Zorgrelatie: basis signaleren grensoverschrijdend gedrag/ voorkomen mishandeling 27 

Welzijnscoach 6 

Wet Zorg en Dwang (WZD) 29 

Totaal gevolgde scholingen 1637 

 

 


