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Inleiding 

Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag waarin in grote lijnen - op basis van de 
thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg - onze prestaties over 2021 
zijn beschreven. We staan daarbij ook stil bij de voornemens en plannen uit het 
kwaliteitsplan 2021 die vanwege de coronasituatie anders zijn ingevuld of niet 
zijn doorgegaan (en in 2022 verder opgepakt gaan worden).

Het jaardocument 2021 van Sint Liduinastichting - Frankelandgroep is al eerder 
verschenen. We verwijzen u voor de uitkomsten ten aanzien van het thema 
leiderschap, governance en management en de financiële resultaten naar dat 
jaardocument. 

We zijn ons ervan bewust dat het kwaliteitsjaarverslag is gebaseerd op de 
reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (de zorg die onder de Wet 
langdurige zorg valt). Daarmee geeft het jaarverslag vooral een beeld van de 
kwaliteit van onze intramurale zorg. Echter, de wijze waarop we werken aan 
kwaliteit van zorg is ook van toepassing op onze extramurale cliënten die onder 
de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning vallen. 
 
Dit kwaliteitsjaarverslag is in juni 2022 met bestuur en directie vastgesteld. 
Daarnaast wordt het verslag ter goedkleuring voorgelegd aan ons management, 
de cliënten- en ondernemingsraden, de Professionele Adviesraad en de Raad 
van Commissarissen van de Frankelandgroep. Ook bieden we het verslag aan 
ons lerend netwerk aan. 
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1 �Persoonsgerichte�zorg�en�
 ondersteuning 

1.1 Hoe werken we aan persoonsgerichte 
zorg?�
Binnen de Frankelandgroep is al jarenlang diep 
verankerd dat we nadrukkelijk aandacht hebben 
voor en handelen naar de individuele wensen, 
behoeften en gewoonten van de bewoner 
(persoonsgerichte zorg ‘zo gewoon mogelijk’). 

We kiezen er bewust voor om persoonsgerichte 
zorg steeds onder de aandacht van onze zorgme-
dewerkers te houden. Zo heeft elke locatie een 
werkgroep persoonsgerichte zorg en staat het 
onderwerp leefklimaat structureel op de agenda 
bij de hoofden-/sectoroverleggen. 
We hebben binnen de Frankelandgroep ook een 
consulent persoonsgerichte zorg. Deze consulent 
heeft een adviserende en coachende rol naar de 
zorgteams. Zij geeft voorlichting over onder meer 
dementie, belevingen van een bewoner en het 
bieden van persoonsgerichte zorg. De consulent 
observeert desgewenst tijdens de dagelijkse 
zorgverlening en geeft adviezen over de persoons-
gerichte benadering van een bewoner. 
Daarnaast heeft elke zorgafdeling een 
medewerker die is opgeleid tot expert belevings-
gerichte zorg. Deze medewerkers hebben waar 
nodig een adviserende en coachende rol naar 
collega’s ten aanzien van de dagelijkse verzorging 
van bewoners, het algehele leefklimaat op de 
zorgafdeling en de dagprogramma’s op de 
huiskamers. 

Ons Leer- en Ontwikkelcentrum biedt diverse 
scholingen voor verzorgenden/verpleegkun-
digen, leerlingen, gastvrouwen/-heren, service-
medewerkers en vrijwilligers ten aanzien van 
persoonsgerichte zorg, dementie, signaleren van 
veranderingen in het gedrag van bewoners, analy-

seren van onderliggende oorzaken van gedrag en 
het proactief inspelen op complexe situaties.

1.2 Resultaten 
Voordat we ingaan op de resultaten van de kwali-
teitsvoornemens uit 2021 doet het - net zoals 
benoemd in het verslag van 2020 - recht om stil 
te staan bij de enorme impact die het coronavirus 
ook in 2021 op bewoners/cliënten, hun mantel-
zorgers en onze medewerkers heeft gehad. Een 
groot compliment is wederom op zijn plaats voor 
al die medewerkers die zich vol én creatief hebben 
ingezet om - in totaal andere en steeds wijzi-
gende omstandigheden - te blijven zorgen voor 
bewoners/ cliënten, familie van bewoners/cliënten 
en voor elkaar. En deze pluim geldt uiteraard 
ook voor de enorme draagkracht die bewoners/
cliënten en hun naasten hebben laten zien. 

• In 2021 stonden we ook voor de grote 
uitdaging om ons ECD- en roosterpakket 
met alle daarbij horende procedures 
en koppelingen te gaan vervangen voor 
nieuwe pakketten. Dit is met inzet van 
heel veel medewerkers gelukt!  
We hebben nog een heel lijstje voor de 
verfijning, openstaande vraagstukken en 
overige wensen. Daar gaan we in 2022 en 
2023 verder mee aan de slag. 

• De scholingen over de ABC-methode aan 
zorgafdelingen/zorgteams zijn voortgezet. 
Met deze methode wordt onbegrepen 
gedrag in kaart gebracht. A staat voor 
Actie (het gedrag), B voor Beweger (begint 
vanwege…) en C voor Consequentie 
(wordt in stand gehouden door…). 
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Deze drie letters vormen de kern van deze 
methodiek voor observatie en verandering.

• Bij de locaties zijn de werkgroepen persoons-
gerichte zorg - vanwege het coronavirus 
- wisselend wel/niet bij elkaar gekomen. 
Het opleidingsinstituut IMOZ heeft 2 
groepen medewerkers geschoold tot expert 
persoonsgerichte zorg. Ook is een deel 
van de werkgroepen onder andere actief 
geweest op het gebied van ambiance in de 
huiskamers, activiteiten, bewegingsgerichte 
zorg, versterken van de eigen regie van 
bewoners, rapporteren in het elektronisch 
cliëntendossier en het verder vormgeven van 
persoonsgerichte zorg in de praktijk. 

• De werkgroep slapen heeft in 2021 bij 
verschillende bewoners met nachtelijke 
onrust en slaapproblemen onderzoek 
gedaan. Deze werkgroep wordt in 2022 
voortgezet en ontwikkelt dan - op basis van 
deze uitkomsten en literatuuronderzoek - 
een methodische aanpak/richtlijn, waarbij we 
de nachtomgeving en nachtzorg willen verbe-
teren én slaapmedicatie enkel willen inzetten 
als niet-medicamenteuze alternatieven niet 
toereikend blijken te zijn.

• Begin 2021 zijn we gestart met een pilot bij 
de dagbesteding (locatie Frankeland). Het 
draaien van één of meerdere pilots is een 
vast onderdeel binnen de aanbesteding 
‘Meedoen in de Stad’. Deze pilot omvat een 
vorm van casemanagement gericht op cliën-
tondersteuning. Vanuit dit casemanagement 
gaan we met de cliënt en diens mantelzor-
ger(s) gerichter aan ‘de voorkant’ onder-
zoeken of en hoe de zelfredzaamheid en het 
sociaal netwerk van de cliënt kan worden 
versterkt. Daarbij wordt gekeken of en 
welke algemene voorliggende voorzieningen 
ingezet kunnen worden, waarmee mogelijk 
minder (standaard) gebruik gemaakt gaat 
worden van de dagbesteding.  
De eerste ervaringen met de pilot zijn 
positief; de casemanager kijkt vroegtijdig 
mee wat een cliënt nodig heeft en onder-
zoekt welk aanbod van voorzieningen/onder-

steuning hierin passend is. Echter, vanwege 
de beperkte instroom en/of weer snelle 
doorstroom van cliënten én het in 2021 nog 
grotendeels gesloten zijn van voorzieningen 
uit het voorliggend veld, hebben we meer tijd 
(in 2022) voor de pilot nodig om uitkomsten 
te verzamelen. 

• Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep heeft 
zich ook in 2021 ingezet voor het versterken 
en onderhouden van netwerkcontacten. 
Daarnaast blijft zij regionaal betrokken bij 
samenwerkingsprojecten die zich richten op 
de kwetsbare ouderen in de regio, casema-
nagement dementie en ongeplande/acute 
zorg. 

• Verder heeft Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep zich gericht op - waar 
dit mogelijk is - het bevorderen van de 
zelfredzaamheid bij cliënten. Denk hierbij 
aan meer inzet van hulpmiddelen in plaats 
van het overnemen van zorghandelingen. 
Hierbij wordt toegewerkt naar een goede 
balans, zodat cliënten voldoende energie 
overhouden voor een zinvolle en plezierige 
dagbesteding. 

 
Plannen�en�voornemens�uit�2021�die�in�2022�
verder worden opgepakt 
•  De Zorgstandaard Dementie (Movisie, Nivel, 

Pharos e.a., 2020) is herzien met de laatste 
kennis en inzichten op het gebied van 
dementiezorg. In het eerste kwartaal van 
2022 passen we, waar nodig, ons visiedo-
cument persoonsgerichte zorg hierop aan en 
onderzoeken de werkgroepen persoonsge-
richte zorg op welke wijze de Zorgstandaard 
in de praktijk toegepast kan worden. 

•  Ons voornemen blijft staan om persoonlijk 
begeleiders of afdelingsleiding al kennis te 
laten maken met ‘hun’ nieuwe bewoners 
voorafgaand aan verhuizing naar de 
Frankelandgroep door deze bewoners thuis 
te bezoeken.  
Op deze wijze kan een nieuwe bewoner al 
vertrouwd raken met de eigen persoonlijk 
begeleider/afdelingsleiding en krijgt de 
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2.1 Hoe�werken�we�aan�wonen�en�welzijn?�
In het geval dat verhuizing naar één van onze 
locaties nodig is, vinden we het van groot belang 
om al geruime tijd voor verhuizing een relatie 
op te bouwen met toekomstige bewoners 
en mantelzorgers, zodat zij vertrouwd raken 
met ons, voorbereid kunnen worden op wat 
komen gaat en we de toekomstige bewoners 
en hun mantelzorgers goed leren kennen. Dat 
doen we in de vorm van wachtlijstbegeleiding. 
Wachtlijstbegeleiding omvat een gefaseerd 
begeleidingstraject van gesprekken en voorbe-
reiding door de maatschappelijke dienst samen 
met de toekomstige bewoner en zijn/haar 
naasten vanaf aanmelding op de wachtlijst tot aan 
verhuizing. 
Daarnaast is in de eerste drie maanden na 
verhuizing van een nieuwe bewoner ook vanuit de 
zorgteams veel aandacht voor wederzijdse kennis-
making, vertrouwd raken en het zich thuis gaan 
voelen van de bewoner. 

Naast zorgvuldigheid in het begeleiden van 
bewoners in hun (nieuwe) woonomgeving staan 
we voor maximale aandacht voor het welzijn en 
mentaal welbevinden van onze bewoners. Daarbij 
past ook een breed activiteitenaanbod en uitge-
breide welzijnsvoorzieningen, waarmee we zo veel 
mogelijk willen aansluiten bij de interesses van 
de diverse bewoners. Een belangrijk onderdeel 
van onze welzijnsvoorzieningen is smakelijk 
eten en drinken! Bewoners hebben volop keuze-
mogelijkheden in de maaltijden die door onze 
eigen keukens worden bereid. Elke locatie van 
de Frankelandgroep heeft een (mini)Brasserie 
waar in een sfeervolle ambiance een smakelijke 
maaltijd kan worden genuttigd. Bewoners hebben 
uiteraard ook de keuze om de maaltijden in het 
eigen appartement te nuttigen of in de huiskamer 
van de zorgafdeling. 

Om gevoel te blijven houden bij onze bewoners 
wat zij prettig vinden ten aanzien van wonen en 

2 Wonen�en�welzijn

persoonlijk begeleider/afdelingsleiding tijd 
en ruimte om een goed beeld te krijgen van 
de nieuwe bewoner (met zijn/haar specifieke 
achtergrond en leefstijl). Naast de wacht-
lijstbegeleiding vanuit de maatschappelijke 
dienst versterken we daarmee vroegtijdig 
de zorgrelatie tussen de zorgmedewerkers 
en nieuwe bewoners en streven we naar 
een nog betere ondersteuning van nieuwe 
bewoners naar hun nieuwe thuissituatie. 

• In 2019 hebben we het voornemen uitge-
sproken toe te werken naar de Roze Loper, 
het certificaat voor sociale acceptatie van 
LHBTI’s (lesbische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuele mensen, transgenders 
en interseksuelen) en seksuele diversiteit 
in de zorg. In dat jaar zijn goede stappen 

gezet door het aanbieden van workshops 
van Schiedams Lef aan medewerkers, vrijwil-
ligers, bewoners en mantelzorgers. Ook heeft 
het onderwerp in onze zorgvisie en in diverse 
instrumenten (zoals in het zorgplan, evalu-
atiegesprekken en de cliëntervaringsonder-
zoeken) een plek gekregen.  
Het voornemen was om 2020-2021 te 
benutten om ons beleid in de praktijk verder 
te laten ‘landen’. Denk hierbij aan goede 
en meer ‘naturel’ gespreksvoering over 
dit onderwerp en een verbreding van ons 
activiteitenprogramma. Dit is vanwege het 
coronavirus en de overgang naar een nieuw 
ECD helaas naar de achtergrond geraakt. 
We laten inhoudelijk dit voornemen niet los, 
maar zien af van certificatie. 
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• De dementievriendelijke tuin bij locatie 
Schiewaegh is gerealiseerd. 

• Eind 2020/begin 2021 is gestart met een 
pilot geurbeleving op één van de psycho-
geriatrische zorgafdelingen van locatie 
Frankeland. Met deze pilot is onderzocht 
of met behulp van aromadiffusers een 
fijne geur op de zorgafdeling kan worden 
verspreid, zodat bewoners meer rust en 
ontspanning ervaren. De pilot was een 
groot succes en geurbeleving is vanaf mei 
2021 bij alle zorgafdelingen van de locaties 
Frankeland en Jacobs Gasthuis uitgerold (in 
2022 volgen de overige locaties). Daarnaast 
wordt ook individueel bij bewoners geurbe-
leving ingezet. 

• Het Smaakcentrum consult & coaching 
binnen locatie Frankeland is in mei 2021 
van start gegaan. Het smaakcentrum biedt 
oplossingen op maat voor smaakproblemen 
tijdens of na een oncologische behandeling. 

• Op het gebied van smakelijke maaltijden zijn 
de volgende resultaten behaald:
 - het bestelmoment van de maaltijden op de 

huiskamers van alle locaties is aanzienlijk 
verkort

 - het assortiment vloeibare broodmaaltijden 
is verder uitgebreid 

 - er is een groter assortiment boodschappen 
beschikbaar dat besteld kan worden voor 

de huiskamers op de zorgafdelingen 
 - de sfeer in de brasserieën en huiskamers 

van de Frankelandgroep is verbeterd door 
introductie van nieuwe menukaarten, 
placemats, servies en bestek

 - onze horecamedewerkers zijn geschoold 
op het gebied van horeca etiquette, 
presentatie van buffetten en gastvrijheid. 

Plannen�en�voornemens�uit�2021�die�in�2022�
verder worden opgepakt 
• Het onder de loep nemen van het 

totale activiteitenaanbod binnen de 
Frankelandgroep. Daarbij onderzoeken 
we - onder andere op basis van bewoners-
overleggen, cliëntervaringsonderzoeken en 
onze enquêtes - hoe de huidige populatie 
bewoners de georganiseerde (algemene, 
huiskamer- en club-) activiteiten ervaart en 
welke bijstellingen/ vernieuwingen in het 
aanbod nodig zijn. 

• Dit geldt eveneens voor het aanbod van 
activiteiten en dagbesteding voor somatische 
verpleeghuisbewoners in Frankeland en 
Schiewaegh die naast een lichamelijke 
aandoening ook te maken hebben met 
psychogeriatrische en/of psychiatrische 
problematiek. We onderzoeken opnieuw of 
deze doelgroep behoefte heeft aan extra 
ondersteuning ten aanzien van hun mentaal 
welbevinden en dagbestedingsmogelijk-
heden. Hierbij kan worden gedacht aan 
de inzet van buddy’s/vrijwilligers, ontwik-
kelen van dagbestedingsprogramma’s in de 
huiskamers, meer inzet van gastvrouwen 
in de huiskamers en specifieke individuele 
activiteiten. 

• Het ontwikkelen van een eenduidige 
opnameprocedure voor kortdurend en 
langdurig verblijf, waarbij mantelzorgon-
dersteuning wordt meegenomen (is er 
voldoende aandacht voor de wijze waarop 
mantelzorgers binnen onze organisatie 
kunnen ‘landen’). Ook wordt bekeken of de 
hoeveelheid informatie in de informatie-
mappen teruggebracht kan worden (met 

welzijn hebben we hiertoe diverse overleggen. 
Zo heeft elke zorgafdeling/locatie een activitei-
tencommissie die één keer per kwartaal samen 
met bewoners invulling geeft aan (nieuwe) activi-
teiten, feestdagen en uitjes. Ook zijn er één keer 
per kwartaal bewonersoverleggen waar diverse 
onderwerpen aan de orde komen, waaronder 
het leefklimaat op de zorgafdeling/binnen de 
locatie. Elke locatie van de Frankelandgroep heeft 
ook een menucommissie waarin maandelijks 
met medewerkers en (een afgevaardigde van) 
bewoners over diverse aspecten van eten en 
drinken wordt gesproken.  

2.2 Resultaten 
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3 Veiligheid

3.1 Inleiding 
Veiligheid is vanzelfsprekend een onderdeel van 
het kwaliteitsbeleid van de Frankelandgroep. 
Ook in 2021 heeft het coronavirus nog volop 
onze aandacht gevraagd. We hebben steeds 
de afweging gemaakt tussen enerzijds het 
waarborgen van de veiligheid voor bewoners/
cliënten, mantelzorgers en onze medewerkers/
vrijwilligers en anderzijds oog en oor blijven 
houden voor hun welzijn en mentaal welbevinden. 
In dit hoofdstuk gaan we in op de belang-
rijkste resultaten/aandachtspunten in 2021 
op basis van de thema’s basisveiligheid die in 
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden 
genoemd.

3.2 Resultaten�infectiepreventie�
De infectiepreventiecommissie heeft ook 
gedurende 2021 zich volop gericht op beleid ten 
aanzien van het coronavirus: 
• afstemmen en voorbereiden van de vaccinatie-

programma’s voor medewerkers, vrijwilligers en 
bewoners/cliënten met een tijdelijk verblijf 

• beleid over de te nemen (voorzorgs-)maatre-
gelen, ‘bezoekregelingen’ en versoepelingen 

• het ontwikkelen en steeds actualiseren van het 
coronaprotocol, zoals voorzorgsmaatregelen/ 
hygiënebeleid, test- en quarantainebeleid voor 
medewerkers en bewoners/cliënten, mentale 
ondersteuning aan zorgteams, hoe te handelen 
bij (een vermoeden van) een coronabesmetting 

• communicatie naar onze adviesraden, 
bewoners/cliënten, hun mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers over uitbraken op 

meer verwijzingen naar downloads op de 
website)

• Het onderzoeken van een familiestatuut (op 
basis van gedachtengoed van familiethe-
rapeut Else-Marie van den Eerenbreemt), 
dat bij verhuizing van (psychogeriatrische) 
bewoners naar de Frankelandgroep kan 
worden opgesteld. In dit familiestatuut 
kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat 
alle kinderen hetzelfde recht op informatie 
hebben en kan een overzicht worden 
gemaakt van alle kinderen en kleinkinderen. 
Daarmee kunnen we bij onenigheid tussen 
familieleden meer bijsturen op familiere-
laties (we willen niemand uitsluiten) en kan 
een familiestatuut ons helpen adequater op 
dergelijke complexe situaties te reageren

• Het intensiveren van ons contact met klanten 
die op de wachtlijst staan bij het Centraal 

Woonpunt Frankelandgroep, zodat we waar 
nodig klanten in een vroeger stadium kunnen 
toeleiden naar onze welzijns- en zorgpro-
ducten.

• Een interne zelfevaluatie (nulmeting) in 
locatie Schiewaegh (afdeling Robijn) op 
basis van het kwaliteitskader palliatieve zorg 
Nederland.

• Het reviseren van de menucyclus van de 
Frankelandgroep. Dat wil zeggen dat alle 
componenten die op de menucyclus staan 
op elkaar worden afgestemd qua variatie, 
kleur, smaak etc. De verworven inzichten 
vanuit de opleiding gastrologie én de berei-
dingswijze worden eveneens in de recep-
turen opgenomen. 

• Verbetering van de buffetpresentatie in de 
brasserie van locatie Vaartland. 
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zorgafdelingen, voorgenomen beleid, maatre-
gelen en versoepelingen. 

Overige resultaten: 
• het toetsingskader infectiepreventie en 

antibioticabeleid in de verpleeghuiszorg, de 
verdiepende analyse hierover en aanbeve-
lingen voor goede infectiepreventie van de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn in de 
infectiepreventiecommissie en werkgroepen 
 infectiepreventie per locatie besproken. Diverse 
acties zijn hierop ondernomen, waaronder 
aanscherping van de notitie over het doel en 
inhoud van de infectiepreventiecommissie, de 
rol van de specialist ouderengeneeskunde en de 
scholingsprogramma’s

• een procedure voor besmettingsaccidenten is 
ontwikkeld

• er is per locatie een aandachtsvelder voor het 
beheer van steriele goederen benoemd

• in het tweede kwartaal van 2021 hebben de 
werkgroepen infectiepreventie per locatie 
een hygiëne- en infectiepreventie audit uitge-
voerd. De algehele conclusie is dat binnen de 
Frankelandgroep goed volgens de hygiëne-
richtlijnen wordt gewerkt. De medewerkers 
zijn bekend met de richtlijnen en werkwijzen 
en handelen hier ook naar. Ten aanzien van 
hygiënemaatregelen in verblijfsruimten en 
sanitaire voorzieningen zijn bij verschillende 
afdelingen aandachtspunten benoemd. Denk 
hierbij aan beschadigde vloeren en wanden 
van verblijfsruimten/douches die hierdoor niet 
goed reinigbaar zijn. Deze aandachtspunten zijn 
inmiddels opgepakt 

• De externe deskundige infectiepreventie heeft 
bij een aantal locaties scholing ten aanzien van 
infectiepreventie aan zorgmedewerkers/service-
medewerkers gegeven. 

3.3 Resultaten incidentmeldingen 
• De leden van de veiligheidscommissies Triasweb 

zijn in 2021 bij elkaar gekomen voor het 
bespreken van (bijzondere) incidenten en de 
analyses/verbetermaatregelen per zorgafdeling/
locatie. 

• Aandachtspunt is het meer verdiepend analy-
seren van incidenten, dus gerichter op zoek 

gaan naar de (sub)oorzaken van een incident 
en welke verbetermaatregelen hierop aan 
kunnen sluiten. In dat kader heeft Triaspect 
in september 2021 PRISMA light trainingen 
gegeven aan de voorzitters van de veiligheids-
commissies Triasweb en koplopers van de 
zorgteams.

Zie de tabel op pagina 10 met het overzicht 
aantal en type meldingen incidenten 2021

3.4 Resultaten medicatieveiligheid 
• De medicatieveiligheid op de zorgafdelingen is 

in 2021, evenals in 2020, grotendeels op orde. 
Uitkomsten van controles en interne audits laten 
wederom goede scores zien op de maandelijkse 
controles van distributiewagens, medicijnvoor-
raadkasten, koelkasten en opiatenkasten. 

• Daarnaast zijn er ook een aantal aandachts-
punten te benoemen:
 - er zijn diverse defecten in materialen gecon-

stateerd. Het gaat om defecte sloten van 
medicatiekarren, defecte thermometers en 
defecte koelkasten. Bij de laatste PREZO-
audit bleek de medicatieretour-bak niet te 
voldoen. Aanbevolen wordt om in 2022 een 
Frankelandgroep brede materialenaudit te 
doen. 

 - het niet (altijd) noteren van de uiterste 
houdbaarheidsdatum op etiketten bij 
geopende flesjes/tubes/potjes/insulinepennen 
blijft een aandachtspunt. Dit aandachtspunt 
wordt opnieuw onder de aandacht gebracht 
bij de werkoverleggen van de zorgteams en 
meegenomen in de leergang medicatie vanuit 
ons Leer- en Ontwikkelcentrum.

• De specialisten ouderengeneeskunde en 
apotheker hebben in 2021 één keer een 
medicatiereview bij alle verpleeghuisbewoners 
uitgevoerd. Aanvullend is de medicatie twee 
keer per jaar, voorafgaand aan het MDO/de 
Cliëntbespreking, door de specialist ouderenge-
neeskunde bekeken. 
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Overzicht�
meldingen 2021 

FL�som� FL�pg� JG� HS SW VL� TOF

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Agressie 16 14 157 156 1 3 26 12 68 68 17 68 0 2

Fysieke belasting 0 0 0 1 0 0  0 1 1 0 1 0 0

Risico op gevaar-

lijke situatie

9 4 14 34 1 4 7 0 14 12 5 12 3 6

Medicatie 190 132 107 85 33 31 73 70 70 82 48 82 68 34

Niet-natuurlijke 

dood

0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0

Ongeval 2 3 1 7 1 1 1 2 5 1 0 1 0 0

(vermoeden)

ouderen-

mishandeling

1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Prik-, snij- of 

spatincident

3 1 2 1 0 0  0 0 0 0 1 0 2 0

Inname schade-

lijke stoffen 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stoten/knellen/ 

botsen

4 1 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Suïcide of  

suïcidepoging

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vallen 447 268 271 269 100 84 239 204 174 237 313 237 36 29

Verbranding 4 1 1 4 0 0 2 0 3 2 0 2 0 0

Voeding 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verslikking 1 0 3 1 0 0 2 0 1 2 0 2 0 0

(poging tot) 

Weglopen en 

vermissing 

1 1 15 11 0 0 9 3 5 11 1 11 0 0

Overig 7 10 15 21 3 4 5 4 5 8 1 8 5 1

Totaal 685 436 587 597 139 127 367 295 348 424 386 424 114 72

Overzicht�aantal�en�type�meldingen�incidenten�2021
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3.5 Resultaten�onvrijwillige�zorg�
In het kader van onvrijwillige zorg zijn in 2021 de 
volgende resultaten behaald: 
• medio 2020 hebben we stappen gezet in de 

implementatie van de Wet zorg en dwang 
(Wzd). Denk hierbij aan e-learning/scholing voor 
zorgverantwoordelijken en behandelaren, het 
vaststellen van de beleidsnotitie Wzd inclusief 
procesbeschrijvingen (het zogenaamde ‘spoor-
boekje’), inhoudelijke bijstellingen ten aanzien 
van de Wzd-registratie in het elektronisch 
cliëntendossier/behandeldossier, het instellen 
van een Wzd-commissie en het aanstellen van 
Wzd-functionarissen en een externe cliëntver-
trouwenspersoon.  
De implementatie is begin 2021 vervolgd 
door informatie over de Wzd voor bewoners/
cliënten en hun mantelzorgers beschikbaar te 
maken (denk aan aanpassing van de klachtenre-
geling, informatiegidsen, corporate website en 
informatie via onder andere Frankelandgroep 
Nieuws)

• voor de verdere implementatie van de 
Wzd heeft een aantal medewerkers 
(Wzd-functionaris, psycholoog, beleidsmede-
werker kwaliteit en een Wzd-trainer van ons 
Leer- en Ontwikkelcentrum) een geaccrediteerde 
Masterclass Zorg voor vrijheid & veiligheid/
Wzd vanuit Innovatiekring Dementie gevolgd. 
Deze masterclass is bedoeld voor fixatievrije 
zorgorganisaties die willen excelleren in de 
preventie van onvrijwillige zorg voor mensen 
met dementie

• afspraken met onze regionale samenwerkings-
partners zijn gemaakt over de inzet van externe 
deskundigen

• zie verder bijlage 1 voor de analyse van de 
geregistreerde onvrijwillige zorg over verslagjaar 
2021. 

Opmerking 
• Het in 2019 behaalde driesterren waarborgzegel 

fixatievrije zorginstelling van Innovatiekring 
Dementie voor de locaties (met uitzondering 
van Jacobs Gasthuis) is eind 2021 komen te 
vervallen. Dit waarborgzegel zetten we niet 
voort omdat we de beweging van het afbouwen 
van vrijheidsbeperkende middelen inmiddels 

hebben gerealiseerd. Daarnaast biedt de Wzd 
voldoende vereisten en borging om de inzet van 
onvrijwillige zorg zo veel mogelijk te voorkomen/
beperken. 

3.6 Resultaten aandacht voor eten en 
drinken
• Bij de meting van de indicatoren basisvei-

ligheid over verslagjaar 2021 (februari 2022) is 
naar voren gekomen dat zorgafdelingen nog 
zoekende zijn in het vastleggen van de voedsel-
voorkeuren van bewoners in het nieuwe ECD. 
De beschrijving van voedselvoorkeuren is 
verduidelijkt in de invulhulp van zorgmethodiek 
Mikzo (meetinstrument Kwaliteit van Zorg). 

3.7 Resultaten�‘Advanced�Care�Planning’
• Bij deze indicator zijn geen specifieke aandachts-

punten met resultaten te benoemen. 

3.8 Resultaten�decubituspreventie�
• In 2021 hebben in totaal 27 (van de circa 

350) verpleeghuisbewoners/tijdelijke cliënten 
decubitus gehad (categorie I-IV). Een deel van 
deze bewoners/cliënten (10 in totaal) is met 
decubitus III-IV uit het ziekenhuis/de thuissi-
tuatie binnengekomen. Bij de overige bewoners/
cliënten (17 in totaal) is decubitus categorie I-II 
intern ontstaan.  
De meest voorkomende oorzaak van decubitus 
is verslechtering van mobiliteit/conditie en soms 
ook door het dragen van verkeerd schoeisel. 

•  Halfjaarlijks stelt de wondverpleegkundige 
managementinformatie op ten aanzien van 
decubituspreventie en -registratie, verbeter-
maatregelen, innovaties en ontwikkelingen. 

•  Klinische lessen over decubituspreventie en 
juiste inzet van wondmaterialen zijn op diverse 
zorgafdelingen gegeven. Daarbij zijn de onder-
werpen TIME en materiaalkeuze behandeld. 

•  De wondverpleegkundige, ergotherapeut en 
diëtist werken intensief samen, zodat het tijdig 
signaleren van het (mogelijk) ontstaan van 
huidletsel/decubitus en/of een matige voedings-
toestand goed onder de aandacht blijft.
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4.1 Hoe werken we aan leren en 
�verbeteren�van�kwaliteit?�
Kwaliteitsmanagementsysteem 
De Frankelandgroep heeft een kwaliteitsma-
nagementsysteem dat is gebaseerd op PREZO 
(PREstaties in de ZOrg) van Stichting Perspekt. 
PREZO is een resultaatgericht kwaliteitssysteem 
voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 
dat helpt sturen op verantwoorde zorg en verant-
woord ondernemerschap. Centraal in dit kwali-
teitssysteem staan de prestaties die medewerkers 
en de zorgorganisatie leveren aan de bewoner. 
De Frankelandgroep heeft een digitaal document-
beheerssysteem dat is geordend en ingericht 
op basis van de opbouw van PREZO (domeinen, 
pijlers en voorwaarden).

Het kwaliteitssysteem PREZO sluit aan op onze 
zorgvisie en kwaliteitsbeleid, waarbij het in 
essentie gaat om het denken vanuit de prestaties 
voor de bewoner. Medewerkers handelen voort-
durend vanuit ons motto ‘Zo gewoon mogelijk’. Zo 
is al jarenlang diep verankerd dat er nadrukkelijk 
aandacht is voor en navolging wordt gegeven aan 
de individuele wensen, behoeften en gewoonten 
van de bewoner. PREZO sluit dus goed aan op het 
‘gemeengoed’ waar de Frankelandgroep zo voor 
staat. 

Onze�visie�op�leren
In de huidige tijd van snelle vernieuwingen en 
veranderingen willen we open en flexibel zijn om 
goed op deze ontwikkelingen te kunnen reageren 
en te anticiperen. We streven als lerende zorgor-
ganisatie ernaar om bekwaam te zijn én te blijven. 
Met andere woorden: we willen onszelf permanent 
verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen.

We werken hier in grote lijnen als volgt aan.
• We hebben veel aandacht voor onze interne 

afspraken over kwaliteit (ons ‘kwaliteitsbe-
wustzijn’) zodat deze bekend zijn en worden 

4 Leren�en�verbeteren�van�kwaliteit

nageleefd. Zo is er veel aandacht voor onze 
koers, beleidsvoornemens, implementatie van 
beleid en de cultuur van de Frankelandgroep 
(gedeelde normen en waarden).  
De jaarlijks terugkerende beleidsdagen 
voor alle medewerkers en vrijwilligers van 
de Frankelandgroep zijn hier een sprekend 
voorbeeld van. Tijdens deze dagen geeft de 
bestuurder of een directielid als onderdeel 
van het programma uitleg over de koers en 
beleidsvoornemens van de Frankelandgroep. 
Ook wordt teruggekeken op het voorafgaande 
jaar (wat ging goed en wat kan beter?) en 
gaan de teams aan de hand van een concern-
breed thema aan de slag met hun specifieke 
voornemens. Op deze wijze worden plannen 
en ideeën tussen bestuur/directie en de teams 
laagdrempelig uitgewisseld en wederzijds met 
elkaar ‘feeling’ gehouden. Bovenal is het een 
gezellige dag hetgeen de teamspirit en onder-
linge betrokkenheid goed doet!  

•  We gebruiken diverse kwaliteitsinstrumenten 
om de kwaliteit van zorg te meten en te analy-
seren. Hierbij kan worden gedacht aan jaarlijkse, 
onafhankelijke cliëntenraadplegingen, reviews 
van ZorgkaartNederland, enquêtes voor alle 
doelgroepen van de Frankelandgroep bij 
aanvang en einde zorgverlening, een mantel-
zorgmonitor, een laagdrempelige klachtenre-
geling, interne en externe audits, metingen van 
kwaliteitsindicatoren en veiligheidsthema’s.  
Dit doen we om structureel gevoel te blijven 
houden met de ervaringen van bewoners, 
cliënten en mantelzorgers en de mate waarin 
zij onze zorg- en dienstverlening waarderen. 
Ook meten we of we de zorg op een verant-
woorde en veilige wijze leveren. Op basis van de 
uitkomsten reflecteren we voortdurend op ons 
handelen, werken we aan het verbeteren en/of 
borgen van prestaties en stellen we waar nodig 
ons handelen bij. 
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•  We onderzoeken eveneens met tevredenheids-
metingen bij medewerkers en vrijwilligers met 
welke zaken zij tevreden zijn en welke aspecten 
van het werken bij de Frankelandgroep beter of 
anders kunnen. De uitkomsten worden dan ook 
breed besproken tijdens de diverse werkover-
leggen/beleidsdagen en waar nodig worden 
verbetermaatregelen genomen. Immers, 
medewerkers en vrijwilligers die plezierig en 
zinvol kunnen werken leveren met hun inzet 
en enthousiasme een belangrijke bijdrage aan 
de kwaliteit van zorg voor onze bewoners en 
cliënten.  

• Medewerkers worden in staat gesteld om 
nieuwe kennis op te doen en zich nieuwe 
vaardigheden eigen te maken. Het deskun-
digheidsniveau wordt op peil gehouden door 
middel van de al eerder genoemde beleids-
dagen, vele scholingsmogelijkheden, introduc-
tieprogramma’s voor nieuwe medewerkers 
en vrijwilligers, teambesprekingen, 
werkgroepen en POP-gesprekken (Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan). 

•  Sinds juli 2017 maken we deel uit van een 
lerend netwerk met de Argos Zorggroep en 
de Zonnehuisgroep Vlaardingen. Doel van dit 
netwerk is om door onderlinge uitwisseling van 
kennis en kunde van elkaar te leren en bij te 
dragen aan een hoge kwaliteit van ouderenzorg 
in de regio.  

•  De Frankelandgroep voorziet verder in een 
cyclisch werkend kwaliteitssysteem, waarbij de 
plan-do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus) zowel 
op onderdelen als op de samenhang tussen 
deze onderdelen wordt getoetst. Het regel-
matig en consequent doorlopen van deze cirkel 
daagt uit tot het steeds weer bezinnen of het 
plan (de bedoeling) nog juist en actueel is en 
de uitvoering nog efficiënt en effectief (lees: 
aansluit op wat de bewoner als prettige zorg 
ervaart). 

 

4.2 Resultaten 
• Servicemedewerkers hebben zich in 2021 

verder bekwaamd in het werken met de 
microvezelmethode en het gebruik van de 
middelen en materialen waarmee binnen de 
Frankelandgroep wordt gewerkt.

• De coördinatoren servicemedewerkers zijn 
in 2020 DKS (Dagelijks Kontrole Systeem) 
geschoold. Dit omvat een controlesysteem om 
interne audits op het gebied van schoonmaak 
uit te kunnen voeren. In 2021 zijn deze audits in 
de praktijk verder opgepakt. 

• In de periode januari t/m juni 2021 zijn in totaal 
132 beleidssessies geweest waaraan 1102 
medewerkers hebben deelgenomen. De beleids-
dagen kenden een bijzondere opzet vanwege 
de coronamaatregelen. Er is een aangepast 
kernprogramma van 2 uur aangeboden. 
Nagenoeg alle deelnemers waren positief over 
de inhoud en vorm. In de periode september 
t/m november 2021 hebben de vrijwilligers een 
beleidssessie gehad. 

• In 2020 zijn we gestart met het per locatie 
vaststellen van de Fte instroom van 
BBL-leerlingen, waardoor we de in- door- en 
uitstroom beter kunnen monitoren en tijdig 
kunnen bijstellen. In 2021 zijn maandelijks 
formatieoverzichten bij de locaties aangeleverd. 
Een roulatiesysteem voor leerlingen niveau 3 
is in het tweede kwartaal van 2021 opgestart. 
Er heeft een pilot plaatsgevonden waarbij 
leerlingen tussen 2 locaties zijn uitgewisseld. 
Ook zijn we gestart met externe stages voor 
niveau 4 waarbij de leerling verpleegkundige 
locatie overstijgende diensten draait onder 
begeleiding van een avond-, nacht-, weekend-
hoofd. Beide trajecten worden in 2022 voort-
gezet. 

• In het laatste kwartaal van 2021 zijn circa 700 
zorgmedewerkers geschoold in het nieuwe 
elektronisch cliëntdossier. 

• De scholingsjaarplannen zijn in 2021 - ondanks 
de coronamaatregelen - grotendeels uitge-
voerd, zoals de BHV-trainingen, ABC scholing, 
Wzd scholing, transferscholing, Prisma light 
trainingen en last but not least SDB rooster-
planning. De BIG-praktijktoetsing voor verzor-
genden en verpleegkundigen is afgerond en 
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wordt in 2022 opgenomen in het reguliere 
scholingsaanbod. 

• Medio 2020 zijn we met het online trainings-
programma van GoodHabitz gestart, zodat 
medewerkers en vrijwilligers kunnen leren naar 
eigen persoonlijke behoefte en/of leerdoelen. 
In 2021 hebben we het gebruik en rendement 
van dit programma geëvalueerd en besloten 
om de online training van GoodHabitz voort 
te zetten. Het aanbod is vooral gericht op het 
ontwikkelen van persoonlijke competenties 
voor medewerkers/vrijwilligers. Daarnaast 
worden de online trainingen (als voorbereiding) 
en workouts (tijdens de trainingen) veelvuldig 
gebruikt in onze scholingsprogramma’s en 
scholingstrajecten. 

• De BHV is in het Leer- en Managementsysteem 
op orde gebracht en een koppeling met ons 
HR-systeem gerealiseerd. 

• De introductieprogramma’s voor nieuwe 
medewerkers/vrijwilligers zijn vernieuwd 
waarmee we nieuwe medewerkers en vrijwil-
ligers goed willen laten landen binnen de 
Frankelandgroep. 

• Diverse nieuwe opleidingstrajecten zijn voort-
gezet (zoals het project ‘Instroom werkzoe-
kenden Nieuwland-Oost’ en het project 
‘Werkzoekende gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk’) om voldoende 
instroom van medewerkers te waarborgen. Het 
gaat hier om zij-instromers vanuit de horeca-, 
luchtvaart- en entertainmentbranche en 
instroom-kandidaten met een grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt. Deze projecten worden 
in samenwerking met gemeenten en branche-
organisaties uitgevoerd. Zo zijn in 2021 7 
deelnemers doorgestroomd naar onze beroeps-
opleidingen met een leer-arbeidsovereenkomst. 
Inmiddels zijn 6 deelnemers geslaagd en is nog 
1 deelnemer met de helpende opleiding bezig. 

En verder: 
• Het kwaliteitsplan 2021 van de Frankelandgroep 

is in december 2020 vastgesteld. 
• Het kwaliteitsjaarverslag 2020 is in juni 2021 

vastgesteld en gepubliceerd op onze website. 
• De eindaudits 2021 van Stichting Perspekt 

zijn begin 2022 met een positief resultaat 

afgerond. Dat wil zeggen behoud van de zeven 
gouden keurmerken voor alle locaties en 
Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep (zowel 
voor de wijkverpleging als ondersteuning bij het 
huishouden). 

• In juni 2022 zijn de kwaliteitsgegevens verpleeg-
huiszorg 2021 bij Zorginstituut Nederland 
aangeleverd. Dit omvat zowel de kwaliteitsin-
dicatoren (medicatieveiligheid, decubituspre-
ventie, advanced care planning en aandacht 
voor eten en drinken) als de kernfactoren perso-
neelssamenstelling. 

• In het kader van het lerend netwerk hebben 
we met de Zonnehuisgroep Vlaardingen en de 
Argos Zorggroep gezamenlijk opgetrokken bij 
de bestrijding van het coronavirus, waaronder 
de gezamenlijke inkoop van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Daarnaast is er met 
elkaar een bijdrage geleverd aan de totstand-
koming van de regiovisie WSD voor kwetsbare 
ouderen. 

Plannen�en�voornemens�uit�2021�die�in�2022�
verder worden opgepakt 
• De pilot met een leerafdeling (niveau 4) op de 

revalidatieafdeling bij locatie Frankeland heeft 
vanwege het coronavirus vertraging opgelopen 
en wordt in 2022 verder opgepakt. 

• De aanschaf van een externe digitale bibliotheek 
voor het Leer Management Systeem. 

• Het ontwikkelen van een stroomschema (dat 
wil zeggen verplichte scholingen behorende 
bij een functie). Dit stroomschema wordt 
gekoppeld aan het inwerkprogramma voor 
nieuwe medewerkers, het POP-gesprek met 
medewerkers en het Leer Management 
Systeem. 

• Het uitrollen van een leerlijn medicatieveiligheid. 
• Praktijkstart voor nieuwe medewerkers en 

leerlingen als vervolg op de eerste introductie-
bijeenkomst (zoals de ABC-methode, werken 
met het ECD, infectiepreventie, de Wet zorg en 
dwang, informatiebeveiliging, gedragscodes en 
afspraken rondom verzuim). 
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5.1 Onze�visie�op�personele�inzet�en�
personele samenstelling
Onze visie op de personele inzet van 
medewerkers en de samenstelling van ons 
medewerkersbestand zijn terug te vinden op de 
website van de Frankelandgroep. 
Hetgeen als volgt is samen te vatten. 

1.�We�werken�en�handelen�vanuit�onze�
zorgvisie:�zo�gewoon�mogelijk
De Frankelandgroep vindt het van groot belang 
dat bewoners/cliënten zo lang mogelijk, zo 
gewoon mogelijk hun eigen leefstijl in een veilige 
en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. De 
specifieke achtergrond van een bewoner/cliënt 
en zijn gewoonten, wensen en behoeften zijn 
richtinggevend voor de zorg en ondersteuning die 
we bieden. 
Zo is iedereen welkom, ongeacht etnische achter-
grond, levensbeschouwing/ 
geloofsovertuiging, seksuele voorkeuren en 
gender identiteiten. Dit keert terug in ons 
dagelijks handelen waarbij we ons inzetten voor 
een gastvrij leefklimaat en sociale acceptatie, 
zodat bewoners/cliënten zich bij ons welkom en 
thuis voelen. 
De kern van onze zorgvisie is maximale aandacht 
voor het welzijn en mentaal welbevinden van 
onze bewoners/cliënten. Zij kunnen hun dagritme, 
activiteiten en sociale contacten binnen de 
Frankelandgroep dan ook ‘zo gewoon mogelijk’ 
voortzetten. In deze filosofie past een breed 
activiteitenaanbod en uitgebreide welzijnsvoor-
zieningen, waarmee we willen aansluiten bij de 
interesses van diverse doelgroepen ouderen. 

2.�Onze�medewerkers�zetten�zich�elke�dag�in�
voor�kwalitatief�goede�en�liefdevolle�zorg�
We geloven dat kwalitatief goede en liefdevolle 
zorg, met echte aandacht voor bewoners en 
voldoende mogelijkheden voor een zinvolle 
en aangename dagbesteding, begint bij het 

inzetten van voldoende, bevoegde, deskundige, 
bevlogen en betrokken medewerkers. Dit vormt 
voor de Frankelandgroep het vertrekpunt bij de 
vaststelling (aantal Fte’s en samenstelling naar 
bevoegdheden, kennis en vaardigheden) van de 
zorgformatie.

3.�We�kiezen�weloverwogen�voor�méér�
personele�zorgformatie�(dat�wil�zeggen�115%�in�
2021)
Onder de zorgformatie verstaan we in deze alle 
verzorgende en verpleegkundige medewerkers 
die directe zorgverlening bieden aan onze 
bewoners, alsook de medewerkers die worden 
ingezet ten behoeve van (welzijns)activiteiten voor 
onze bewoners en begeleiding op huiskamers. 

De zorgformatie wordt zodanig ingevuld dat er op 
elk moment van de dag voldoende tijd, aandacht 
en deskundigheid aanwezig is om bewoners 
goede zorg en ondersteuning te bieden. We 
kennen geen personele tekorten. 

De Frankelandgroep kiest er bewust voor om 
méér personele zorgformatie in te zetten, 
te weten in 2021 minimaal 15% extra ten 
opzichte van het aantal uren dat benodigd is 
op basis van de zorgindicaties (de landelijke 
Zorgzwaartepakketten). 
Deze extra formatie geeft zorgafdelingen meer 
ruimte en tijd om extra aandacht te geven aan 
bewoners. 

4.�De�Frankelandgroep�kiest�voor�een�hoog�
gekwalificeerd�personeelsbestand
De Frankelandgroep heeft een eigen perso-
neelsnorm vastgesteld, die onder andere voorziet 
in een hoog kwalificatieniveau van zorgme-
dewerkers. De concrete invulling daarvan is 
opgenomen in ‘Gegevens personele samenstelling 
(peildatum januari 2022)’ (zie bijlage 2). 

5 Personeelssamenstelling
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Daaruit mag ook blijken dat er sprake is van een 
goede mix van medewerkers rond de verschil-
lende bewonersgroepen. Naast onze zorgteams is 
er een uitgebreid team van activiteitenbegeleiders 
voor een divers activiteiten- en welzijnsaanbod 
voor bewoners. We hebben eveneens een breed 
deskundig team van specialisten ouderengenees-
kunde en paramedische behandelaren. 

5.�We�werken�met�vaste�zorgteams�en�elke�
bewoner�heeft�een�persoonlijk�begeleider
De Frankelandgroep werkt met een vaste samen-
stelling van zorgteams. Zorgmedewerkers kénnen 
de bewoners, weten wat hun achtergrond is en 
waar hun persoonlijke wensen en behoeften 
liggen.
We maken geen gebruik van interim profes-
sionals of uitzendkrachten. Elke locatie heeft 
een eigen flexpool van zorgmedewerkers die 
bij ziekte/vakantieperiodes op zorgafdelingen 
kan bijspringen. Deze zorgmedewerkers zijn 
vertrouwd met de cultuur van de Frankelandgroep 
en kennen de werkwijze op de zorgafdelingen 
goed. 
Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. 
Deze verzorgende/verpleegkundige, met een 
kwalificatieniveau van minimaal niveau 3, verzorgt 
de bewoner zoveel mogelijk en ondersteunt 
hem/haar bij de dagelijkse gang van zaken. De 
persoonlijk begeleider is de vaste contactpersoon 
voor de bewoner en zijn mantelzorgers. 

6.�Goede�zorg�begint�bij�tevreden�medewerkers
De Frankelandgroep zet zich er ten volle voor in 
dat medewerkers gezond, veilig en met plezier 
kunnen werken. Zo streven we naar een hoge 
medewerkerstevredenheid en een laag ziekte-
verzuim onder medewerkers. Dit is in mei 2022 
ruimschoots beloond: de Frankelandgroep is 
landelijk voor de vijfde keer uitgeroepen tot Beste 
Werkgever in de sector. 
In 2021 scoorden we op het gebied van verzuim 
en inzetbaarheid in de Vernet Health Ranking een 
8,9. Daarmee presteert onze organisatie goed op 
alle verzuimonderdelen en kunnen wij ons meten 
met de besten uit de branche. Het ziektever-
zuimpercentage van de Frankelandgroep is eind 
2021 geëindigd op 5,69%. In vergelijking met het 

landelijk ziekteverzuimpercentage van bijna 9% is 
dit een prestatie van formaat. 

7. Er is continu aandacht voor deskundigheids-
bevordering�van�zorgmedewerkers
Medewerkers worden gestimuleerd om zich 
verder te ontwikkelen/ontplooien door middel 
van (bij)scholing en trainingen. Hiertoe heeft 
de Frankelandgroep een eigen opleidingsin-
stituut genaamd Leer- en Ontwikkelcentrum 
Frankelandgroep. 
Zorgteams worden voortdurend geschoold op 
verzorgende en verpleegkundige vaardigheden, 
maar ook ten aanzien van onderwerpen zoals 
persoonsgerichte zorg, onbegrepen gedrag, goed 
in gesprek, cliëntveiligheid en diverse ziekte-
beelden. 

8.�We�hechten�veel�waarde�aan�informele�zorg
De Frankelandgroep mag rekenen op de inzet 
van een groot aantal vrijwilligers die het mogelijk 
maakt om extra aandacht en tijd te geven aan 
bewoners én die er mede aan bijdraagt dat er een 
breed, divers aanbod aan welzijnsactiviteiten kan 
worden gerealiseerd. 
Daarnaast spelen mantelzorgers bij de 
Frankelandgroep een belangrijke rol als 
volwaardige en medeverantwoordelijke 
zorgpartners. Zij zijn immers de meest nabije 
‘ervaringsdeskundigen’ in de zorg aan en onder-
steuning van de bewoners van onze locaties. 
Juist in het samenspel tussen een bewoner, de 
betrokken mantelzorgers en het zorgteam kan 
goede en liefdevolle zorg worden geboden. 

5.2 Resultaten 

• In mei 2021 hebben we - na een jaar te 
hebben overgeslagen vanwege het corona-
virus - opnieuw meegedaan aan het Beste 
Werkgeversonderzoek van Effectory. Dit 
onderzoek heeft inmiddels een andere 
naam gekregen, te weten ‘World-class 
Workplace’. Zie hoofdstuk 7.2 voor de 
uitkomsten van dit onderzoek. 

• Met een ziekteverzuim van 5,69% en een 



17

rapportcijfer van 8,9 over 2021 behoren we 
opnieuw tot de best presterende zorgorga-
nisaties op het gebied van ziekteverzuim. In 
vergelijking met het landelijk ziekteverzuim-
percentage van bijna 9% is dit - mede gezien 
waar we met corona mee te maken hebben 
gehad - een prestatie van formaat. 

• In 2021 zijn er in totaal 91 leerlingen in 
opleiding geweest (26 helpenden zorg en 
welzijn niveau 2, 51 verzorgenden niveau 3 
en 14 verpleegkundigen niveau 4). 

• In 2021 hebben we stappen gezet om de 
positionering van de Frankelandgroep als 
aantrekkelijke werkgever in de zorg verder 
te versterken. Hierbij is niet alleen gekeken 
naar de werkgeverspositionering, maar ook 
- specifieker - naar zowel job- als doelgroe-
penmarketing. Daarnaast is een start 
gemaakt met het op onderdelen aanpassen 
en actualiseren van onze arbeidsmarktcom-
municatie in brede zin, waaronder gerich-

te(re) wervingscampagnes, aansprekende(re) 
advertenties en doelgerichter en effectiever 
gebruik van sociale media kanalen. 

• In juni 2021 zijn de uitkomsten van de 
meting indicatoren personeelssamenstelling 
over verslagjaar 2020 aangeleverd bij 
Zorginstituut Nederland. 

• Zowel in januari als in juli 2021 is er een 
actueel overzicht van de samenstelling 
van het medewerkersbestand van de 
Frankelandgroep op onze website geplaatst.

Plannen�en�voornemens�uit�2021�die�zijn�
doorgeschoven naar 2022 
• De inrichting van een dashboard om per 

kwartaal eenvoudig en grafisch inzicht in 
personele gegevens te krijgen. 

• Het optimaliseren van ons HR-systeem, 
digitaliseren van personeelsdossiers en de 
ontwikkeling van een strategische perso-
neelsplanning. 
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6.1 Hoe�werken�we�met�hulpbronnen?
We vinden het vanzelfsprekend dat de 
hulpbronnen die in het kwaliteitskader worden 
genoemd dienend zijn aan de zorg- en dienst-
verlening voor onze bewoners, hun naasten en 
externe cliënten. 
Bestuur/directie stuurt, binnen de beschikbare 
financiën en middelen, op de aanwezigheid van 
de juiste hulpbronnen. Deze randvoorwaarden 
dragen bij aan een organisatie die ‘in control’ is en 
kan sturen op kwalitatief goede en veilige zorg. 
Ook bij de inzet van hulpbronnen doorlopen we 
voortdurend de PDCA-cyclus, zodat zowel op 
onderdelen als op de samenhang tussen deze 
onderdelen wordt getoetst. Ook hiervoor geldt: 
het regelmatig en consequent doorlopen van deze 
cirkel daagt uit tot het steeds weer bezinnen of 
het plan (de bedoeling) nog juist en actueel is en 
de uitvoering nog efficiënt en effectief. 

In het kort willen we hier het volgende nog over 
zeggen:
• de begrotingscyclus wordt gestart door een 

raming van de intramurale en extramurale 
producties. Op basis van de geraamde 
producties wordt onder meer met behulp van 
de ZZP-normen de (zorg)formatie vastgesteld. 
Vervolgens worden de financiële consequenties 
hiervan geraamd. Daarnaast worden de 
opbrengsten uit de projecten en nevenactivi-
teiten bepaald. De materiële kosten worden in 
basis geraamd op basis van de kosten van het 
huidig boekjaar plus de verwachtingen voor het 
komend jaar. De begroting wordt aansluitend 
intern vastgesteld

• de procedures inzake financiën en de adminis-
tratieve organisatie ten aanzien van cliëntenzorg 
zijn vastgelegd in het beheersplan AO/IC. Het 
doel van dit beheersplan is om te borgen dat de 
registratie en declaratie van de geleverde zorg 
tijdig, juist en volledig wordt gedaan, conform 
de vereisten in de kaderregeling AO/IC. Het 

6 Gebruik�van�hulpbronnen

betreft de registratie en declaratie van zorg die 
in het kader van de WLZ, WMO en ZVW wordt 
geleverd. Dit beheersplan wordt ook beoordeeld 
in het kader van de accountantscontrole

• voor het ‘in control’ zijn van de niet zorg gerela-
teerde aspecten worden diverse managemen-
toverzichten gemaakt, zoals een financieel 
maandoverzicht (inclusief ziekteverzuim), forma-
tie-overzicht en productieoverzichten en (trend-)
analyses per zorgsoort

• we zetten ons ten volle in voor duurzaam onder-
nemen ten aanzien van people, planet en profit. 
Denk hierbij onder meer aan het reduceren van 
de milieubelasting en het samenwerken met 
participatiebedrijven

• de gebouwde omgeving (zoals vastgoed, 
onderhoud, buitenruimtes en woonoppervlakte) 
van de Frankelandgroep is vastgelegd in het 
lange termijn huisvestingsplan 

• we werken met een meerjarenplanning op het 
gebied van ICT en applicatiebeheer gerelateerde 
trajecten

• de Frankelandgroep voorziet in een geïnte-
greerd informatiebeveiligingsbeleid 

• technologische hulpbronnen zijn vastgelegd 
in een applicatieoverzicht welke onderdeel 
uitmaakt van het informatiebeveiligingsbeleid. 
Hierin staat onder andere wat het doel van de 
applicatie is en wie verantwoordelijk is voor de 
applicatie (zowel technisch als inhoudelijk) 

• de Frankelandgroep voorziet in een 
ARBO-commissie/procedure voor de beschik-
baarheid, actualiteit, vindbaarheid en het 
onderhoud van materialen en hulpmiddelen

• de facilitaire diensten (denk aan de keuken- en 
horecateams, technische diensten, huishou-
delijke diensten en overige ondersteunende 
diensten zoals de recepties) zetten zich volop 
in voor gastvrije zorg en doen dat ‘Zo gewoon 
mogelijk’. Hun aanpak en werkwijze zijn 
vastgelegd in de diverse werkhandboeken van 
deze diensten 
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• inzake ketenzorg functioneren regionale stuur- 
en werkgroepen, waarin afspraken over samen-
werking en verantwoordelijkheidsverdeling zijn 
gemaakt. 

6.2 Resultaten 

uitgewerkt, mede met het oog op het 
vervaardigen van aanbestedingsgerede 
stukken 

 - in het vierde kwartaal 2021 hebben tot 
slot alle verdere benodigde voorberei-
dingen plaatsgevonden ten behoeve van de 
publicatie van de aanbesteding per medio 
januari 2022

 - helaas hebben we deze aanbesteding eind 
maart 2022 stil moeten leggen vanwege 
onzekerheden over (bouw)prijzen en lever-
tijden door vooral de oorlog in Oekraïne. 

• Aangezien we binnen de Frankelandgroep 
ook altijd kijken naar manieren om 
duurzamer te werken en ons steentje 
bij willen dragen, zijn wij in september 
2021 gestart met onze eigen ‘Too Good 
To Go Frankelandgroep’. Met dit initiatief 
(gebaseerd op de app Too Good To Go) 
kunnen medewerkers/vrijwilligers voor een 
laag bedrag overgebleven maaltijden van 
een dag kopen om mee naar huis te nemen. 
Daarmee wordt voedselverspilling zo veel 
mogelijk voorkomen. 

•  In het kader van verduurzaming zijn binnen 
locatie Vaartland nieuwe HR-ketels en een 
warmteterugwinningsinstallatie op het 
dak geïnstalleerd. Daarnaast wordt deels 
energie opgewekt via zonnepanelen en is alle 
verlichting vervangen door LED verlichting.

• Verder zijn we in 2021 meer afval (zoals 
papier/karton, voedsel en plastic) gaan 
scheiden, maken we gebruik van groene 
energie en zijn we gaan werken met groene 
schoonmaakmiddelen en vaatwasmiddelen. 

• Eind 2020 hebben we gekozen voor een 
nieuw documentbeheersysteem. We zijn 
in het eerste kwartaal van 2021 gestart om 

• In 2021 stonden we voor de grote uitdaging 
om ons ECD- en roosterpakket met alle 
daarbij horende procedures en koppelingen 
te gaan vervangen voor nieuwe pakketten. 
Dit is met inzet van heel veel medewerkers 
gelukt! 

• Begin maart 2021 heeft de definitieve 
aankoop en levering plaatsgevonden van 
de - reeds in maart 2019 voorlopig aange-
kochte - grond en opstallen (onder andere 
een voormalige autoshowroom en benzine-
pompstation) tussen de locatie Frankeland 
en Havenbogen voor realisatie van het 
nieuwbouwproject HavenVeste. Bedoeling 
is hier 62 appartementen realiseren die we 
in aanvang gaan benutten als verpleeghuis-
plaatsen voor somatische bewoners. Vanaf 
2019 hebben hiervoor de voorbereidingen 
plaatsgevonden.  
Gedurende 2021 hebben we het volgende 
opgepakt: 
 - in maart 2021 is de overdracht van de 

grond en opstallen gerealiseerd
 - vanaf maart t/m einde jaar 2021 heeft de 

sloop van de opstallen en sanering van de 
grond plaatsgevonden

 - in 2021 is ook de procedure bestemmings-
planwijziging doorlopen. Eind mei heeft 
hiertoe onder meer een digitale informa-
tieavond voor omwonenden/belangheb-
benden plaatsgevonden. Er zijn in deze 
procedure geen zienswijzen ingediend. 
Een en ander heeft erin geresulteerd dat 
de gemeenteraad het ingediende ontwerp 
bestemmingsplan ongewijzigd heeft 
vastgesteld

 - gedurende 2021 is het definitief en 
technisch ontwerp van HavenVeste verder 



20

op basis van dit documentbeheersysteem 
een nieuw intranet te ontwikkelen, maar 
dit voldeed niet aan onze verwachtingen/
vereisten voor een gebruikersvriendelijk, 
aansprekend intranet.  
Gedurende 2021 zijn we hierin samen-
werking aangegaan met de ontwikkelaar van 
onze corporate en werken bij websites (met 
als resultaat de lancering van een mooi en 
toekomstbestendig nieuw intranet in februari 
2022). 
Vanwege de vervanging van het ECD- en 
roosterpakket is de implementatie van het 
documentbeheersysteem doorgeschoven 
naar 2022. 

• We zijn begin 2021 gestart met een pilot 
digitaal vergaderen. Deze pilot is een succes 
gebleken; de applicatie biedt een eenvoudige 
een laagdrempelige manier om digitaal en 
duurzamer te kunnen vergaderen. In 2022 
wordt het digitaal vergaderen verder uitge-
breid naar andere vergaderingen. 

•  In 2021 heeft Pinewood opnieuw beoor-
deeld hoe we binnen de Frankelandgroep 
met informatiebeveiliging omgaan. Vanuit 
de werkgroep informatiebeveiliging wordt 
jaarlijks een jaarplan informatiebeveiliging 
opgesteld, waarin wordt beschreven welke 
acties in het komende jaar worden uitge-
voerd. In de werkgroep informatiebeveiliging 
wordt de voortgang bepaald en aan het 
eind van het jaar wordt de stand van zaken 
beschreven in een directiebeoordeling. Deze 
beoordeling levert vervolgens weer input 
voor het nieuwe jaarplan.  
Hieronder volgt een beknopt overzicht van 
wat onder andere op het gebied van infor-
matiebeveiliging is gerealiseerd in 2021:
 - we hebben in Topdesk vaste controlemo-

menten ingericht, waarmee we kunnen 
beoordelen of gemaakte afspraken of het 
gebied van informatiebeveiliging worden 
nageleefd en werkbaar zijn. Mocht dit niet 
het geval zijn, kan besloten worden dat 
meer uitleg noodzakelijk is, maar het kan 

ook betekenen dat het beleid moet worden 
aangepast. Op die manier ontstaat er een 
verbetercyclus, waarbij informatiebevei-
liging verder geborgd wordt binnen de 
Frankelandgroep

 - in het kader van veilige gegevensuitwis-
seling, zijn we binnen de Frankelandgroep 
gestopt met faxen

 - bij het inrichten van het ECD en de 
daarbij behorende werkprocessen, zijn 
de benodigde rechten voor medewerkers 
bepaald op basis van ons informatiebeveili-
gingsbeleid

 - om persoonsgegevens beter te kunnen 
beveiligen, zijn we overgestapt op 
een nieuwe manier van inloggen. Alle 
medewerkers hebben hiervoor een 
2-factor middel ter beschikking gekregen. 
Momenteel wordt deze manier van 
inloggen onder andere gebruikt voor 
Nedap en Triasweb en dit zal nog verder 
worden uitgebreid naar overige applicaties. 

Plannen�en�voornemens�uit�2021�die�zijn�
doorgeschoven naar 2022 
• Opnieuw opstarten van een 

Frankelandgroepbrede materialencom-
missie voor de beschikbaarheid, actua-
liteit, vindbaarheid en het onderhoud van 
medische materialen en hulpmiddelen.

• Het vormgeven van contractbeheer, gebouw-
beheer en ruimtebeheer binnen Topdesk. 

• Verdere digitalisering van externe gegeven-
suitwisseling, waaronder besluitvorming 
rondom Zorgdomein. 
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rapportages over de opvolging van deze zorgaf-
spraken en de evaluaties die met de bewoner 
en zijn naasten plaatsvinden zijn daarmee 
vastgelegd. 

7.2 Resultaten�ten�aanzien�van�het�
gebruik�van�informatie�
Resultaten�‘World-class�Workplace�Scan�2021’�
In mei 2021 hebben we - na een jaar te hebben 
overgeslagen vanwege het coronavirus - opnieuw 
meegedaan aan het Beste Werkgeversonderzoek 
van Effectory. Dit onderzoek heeft inmiddels een 
andere naam gekregen, te weten ‘World-class 
Workplace’. 
De respons is met 65,8% hoog te noemen; 868 van 
de 1320 medewerkers hebben de door Effectory 
uitgezette vragenlijsten ingevuld. 

In onderstaande tabel is de eNPS (employee Net 
Promotor Score) weergegeven. De eNPS is de 
mate waarin medewerkers de Frankelandgroep 
aanraden als werkgever. Dat percentage wordt 
als volgt bepaald. Het percentage ‘promotors’ 
minus het percentage ‘criticasters’. Het percentage 
‘neutralen’ telt hierbij niet mee. 

7 �Gebruik�van�informatie�

7.1 Hoe�werken�we�aan�het�gebruik�van�
informatie?�
Verzamelen�en�delen�informatie�waaronder�
cliëntoordelen 
We maken gebruik van diverse bronnen van 
informatie om de kwaliteit van zorg te meten en 
te analyseren. Op basis van de uitkomsten reflec-
teren we op ons handelen, werken we aan het 
verbeteren of borgen van prestaties en stellen we 
waar nodig ons beleid bij. 

We meten cliëntervaringen door middel van:
• enquêtes voor alle doelgroepen van de 

Frankelandgroep
• reviews op ZorgkaartNederland (en vermelden 

we het aanbevelingscijfer per locatie op onze 
website)

• onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek
• mantelzorgmonitor 
• externe audits. 

Het meest centrale kwaliteitsinstrument waarmee 
(dagelijkse) cliëntervaringen in beeld komen is 
het elektronisch cliëntendossier. Hierin zijn de 
zorgafspraken op basis van de wensen, behoeften 
en gewoonten van de bewoner opgenomen. Ook 

De�uitkomsten�van�het�medewerkersonderzoek�

Thema Score medewerkers 
Frankelandgroep

Landelijk�gemiddelde

Werkplezier

• Plezier in werk 8,8 8,1

• Kans krijgen tot presteren 8,3 7,6

Welzijn�en�werkdruk

• Werk geeft energie 7,7 7,4

• Werkdruk is niet te hoog 82,2% 64,8%

• Balans tussen werk en ontspanning 7,4 6,6



22

Thema Score medewerkers 
Frankelandgroep

Landelijk�gemiddelde

Werkomgeving�en�arbeidsomstandigheden

• Beschikbaarheid middelen 7,9 7,4

• Belemmering in werk door regels 7,6 7,1

Teamsamenwerking en prestatie

• Samenwerking binnen het team 8,6 7,7

• Duidelijkheid teamdoelen 8,4 6,7

• Vertrouwen in collega’s 8,5 7,6

• Initiatief verbeteren kwaliteit 8,3 7,4

Teamleiderschap

• Vertrouwen in leidinggevende 8,4 7,2

• Waardevolle rol leidinggevende 8,3 7,0

Organisatiestrategie

• Duidelijkheid doelstellingen organisatie 8,4 7,0

• Achter doelstellingen organisatie staan 8,5 7,7

Organisatieleiderschap

• Vertrouwen in het management 8,1 7,5

• Communicatie door het management 8,1 7,1

Organisatiecultuur

• Tevreden over organisatie 8,7 7,5

• Trots op organisatie 8,9 7,6

• Passen bij organisatie 8,8 7,9

• Organisatie waardeert medewerkers 8,7 7,2

• Bottum up innovatie 7,8 6,9

• Aandacht organisatie voor maatschappij 8,5 8,2

Groei�en�ontwikkeling

• Ontwikkelingsmogelijkheden 8,1 6,3

• Blijven werken bij de organisatie 8,8 8,0

•  Niet op zoek naar ander werk buiten  

de organisatie

97,2% 92,4%

Met deze uitkomsten hebben we het label ‘World Class Workplace’ behaald. Daarnaast zijn we in de sector 
zorg ‘Worldclass Workplace winnaar’ geworden.
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Uitkomsten�van�het�vrijwilligersonderzoek�
2021 
We zijn ook blij met en trots op de resultaten van 
het vrijwilligersonderzoek. Bijna 58% van de door 
Effectory uitgezette enquêtes is volledig ingevuld. 
Onze vrijwilligers blijken op alle onderdelen (veel) 
hoger te scoren dan het landelijk gemiddelde 
‘vrijwilligers in de zorg’.
Effectory vat de beoordeling door de vrijwilligers 
van de Frankelandgroep als werkgever samen in 
3 cijfers (met tussen haakjes het landelijk gemid-
delde van vrijwilligers in de zorg).

Tevredenheid 9,0 (8,0)

Werkgeverschap 8,9 (7,9)

Bevlogenheid 9,0 (8,4)

Reviews ZorgkaartNederland 2021 en Top 2021 
van ZorgkaartNederland 
Op 1 december 2021 heeft de Nederlandse 
Patiëntenfederatie de Top 2021 van best gewaar-
deerde
zorginstellingen van Nederland bekendgemaakt.
Voor het tweede jaar op rij is de Frankelandgroep 
- in de categorie verzorgings- en verpleeghuizen - 
in die top 10 geëindigd. 

Waarderingen 2021

Locatie� Gemiddeld�
cijfer�2021�
(2020)

Aantal 
waarderingen 
2021�(2020)�

FL 9,1 (9,4) 55 (39)

HS 9,2 (8,9) 19 (19)

JG 9,2 (9,0) 7 (8)

SW 9,1 (8,0) 20 (19)

VL 9,5 (9,5) 20 (18)

TOF 8,9 (9,3) 102 (47) *

* In 2021 beduidend meer waarderingen voor TOF 

vanwege de doorlevering vanuit de PREM wijkver-

pleging. 

Cliëntoordelen;�PREM�wijkverpleging�2021
Onderzoeksbureau Facit heeft in december 2021 
opnieuw een cliëntenraadpleging uitgevoerd bij 
onze cliënten van de TOF.
Bij dit onderzoek zijn zowel cliënten uit de wijk als 
huurders binnen onze (aanleun)wooncomplexen 
gevraagd naar hun ervaring met de wijkverpleging 
die zij thuis van ons ontvangen.
De uitkomsten zijn weer prachtig en waar we 
zeker - met een respons van 50% (242 cliënten) 
- trots op kunnen zijn! Overall scoren we op alle 
onderdelen gelijk/hoger dan vorig jaar én hoger 
dan de vergelijkingsgroep van Facit.

In onderstaande tabel is per wijkteam/locatie 
de Net Promotor Score opgenomen. Deze score 
geeft het percentage van cliënten weer dat een 
cijfer 8, 9 of 10 heeft gegeven (de zogenaamde 
‘promotors’) te verminderen met het percentage 
cliënten dat een cijfer 1 t/m 5 heeft gegeven (de 
zogenaamde ‘criticasters’) op de vraag ‘Zou u de 
Frankelandgroep aanbevelen bij andere mensen 
met dezelfde ziekte of gezondheidsklachten?’

Teams/locaties Net 
Promotor�

Score�(NPS)

Liduinahof A (locatie 

Frankeland)

70%

Liduinahof B/Havenbogen 

(locatie Frankeland)

67%

Groenzicht/Meerzicht/Menuet/

Suite (locatie Harg-Spaland)

65%

DrieLanen (locatie Jacobs 

Gasthuis)

100%

Matlinge (locatie Schiewaegh) 50%

Vaartland 65%

TOF, wijkteam Schiedam 

Centrum

72%

TOF wijkteam Schiedam Noord 79%

TOF wijkteam Vlaardingen 62%

 
Frankelandgroep totaal 

 
69,5%
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Hieronder de uitkomsten van de PREM 2021 op een rij.
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Cliëntoordelen;�onafhankelijk�
�cliëntervaringsonderzoek�2021
Onderzoeksbureau Facit heeft in de maanden juni 
en juli 2021 onderzocht wat bewoners/cliënten en 
mantelzorgers vinden van onze zorg- en dienstver-
lening. De cliëntenraadpleging omvat meerdere 
thema’s waarover zij hun mening konden geven, 
zoals afspraken en overleg, communicatie, contact 
met medewerkers, deskundigheid, woon- en 
leefomstandigheden, activiteiten/welzijn en 
maaltijden.

De cliëntenraadpleging is afgenomen bij:
• somatische bewoners van onze locaties; respons 

is 70% (126 interviews van de 180 bewoners die 
benaderd konden worden)

• vertegenwoordigers zorg van de psychogeria-
trische bewoners van onze locaties; respons is 

46% (109 van de 238 verstuurde vragenlijsten 
zijn ingevuld) 

• cliënten van de Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep die ondersteuning bij het 
huishouden ontvangen; respons is 58% (145 van 
de 250 vragenlijsten zijn ingevuld). 

In onderstaande tabel is per locatie de Net 
Promotor Score opgenomen. Deze score geeft 
het percentage van bewoners/mantelzorgers 
weer dat een cijfer 8, 9 of 10 heeft gegeven (de 
zogenaamde ‘promotors’) te verminderen met 
het percentage bewoners/mantelzorgers dat een 
cijfer 1 t/m 5 heeft gegeven (de zogenaamde ‘criti-
casters’) op de vraag ‘Zou u de Frankelandgroep 
aanbevelen bij andere mensen met dezelfde 
ziekte of gezondheidsklachten?’

‘Locatie’�

Percentage�
promotors 
bewoners

Percentrage�
promotors 
�mantelzorgers�

Percentage�promotors�cliënten�die�
ondersteuning�bij�het�huishouden�
van de TOF ontvangen

Harg-Spaland 80% 78%

Jacobs Gasthuis 100% n.v.t. 

Schiewaegh 70% 74%

Zorgcentrum Frankeland 

(Liduinahof) 

94% n.v.t. 

Verpleeghuis Frankeland 89% 98%

Vaartland 100% 81%

Thuiszorg Ouderen 

Frankelandgroep 

95% 

Frankelandgroep totaal 88% 86% 95%
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Top�3�positieve�beoordelingen�
Bewoners
•  bewoners voelen zich veilig binnen de locatie
•  zorgmedewerkers nemen gezondheidsklachten 

van bewoner serieus
•  zorgmedewerkers werken vakkundig. 

Vertegenwoordigers zorg
•  maaltijden (genoeg tijd om te eten en maaltijden 

zien er verzorgd uit)
•  vertegenwoordigers weten bij wie ze terecht 

kunnen voor vragen en problemen 
•  zorgmedewerkers nemen gezondheidsklachten 

van bewoner serieus. 

Cliënten met ondersteuning bij het huishouden
•  bejegening door de huishoudelijk medewerker 
•  betrouwbaarheid van de huishoudelijk 

medewerker 
•  effectiviteit van de huishoudelijke ondersteuning 

(rekening houden met wat de cliënt wel en niet 
meer zelf kan en cliënt kan zich dankzij onder-
steuning beter redden en meer dingen doen die 
hij/zij belangrijk vindt). 

Minst�positieve�antwoorden�
Bewoners 
•  Beschikbaarheid personeel (30% van de geïnter-

viewde bewoners geeft dit aan).

Vertegenwoordigers zorg
•  Activiteiten sluiten onvoldoende aan op wat de 

bewoner leuk vindt (29% van de vertegenwoor-
digers zorg geeft dit in de vragenlijst aan).

Cliënten TOF wijk
•  Afspraken met de huishoudelijk medewerker; 

mondeling bespreken en evalueren van werkaf-
spraken (12% van de cliënten geeft dit in de 
vragenlijst aan).

De hierboven genoemde uitkomsten en scores 
liggen (ver) boven het gemiddelde van de totale 
spiegelgroep van onderzoeksbureau Facit. Dat zijn 
(weer) uitslagen om trots op te zijn en dat zijn we 
dan ook!

 

Cliëntoordelen; gemiddelde waarde-
ringen�op�basis�van�de�enquêtes�van�de�
Frankelandgroep 2021�
(N = aantal respondenten)

Nieuwe�verpleeghuisbewoners�

(N=52) 8,8

Nieuwe�verzorgingshuisbewoners�

(N=17) 7,8

Nieuwe huurders met Zorg Thuis in de 
Liduinahof,�Matlinge�en�Vaartland�

(N=39) 9,1 

Nieuwe�cliënten�met�Zorg�Thuis�in�de�(aanleun)
wooncomplexen�Havenbogen,�DrieLanen,�
Groenzicht,�Meerzicht�en�Menuet/Suite

 (N=6 ) 10 voor Zorg Thuis

7,8 voor ondersteuning 

bij het huishouden

Nieuwe cliënten van de TOF 

(N=63, waarvan 35 HH, 

12 ZT en 15 beide)

9

Cliënten�revalidatieafdeling�

(N=41) 9.2

Cliënten�kortdurend�verblijf�

(N=36) 8,2 

Cliënten�crisisverblijf�

(N=15) 8,2 

Nieuwe�cliënten�dagbesteding�

(N=14) 9,2

Nieuwe�deelnemers�visiteclubs�

(N=3) 10 

Cliënten Behandel- en expertisecentrum 

(N=36) 8,7

Nazorg�mantelzorgers�na�overlijden�bewoner�

(N=71) 9,3

Nazorg�mantelzorgers�na�overlijden�huurder�in�
de�Liduinahof,�Matlinge�of�Vaartland�

(N=16) 8,2

Einde�zorgverlening�TOF�

(N=2, waarvan 1 HH en 

0 ZT)

9
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Aandachtspunten�uit�de�enquêtes�
Met bovenstaande uitkomsten kunnen we conclu-
deren dat bewoners/mantelzorgers, huurders 
en cliënten van de Frankelandgroep en de TOF 
doorgaans (zeer) tevreden zijn met onze zorg- en 
dienstverlening. 

Daarnaast zijn uit de diverse enquêtes ook 
aandachtspunten naar voren gekomen:
• het aanbieden van voldoende activiteiten 

die passen bij de wensen en behoeften van 
bewoners 

• kennismaking/het contact met het afdelings-
hoofd/de persoonlijk begeleider. Een deel van 
de nieuwe bewoners geeft aan (nog) niet te 
weten wie het afdelingshoofd/de persoonlijk 
begeleider is

• verbeterpunten op het gebied van temperatuur 
en smaak van de maaltijden

• communicatie tussen medewerkers en mantel-
zorgers

•  communicatie tussen medewerkers onderling. 

Schiedam, juni 2022
mede namens bestuur en directie 
Frankelandgroep

Els Nauta
hoofd kwaliteit en communicatie 
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Analyse�onvrijwillige�zorg
Frankelandgroep 2021
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De Wet BOPZ is per 1 januari 2020 vervangen door 
de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte 
ggz (Wvggz). Binnen de Frankelandgroep wordt 
gewerkt vanuit de Wzd. Naast de vereisten die de 
Wzd stelt aan de afweging, registratie en evaluatie 
van de inzet van onvrijwillige zorg en opname 
(hierna OVZ), bevat de Wzd ook de verplichting tot 
aanleveren van gegevens over de ingezette OVZ.
Twee maal per jaar dient de zorgorganisatie een 
overzicht aan te leveren van de OVZ van afgelopen 
half jaar, en twee maal per jaar dient de zorgor-
ganisatie een analyse uit te voeren m.b.t. de 
ingezette OVZ. 

Deze analyse is gebaseerd op de eisen als gesteld 
in de wettekst van de Wzd en de aanvullende 
Regeling Wzd en gaat over de ingezette OVZ in het 
jaar 2021. 

Allereerst volgt een kwantitatief overzicht van de 
ingezette OVZ op de verschillende locaties van de 
Frankelandgroep in 2021 en de tweede helft van 
2020. De drie locaties van de Frankelandgroep 
waar OVZ toegepast wordt zijn;

Inleiding

• Locatie Frankeland (geregistreerd onder vesti-
gingsnummer 30361362)

• Locatie Harg-Spaland (geregistreerd onder vesti-
gingsnummer 23021896) 

• Locatie Schiewaegh (geregistreerd onder vesti-
gingsnummer 23021438). 

Wanneer gesproken wordt over de 
Frankelandgroep betreft het de drie locaties als 
totaal. 

Vervolgens worden de gegevens uit het overzicht 
inhoudelijk geanalyseerd. Op basis daarvan 
worden conclusies geformuleerd. 

Er is gekozen voor een analyse van alle locaties 
van de Frankelandgroep tezamen om het sturen 
op deze gegevens te versimpelen, alsook de 
verschillende locaties te kunnen vergelijken en 
zodanig leren van locaties onderling te stimuleren. 
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Totaaloverzicht

Onderstaand overzicht bevat alle OVZ registraties van de locaties Frankeland, Harg-Spaland en 
Schiewaegh, en het totaal van deze locaties onder de naam Frankelandgroep. De ingezette OVZ is per 
locatie opgesplitst per aanleveringstermijn. Ten behoeve van een degelijke trendanalyse is ook het 
tweede half jaar 2020 opgenomen in dit overzicht.

Ingezette�onvrijwillige�zorg

Frankelandgroep Frankeland Harg-Spaland Schiewaegh

Maatregel Q3/4�
2020

Q1/2 
2021

Q3/4�
2021

Q3/4�
2020

Q1/2 
2021

Q3/4�
2021

Q3/4�
2020

Q1/2 
2021

Q3/4�
2021

Q3/4�
2020

Q1/2 
2021

Q3/4�
2021

Plaatsing op een 

gesloten afdeling
4 4 2 1 1 2 0 0 0 3 3 0

Verrichten van 

overige medische 

controles en hande-

lingen

0 4 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0

Toedienen van 

medicatie
22 9 6 13 4 3 3 1 1 6 4 2

Beperken van 

het recht op het 

ontvangen van 

bezoek

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Beperking in gebruik 

communicatiemid-

delen

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Controleren op de 

aanwezigheid van 

gedrag-beïnvloe-

dende middelen

1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Overige beperkingen 

eigen leven in te 

richten

2 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1

Overige beperkingen 

van de bewegings-

vrijheid

2 3 4 0 1 3 1 0 0 1 2 1

Totaal 31 24 20 17 11 15 4 1 1 10 12 4

N.B. Bij één bewoner kunnen meerdere maatregelen tegelijkertijd van toepassing zijn.
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Bewoners�aantallen�(bijlage�5�Regeling�Wzd)

Frankelandgroep Frankeland Harg-Spaland Schiewaegh

Maatregel Q1/2 
2021

Q3/4�
2021

Q1/2 
2021

Q3/4�
2021

Q1/2 
2021

Q3/4�
2021

Q1/2 
2021

Q3/4�
2021

Aantal cliënten dat OVZ heeft 

ontvangen gedurende betref-

fende periode

24 20 11 15 1 1 12 4

Aantal cliënten dat is 

opgenomen op grond 

van een RM én OVZ heeft 

ontvangen

0 2 0 2 0 0 0 0

Aantal cliënten dat is 

opgenomen op grond 

van een IBS én OVZ heeft 

ontvangen

0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal cliënten dat is 

opgenomen op grond van 

(artikel 2.3 Wfz) én OVZ heeft 

ontvangen

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Aantal cliënten dat is 

opgenomen op basis van een 

besluit tot opname en verblijf 

van het CIZ (art. 21 Wzd) én 

OVZ heeft ontvangen

23 15 10 11 1 1 12 3

Aantal forensische cliënten 

dat is opgenomen op grond 

van hoofdstuk 3a Wzd én 

OVZ heeft ontvangen

Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

Aantal cliënten dat op 

basis van vrijwilligheid 

verblijft maar wel OVZ heeft 

ontvangen

1 3 1 2 0 0 0 1

Aantal cliënten dat OVZ in 

onvoorziene situaties als 

bedoeld in artikel 15 Wzd 

heeft ontvangen

0 0 0 0 0 0 0 0

Aantal cliënten dat niet in 

de locaties verblijft maar 

wel OVZ heeft ontvangen 

die vanuit deze locatie is 

verleend

0 0 0 0 0 0 0 0
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Inhoudelijke analyse 

Trendanalyse - Stijgingen en dalingen

Er wordt binnen de Frankelandgroep in de tweede helft 2021 minder OVZ toegepast dan in de 
voorgaande periodes en deze dalende trend is zowel bij het aantal ingezette maatregelen als het aantal 
bewoners waar OVZ is toegepast zichtbaar. 

Bij locaties Harg-Spaland en Schiewaegh zien we deze dalende trend. Op locatie Frankeland is een 
toename van het aantal bewoners waarbij OVZ wordt toegepast zichtbaar én een toename in het aantal 
ingezette maatregelen. Overigens blijft het aantal lager dan in dezelfde periode van 2020.

Aantal�bewoners�waarbij�OVZ�is�toegepast�ten�opzichte�van�de�totale�bewonerspopulatie

Bij de drie locaties van de Frankelandgroep wordt in de tweede helft van 2021 bij 4,6% van de bewoners 
OVZ toegepast. Bij locatie Frankeland ligt dit percentage met 7% iets hoger dan het organisatiegemid-
delde. Bij locatie Harg-Spaland ligt dit percentage op 1,2% en op Schiewaegh is het percentage bewoners 
waar OVZ bij toegepast wordt 2,9%.

 

Frankelandgroep Frankeland Harg Spaland Schiewaegh
Q1/2 2021 24 11 1 12

Q3/4 2021 20 15 1 4

Totale cliëntengroep 435 214 81 140

0
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500

Aantal bewoners waarbij OVZ is toegepast ten opzichte van 
de totale bewonerspopula�e

Q1/2 2021 Q3/4 2021 Totale cliëntengroep
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Deze gegevens afgezet tegen het half jaar ervoor (Q1/2 2021) laat zien dat de OVZ beperken van het recht 
op ontvangen van bezoek, het beperken van gebruik van communicatiemiddelen en het controleren op 
aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen nieuw zijn in de tweede helft 2021. De overige beper-
kingen in bewegingsvrijheid is met 1 registratie toegenomen. Maar er zijn met name dalingen zichtbaar. 
Het aantal OVZ rond het toedienen van medicatie is afgenomen met 33,3%.

De overige beperkingen eigen leven in te richten, de plaatsing op een gesloten afdeling en de verrich-
tingen van overige medische controles, is met respectievelijk 2, 2 en 1 registratie afgenomen. 

Analyse�per�ingezette�OVZ�

Frankelandgroep-breed worden 8 vormen van onvrijwillige zorg toegepast; 

• het toedienen van medicatie (30%), waaronder ook het toedienen van psychofarmaca die buiten de 
richtlijn valt

• het beperken van de bewegingsvrijheid (20%)
• het verrichten van medische controles en handelingen (15%) 
• overige beperkingen het eigen leven in te richten (10%) 
• de plaatsing op een gesloten afdeling (10%)
• het beperken van het recht op ontvangen van bezoek (5%)
• het beperken van gebruik van communicatiemiddelen (5%)
• het controleren op aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen (5%) 

4; 17%

4; 17%

4; 17%3; 12%

9; 37%

2; 10%

2; 10%

3; 15%

4; 20%

6; 30%

1; 5%
1; 5%

1; 5%

Overige beperkingen het eigen leven in te richten

Plaatsing op een gesloten afdeling

Verrichten van overige medische controles en handelingen

Overige beperkingen van de bewegingsvrijheid

Toedienen van medicatie

Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

Beperking in gebruik van communicatiemiddelen

Controleren op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen

Q3/4�2021�Frankelandgroep Q1/2 2021 Frankelandgroep
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De volgende grafieken laten de ingezette OVZ per soort en per locatie zien:

Q3/4�2021�Frankeland

1; 6%

2; 13%

3; 20%

3; 20%

3; 20%

1; 7%

1; 7%
1; 7%

Q3/4 2021 Frankeland

Overige beperkingen het eigen leven in te richten

Plaatsing op een gesloten afdeling

Verrichten van overige medische controles en handelingen

Overige beperkingen van de bewegingsvrijheid

Toedienen van medicatie

Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

Beperking in gebruik van communicatiemiddelen

Controleren op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen

1 ; 25%

0 ; 0%0 ; 0%

1 ; 25%

2 ; 50%

Overige beperkingen het eigen leven in te richten

Plaatsing op een gesloten afdeling

Verrichten van overige medische controles en handelingen

Overige beperkingen van de bewegingsvrijheid

Toedienen van medicatie

1; 6%

2; 13%

3; 20%

3; 20%

3; 20%

1; 7%

1; 7%
1; 7%

Q3/4 2021 Frankeland

Overige beperkingen het eigen leven in te richten

Plaatsing op een gesloten afdeling

Verrichten van overige medische controles en handelingen

Overige beperkingen van de bewegingsvrijheid

Toedienen van medicatie

Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

Beperking in gebruik van communicatiemiddelen

Controleren op aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen

1 ; 25%

0 ; 0%0 ; 0%

1 ; 25%

2 ; 50%

Overige beperkingen het eigen leven in te richten

Plaatsing op een gesloten afdeling

Verrichten van overige medische controles en handelingen

Overige beperkingen van de bewegingsvrijheid

Toedienen van medicatie

Q3/4�2021�Schiewaegh

Bij Harg-Spaland is sprake van 1 OVZ registratie rond het toedienen van medicatie.

Het lage aantal registraties komt overeen met de zorgvisie van de Frankelandgroep om zo min mogelijk 
onvrijwillige zorg in te zetten. Daarnaast hebben deze locaties in 2019 het waarborgzegel fixatievrij 
van Innovatiekring Dementie behaald. De inspanningen op het terugdringen van voorheen “fixatie” en 
vervolgens het minimaliseren van onvrijwillige zorg werpt zichtbaar zijn vruchten af. 
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Sturen en leren 

Tot�stand�komen�van�deze�analyse

Alhoewel we tevreden zijn over de beperkte inzet 
van OVZ in 2021, dienen we ook een kritische 
kanttekening te plaatsen. Mede door corona en 
de overgang naar een nieuw ECD is de kennis en 
kunde rondom de OVZ meer op de achtergrond 
geraakt. In 2022 wordt de aandacht meer op 
Wzd gericht. De verwachting daarbij is dat, door 
opnieuw zorgverantwoordelijken op gebied van 
Wzd te scholen,  er mogelijk meer bewustwording 
van OVZ wordt gecreëerd waardoor de registratie 
ook toeneemt. 

Aanvullend op de scholing voor zorgverantwoor-
delijken vindt in 2022 een nieuwe scholingsronde 
plaats onder alle medewerkers die OVZ toepassen 
om de bewustwording over onvrijwillige zorg 
te vergroten. De focus in deze scholing ligt op 
vrijwillige alternatieven, het registreren van onvrij-
willige zorg en het terugdringen van onvrijwillige 
zorg. 

In lijn met meer aandacht voor Wzd in 2022, wordt 
het Wzd beleid geëvalueerd. Daarnaast wordt de 
praktische uitwerking van het Wzd beleidsplan in 
het Spoorboekje herzien en wordt de registratie in 
het nieuwe ECD gerealiseerd waardoor de regis-
tratie van OVZ versimpeld wordt voor de zorgver-
antwoordelijken. 

Deze analyse is opgesteld door de afdeling 
kwaliteit in nauwe samenwerking met de 
Wzd-functionaris en als bijlage opgenomen bij 
het kwaliteitsjaarverslag 2021. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de OVZ rapportages welke halfjaar-
lijks naar de IGJ zijn verzonden. 

Het kwaliteitsjaarverslag wordt, inclusief deze 
analyse, geagendeerd in de stuurgroep kwaliteit 
(waar de bestuurder en directeuren zorg 
onderdeel van zijn) en het directie - managers 
zorg overleg. 

De analyse wordt eveneens aan de cliënten-
raden van de locaties Frankeland, Harg-Spaland 
en Schiewaegh voorgelegd voordat we deze 
openbaar maken. De Wzd-commissie draagt zorg 
voor het verder bespreken van de analyse binnen 
de locaties. 
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Reactie cliëntenraden  
op�rapportage�‘Analyse�onvrijwillige�zorg�2021’�(juni�2022)�

Reactie cliëntenraad locatie Frankeland
We hebben de rapportage ‘Analyse onvrijwillige 
zorg 2021’ gelezen en stemmen hiermee in. 
Onze ervaring is dat er alleen in ernstige situaties 
ingegrepen wordt en dan in goed overleg met de 
familie. Het gebeurt alleen als het echt niet anders 
kan en het komt niet vaak voor.

Reactie cliëntenraad locatie Harg-Spaland 
De analyse geeft een reëel beeld van de 
beschreven periode.
Blij te merken dat de noodzaak om maatregelen 
te nemen in HS niet groot is.
De wetenschap dat de houding in onze organi-
satie een van vertrouwen is en de cliëntenraad 
weet dat alle maatregelen in goed overleg met de 
betrokkenen wordt genomen.
We hebben geen signalen van het tegendeel 
ontvangen.
Daarvoor dank.

Reactie cliëntenraad Schiewaegh
Geen reactie op de rapportage ‘Analyse onvrij-
willige zorg 2021’ ontvangen.  

Reactie�cliëntenraad�Vaartland�
Geen reactie op de rapportage ‘Analyse onvrij-
willige zorg 2021’ ontvangen.  
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Gegevens�personele� 
samenstelling 
januari 2022
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Gegevens�personele�samenstelling�
Frankelandgroep

Aantal medewerkers en vrijwilligers
totaal en per locatie exclusief stagiaires

Medewerkers

Vrijwilligers 

Schiewaegh

Vaartland

Frankeland

Harg- Spaland

Jacobs Gasthuis

216

0

169 52

185

72

41

17

168

93

571

275

1350

509Totaal

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep

Aantal medewerkers en vrijwilligers
totaal en per locatie exclusief oproepkrachten en stagiaires (per 1 januari 2022)
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Instroom,�doorstroom�en�uitstroom�
exclusief stagiaires, inclusief nieuwe en beëindigde tweede dienstverbanden,  

totaal en per locatie (over geheel 2021)

124

44

122

42

11

33

16

2

16

38

16

29
33

12

23 24

2

25

248
277

Totaal

Instroom, doorstroom en uitstroom 
totaal en per locatie

In dienst

Uit dienst

Doorstroom

Frankeland Harg- Spaland Schiewaegh Vaartland Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep

Jacobs 
Gasthuis

87

Doorstroom: iedere vorm van verticale (naar hogere functie) of horizontale (naar gelijkwaardige andere functie) mobiliteit/doorstroom
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Aard�van�de�dienstverbanden
De Frankelandgroep werkt alleen met medewerkers in loondienst (en niet met uitzendkrachten en 
ZZP-ers). Een aantal medewerkers bij Frankeland heeft twee arbeidsovereenkomsten. De verhouding 
contracten voor bepaalde tijd versus contracten voor onbepaalde tijd bedraagt per 1 januari 2022 20,19% 
versus 79,81%. Bij goed functioneren en voldoende zekerheid over (toekomstige) inkomstenstromen 
worden contracten voor bepaalde tijd - binnen de wettelijke termijnen - omgezet in contracten voor 
onbepaalde tijd. 
 

Verdeling�contracten�bepaalde�tijd�en�onbepaalde�tijd
exclusief stagiaires (per 1 januari 2022)

459

122 128

42 43

10

145

43

138

31

190

31

Totaal

1103

279

Frankeland Harg- Spaland Schiewaegh Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep

VaartlandJacobs 
Gasthuis

Verdeling contracten bepaalde tijd en onbepaalde tijd
exclusief stagiaires

Onbepaalde tijd

Bepaalde tijd
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*   Exclusief stagiaires. Dat zijn er binnen de Frankelandgroep nog eens circa 400 per jaar. Stagiaires komen boven op de  
vastgestelde zorgformatie en kunnen dus extra worden ingezet voor ondersteuning en begeleiding van onze bewoners.

**   Waarbinnen 15 leerlingen helpende niveau 2 (13,34�fte), 38 leerlingen verzorgende niveau 3 (33,76�fte) en 10 leerlingen 
verpleegkundige niveau 4 (9,00�fte).

Ratio�personele�kosten�versus�opbrengsten
Deze ratio duidt aan hoe de totale personele kosten (loonkosten en overige personele kosten) zich 
verhouden tot de totale opbrengsten van de zorglocaties. Voor de Frankelandgroep bedroeg deze ratio 
74,7% over het jaar 2020. De bijbehorende personele inzet (uitgedrukt in fulltime equivalenten/fte) van de 
Frankelandgroep betrof over 2020 898,73 fte.

Kwalificatieniveau�binnen�de�zorgformatie�
in fte’s, inclusief aantal leerlingen (per 1 januari 2022)*

33,70 3,56

47,58 4,14 9,35

62,38 5,61 17,53

19,63 2,44 1,44

49,33 12,64 8,99

169,76 26,14 23,53Frankeland

Harg- Spaland

Jacobs Gasthuis

Schiewaegh

Vaartland

Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep

60,84

54,53

382,38

Totaal**

Kwalificatieniveau binnen de zorgformatie 
in fte’s, inclusief aantal leerlingen*

Kwalificatieniveau
verzorgenden niveau 3 t/m 5,
incl. activiteitenbegeleiding

Kwalificatieniveau
verzorgenden niveau 1 en 2

Huiskamerbezetting
(gastvrouwen en 
zorgbegeleiders)
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Capaciteit�en�personele�bezetting�
per locatie

Algemene toelichting

Voor de verschillende overzichten op de volgende 
pagina’s (met uitzondering van Thuiszorg Ouderen 
Frankelandgroep) geldt het volgende:

• ‘Psychosociaal’ omvat de activiteitenbegeleiders 
ten behoeve van welzijnsactiviteiten.

• Van de bij de directe zorgverlening betrokken 
zorgmedewerkers heeft gemiddeld 80% een 
kwalificatieniveau verzorgende niveau 3 of 
verpleegkundige niveau 4/5.

• De overige 20% betreft zorgmedewerkers met 
een kwalificatieniveau 0 t/m 2 (incl. leerlingen), 

die worden ingezet voor ondersteunende 
werkzaamheden en aanwezigheid/toezicht in de 
huiskamers op de psychogeriatrische zorgafde-
lingen. De zorgmedewerkers zijn dagelijks, zowel 
overdag als ’s avonds, permanent aanwezig in 
deze huiskamers. 

• De servicemedewerkers, inclusief de 
meewerkend coördinatoren, verrichten huishou-
delijke werkzaamheden bij bewoners op de 
zorgafdelingen. Daarnaast nemen zij een aantal 
werkzaamheden van zorgmedewerkers over, 
waardoor meer tijd en ruimte ontstaat om extra 
aandacht aan bewoners te kunnen geven.
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Doelgroep Aantal�plaatsen�(per�1�januari�2022)

                                                                           Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Wonen met Zorg Thuis

Somatiek 29 86

Psychogeriatrie 12 112

Kortdurend verblijf 4

Revalidatie 14

Crisisverblijf 3

Plus wonen 121 

Totaal 41 219 121

Locatie�Frankeland
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31,08

12,16

52,95

23,53

1,25

24,89

104,65

32,66

50,48

43

17

68

45

3

34

140

63

97

60,37

71

Totaal 581 394,02

Inclusief: 
6 leerlingen helpende niveau 2: 5,67 fte, 9 leerlingen verzorgende niveau 3: 8,11 fte, 7 leerlingen verpleegkundige 
niveau 4: 6,33 fte

Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen

Absoluut aantal
medewerkers

Aantal fte

facilitair overig

servicemede-
werkers

verzorgende 
niveau 3

verzorgende 
niveau 2

verzorgende 
niveau 1

gastvrouwen en 
zorgbegeleiders

verpleegkundige 
niveau 4-5 / 
afdelingshoofd

psychosociaal

administratief en 
management*

(para)medisch*

Verdeling�medewerkers�in�functie�en�niveau�
inclusief leerlingen (per 1 januari 2022)

*  De personele formatie inzake behandeling, administratie en management is ten behoeve van de gehele 

Frankelandgroep.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.
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Doelgroep������� Aantal�plaatsen�(per�1�januari�2022)

Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg

Somatiek 29

Psychogeriatrie 26 26

Kortdurend verblijf 1

Totaal 56 26

Daarnaast wordt – binnen de hierna genoemde personele bezetting – ook Zorg Thuis (wijkverpleging en 
ondersteuning bij het huishouden) verleend in de aanpalende wooncomplexen. 

Locatie�Harg-Spaland



10

Totaal 170 107,89

Inclusief: 4 leerlingen helpende niveau 2: 3,56 fte, 4 leerlingen verzorgende niveau 3: 3,56 fte

facilitair overig

servicemede-
werkers

verzorgende 
niveau 3

verzorgende 
niveau 2

verzorgende 
niveau 1

gastvrouwen en 
zorgbegeleiders

verpleegkundige 
niveau 4-5 / 
afdelingshoofd

psychosociaal

administratief en 
management*

(para)medisch*

0,78

2,67

17,44

8,99

0,11

12,53

29,22

15,92

17,01

2

3

19

22

1

18

38

32

31

3,22

4

Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen 

Absoluut aantal
medewerkers

Aantal fte

* Valt binnen de personele formatie van Frankeland.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.

Verdeling�medewerkers�in�functie�en�niveau�
inclusief leerlingen (per 1 januari 2022)
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Daarnaast wordt – binnen de hierna genoemde personele bezetting – ook Zorg Thuis (wijkverpleging en 
ondersteuning bij het huishouden) verleend in het aanpalende wooncomplex. 

Locatie�Jacobs�Gasthuis

Doelgroep������� Aantal�plaatsen�(per�1�januari�2022)

Verzorgingshuiszorg

Somatiek 44

Psychogeriatrie

Kortdurend verblijf 2

Totaal 46
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Totaal

facilitair overig

servicemede-
werkers

verzorgende 
niveau 3

verzorgende 
niveau 2

verzorgende 
niveau 1

gastvrouwen en 
zorgbegeleiders

verpleegkundige 
niveau 4-5 / 
afdelingshoofd

psychosociaal

administratief en 
management*

(para)medisch*

53 31,21

0,6

0,00

5,78

1,44

0,44

2

13,85

5,15

1,95

1

0

7

2

1

3

18

13

8

0,00

0

Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen

Absoluut aantal
medewerkers

Aantal fte

Verdeling�medewerkers�in�functie�en�niveau�
inclusief leerlingen (per 1 januari 2022)

* Valt binnen de personele formatie van Frankeland.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.
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Daarnaast wordt – binnen de hierna genoemde personele bezetting – ook Zorg Thuis (wijkverpleging en 
ondersteuning bij het huishouden) verleend in het aanpalende wooncomplex. 

Doelgroep������� Aantal�plaatsen�(per�1�januari�2022)

Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg

Somatiek 18 40

Psychogeriatrie 59

Kortdurend verblijf 7

Palliatief verblijf 2

Totaal 27 99

Locatie�Schiewaegh
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Inclusief: 1 leerling helpende niveau 2: 0,89 fte, 15 leerlingen verzorgende niveau 3: 13,32 fte, 2 leerlingen 
verpleegkundige niveau 4: 1,78 fte

Totaal 188 114,20

Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen 

Absoluut aantal
medewerkers

Aantal fte

facilitair overig

servicemede-
werkers

verzorgende 
niveau 3

verzorgende 
niveau 2

verzorgende 
niveau 1

gastvrouwen en 
zorgbegeleiders

verpleegkundige 
niveau 4-5 / 
afdelingshoofd

psychosociaal

administratief en 
management*

(para)medisch*

0,22

2,89

21,22

17,53

2,11

3,50

38,27

12,50

11,93

1

5

26

35

5

8

49

28

25

4,03

6

Verdeling�medewerkers�in�functie�en�niveau�
inclusief leerlingen (per 1 januari 2022)

* Valt binnen de personele formatie van Frankeland.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.
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Doelgroep������� Aantal�plaatsen�(per�1�januari�2022)

Verzorgingshuiszorg Wonen met Zorg Thuis

Somatiek 25

Psychogeriatrie 37

Kortdurend verblijf 5

Plus wonen 91

Totaal 67 91

Locatie�Vaartland
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facilitair overig

servicemede-
werkers

verzorgende 
niveau 3

verzorgende 
niveau 2

verzorgende 
niveau 1

gastvrouwen en 
zorgbegeleiders

verpleegkundige 
niveau 4-5 / 
afdelingshoofd

psychosociaal

administratief en 
management*

(para)medisch*

Inclusief: 1 leerling helpende niveau 2: 0,89 fte, 5 leerlingen verzorgende niveau 3: 4,44 fte, 1 leerling 
verpleegkundige niveau 4: 0,89 fte

Totaal 169 92,52

Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen

Absoluut aantal
medewerkers

Aantal fte

0,11

1,56

13,56

9,35

0,92

3,22

32,46

11,31

17,47

1

3

17

23

4

8

52

24

34

2,56

3

Verdeling�medewerkers�in�functie�en�niveau�
inclusief leerlingen (per 1 januari 2022)

* Valt binnen de personele formatie van Frankeland.

In de algemene toelichting op pagina 6 staat meer informatie over de gegevens in dit overzicht.
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Thuiszorg Ouderen Frankelandgroep biedt zowel wijkverpleging als ondersteuning bij het huishouden in 
Schiedam en Vlaardingen. Per eind december 2021 ontvangen 221 cliënten wijkverpleging en krijgen 617  
cliënten ondersteuning bij het huishouden.

Thuiszorg�Ouderen�Frankelandgroep
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verzorgende 
niveau 3

verzorgende 
niveau 2

verzorgende 
niveau 1

gastvrouwen en 
zorgbegeleiders

verpleegkundige 
niveau 4-5 / 
afdelingshoofd

psychosociaal

(para)medisch*

servicemede-
werkers

facilitair overig

Inclusief: 3 leerlingen helpende niveau 2: 2,33 fte, 5 leerlingen verzorgende niveau 3: 4,33 fte

administratief en 
management*

0,00

0,67

15,61

0,00

0,00

3,56

17,42

0,00

53,47

0

1

20

0

0

5

26

0

158

4,93

7

Totaal 217 95,66

Verdeling medewerkers in functie en niveau
inclusief leerlingen

Absoluut aantal
medewerkers

Aantal fte

Verdeling�medewerkers�in�functie�en�niveau�
inclusief leerlingen (per 1 januari 2022)
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