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1. Inleiding 
 

Het Kwaliteitsplan 2018 van het Rosa Spier Huis is gebaseerd op het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg 2017 en gepubliceerd op 28 november 2017.  

Het kwaliteitsplan is een terugkerend agenda- en actiepunt binnen het Managementteam. Het 

kwaliteitsplan en voortgangsrapportages worden elk kwartaal besproken in de overleggen met 

Diensthoofden, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht.  

De voortgangsverslagen werden ook weer gebruikt als input voor het Kwaliteitsplan 2019. 

 

2. Zorgvisie en kernwaarden  
 

2.1. Omschrijving Missie en visie 

 

Statutaire doelstelling van de Rosa Spier Stichting 

“De Stichting heeft tot doel huisvesting en zorg en diensten te verschaffen aan kunstenaars en 

wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur. 

Zowel de huisvesting als zorg en diensten worden op een zodanige wijze aangeboden dat dit het 

kunstenaarschap ondersteunt en de werkzaamheden van bewoners bevordert.” Dit doet zij door:  

• Het exploiteren van één of meerdere woon-, werk- en zorgcentra    ten behoeve van haar 

doelgroep.  

• Het organiseren van culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis.  

• Het aanbieden van zorg op individuele basis, gebruikmakend van gesubsidieerde en particuliere 

gelden.   

• Alle overige wettelijke middelen. 

 

2.2. Koers Rosa Spier Huis 

 

Het Rosa Spier Huis is 50 jaar geleden geopend als een woon-werk gemeenschap voor oudere 

kunstenaars, waar slechts één verpleegkundige in dienst was. De laatste jaren is de balans t.g.v. 

vergrijzing sterk opgeschoven naar de zorg. De bewoners bereiken een hogere leeftijd, e.e.a. gaat 

doorgaans gepaard met een hogere zorgbehoefte.   

Het Rosa Spier Huis wil met de verhuizing de balans herstellen. Op de nieuwe locatie komen veel 

nieuwe particuliere bewoners te wonen, die nog volop aan het werk zijn.  De bewoners wonen 

en werken daar onder gelijkgestemden, in een culturele omgeving. Het Rosa Spier Huis zet de 

deur nog meer open voor het publiek. Samen met jongeren (studenten, scholieren) ontwikkelen 

we nieuwe (openbare) activiteiten onder de naam “Jong en oud in kunst verbonden.  

Tegelijkertijd houden we uiteraard rekening met de demografische ontwikkelingen, de 

toenemende zorgbehoefte en de krapte op de arbeidsmarkt.  De personeelsformatie in 

kwalitatieve en kwantitatieve zin zal dienovereenkomstig worden aangepast. Maar ook 

inhoudelijke  zullen aanpassingen van het algehele beleid worden uitgevoerd.. Gezien wordt 
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bijvoorbeeld dat er meer bewoners zijn met psychogeriatrische problematiek die om specifieke 

aandacht en deskundigheid vraagt. Het RSH ziet hierin niet alleen een uitdaging in voor de V&V 

alleen maar voor alle diensten en disciplines binnen de organisatie, waarbij resultaten ten goede 

alleen in goede samenwerking bereikt kunnen worden. Dit vraagt o.a. om een goede 

communicatiestructuur, korte lijnen en kennisdeling. 

 

2.3.  Omschrijving organisatie 

 

In het Rosa Spier Huis staan kunstenaars en het maken van kunst centraal. Het huis is een woon- 

en werkomgeving van een hechte gemeenschap van oudere kunstenaars. Zij wonen in het Rosa 

Spier Huis onder gelijkgestemden, met een atelier of muziekstudio en een podium aan huis. Met 

de zorg en ondersteuning van onze betrokken medewerkers, kunnen deze kunstenaars tot op 

hoge leeftijd hun vak blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten. Het Rosa 

Spier Huis biedt bewoners, maar ook kunstenaars van buiten een podium, om hun inspiratie te 

delen met het publiek. Met haar eigen concert- en theaterzaal, expositieruimte, galerie café en 

een hoogwaardig culturele programmering, vormt het huis een bijzondere ontmoetingsplaats 

voor kunstenaars en kunstliefhebbers, jong en oud. Kenmerken van de organisatie waar 

uitdrukkelijk op gestuurd wordt zijn: 

- Wonen: op maat, van seniorenappartement tot 24/7 verpleeghuis. 

- Werken: het blijven beoefenen van het eigen vak.  

- Cultuur: beoefenen, beleven en delen.  

- Zorg: licht tot intensief op maat. 

Het Rosa Spier Huis beschikt over een scala aan faciliteiten: er zijn muziekstudio’s, ateliers, een 

concert- en theaterzaal, expositieruimte en een bibliotheek. In deze ruimten programmeren we 

ieder jaar uiteenlopende culturele activiteiten, variërend van openbare concerten, 

theatervoorstellingen en exposities tot lezingen, workshops en presentaties voor bewoners of 

een specifieke doelgroep.  

Het Rosa Spier Huis staat aan de vooravond van een grote verandering, namelijk de bouw van 

een nieuw huis en verhuizing naar de Hector Treublaan (eveneens in Laren). Op de nieuwe 

locatie heeft het Rosa Spier Huis meer ruimte en kunnen wij meer bewoners verwelkomen. Het 

aantal woningen in het huis wordt bijna verdubbeld (van 70 naar 130 appartementen). Deze 

vergroting heeft impact op de gehele organisatie én uiteraard op de bewoners.   

 

2.4. Doelgroep en werkwijze 

 

Het RSH kent een toelatingsprocedure.  De aspirant-bewoner stelt daartoe zijn Curriculum Vitae 

op. In dit document wordt het werkzame leven van de bewoner beschreven (inclusief eventuele 

optredens, publicaties etc.). Op basis van deze CV bepaalt de toelatingscommissie (bestaande uit 

de directeur-bestuurder en twee leden van de Raad van Toezicht) of men toegelaten wordt tot 

het Rosa Spier Huis. Bij daadwerkelijke inhuizing wordt met toestemming van de bewoner een 

korte samenvatting hiervan opgenomen in de nieuwsbrief die verspreid wordt onder alle 

bewoners en medewerkers.  
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3. Kwaliteit en veiligheid  
 

3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

Vereisten: de 4 onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn 

richtinggevend voor zorgverleners en zijn zichtbaar in kwaliteitsplan en verslag.  

 

Compassie: “de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip”. 

- Elke bewoner (ook particuliere bewoners die geen persoonlijke zorg behoeven) hebben 

een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende of Verpleegkundige (EVV’er) die hen regelmatig 

bezoekt en bespreekt hoe het gaat.  

- Bij nieuwe bewoners vindt een uitgebreide intake plaats waarin uitdrukkelijk plaats is voor 

het levensverhaal van de bewoner. 

- Bewoners, familie en mantelzorgers hebben veelvuldig direct contact met adjunct-

directeur en zorgcoördinatoren, maar ook bijvoorbeeld met hoofd huishouding.  

- De directeur-bestuurder houdt maandelijks een inloopspreekuur voor de bewoners over 

zaken die de nieuwbouw betreffen. Bewoners kunnen ook laagdrempelig een afspraak 

maken met de directie. 

- Vragen of opmerkingen van familie of mantelzorgers worden direct (binnen 24 uur) 

opgepakt. Veelal gebeurt dit per mail of telefonisch contact. De drempel om contact op te 

nemen is laag, omdat de verzorging de familie goed kent.  

- Andersom neemt ook de verzorging met regelmaat contact met de familie op om zaken te 

bespreken. 

- In november 2018 heeft de aanstelling van een nieuwe functionaris, namelijk de 

Bewonerscoördinator (24 uur per week) plaatsgevonden. Deze zal zich gaan richten op de 

ondersteuning van de huidige en aspirant-bewoners wat betreft alle praktische en formele 

zaken die bij inhuizing, door- en overplaatsing in het Rosa Spier Huis aan de orde kunnen 

komen. Ook kan zij de bewoners terzijde staan met adviezen en zorgdragen voor 

afstemming binnen de afdelingen van de dienstverlening aan de bewoners. 

- Door bewoners als waardevol beschouwde tradities als het jaarlijkse kerstdiner waarbij 

ook de directie en Raad van Toezicht aanwezig is worden in ere gehouden. 

- Er vindt monitoring van intensivering van zorgbehoefte (toename aantal ZZP’s en hoogte 

ervan) plaats op basis waarvan er een uitbreiding van formatie personeel heeft 

plaatsgevonden, zowel in de zorg als bij de activiteitenbegeleiding. 

- Mede door uitbreiding zorgvraag is er in 2018 sprake geweest van inzet van 

uitzendkrachten en ZZP’ers; dit wil het RSH tot een minimum beperken en vooral inzetten 

op de werving van personeel in loondienst. 

 

Uniek zijn: “de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met 

een eigen identiteit die tot zijn recht komt”. 

- Alle bewoners, zowel de particulieren als de bewoners met een Wlz-indicatie hebben een 

eerstverantwoordelijke verzorgende of verpleegkundige (EVV) toegewezen. Deze 

onderhouden frequent contact met bewoner en waar nodig en mogelijk met de naasten. 
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- Met bewoners met een indicatie wordt minimaal tweemaal per jaar een multidisciplinair 

overleg (MDO) gepland, waar naast de bewoner en door deze gekozen naasten ook de 

huisarts, eventuele andere externe eventuele betrokkenen (bijv. paramedici) aanwezig 

zijn.  

- Bij dit MDO is de insteek het welzijn van de bewoner en niet louter de eventuele 

zorgvraag. De EVV stemt voorafgaand en na het MDO ook af met de andere disciplines en 

diensten binnen het RSH, zoals de Activiteitenbegeleiding.  

- Vooral ook op het vlak van (professionele) bezigheden van de bewoner wordt een 

stimulerende en motiverende aanpak gekozen. 

- Het Rosa Spier Huis zet zich in om de sterke pijlers van de geboden zorg en dienstverlening 

te behouden en deze waar mogelijk verder uit te breiden. Zo wordt door de keuken 

dagelijks met verse producten gekookt, rekening houdend met alle mogelijke voorkeuren 

van bewoners en dieetvoorschriften. De broodmaaltijden worden geserveerd vanaf een 

broodkar waarbij ter plaatse aan de bewoners wordt gevraagd wat men die maaltijd wil 

eten.  

- Er vindt tweewekelijks overleg plaats tussen de medewerkers V&V die 

aandachtsfunctionaris voeding zijn en medewerkers van de keuken om betere 

samenwerking te creëren maar ook en vooral om gezamenlijk de bewoners te bespreken 

waarbij extra aandacht op het gebied van voeding geïndiceerd is. Dit kan dan bijvoorbeeld 

(mede in overleg met diëtiste) leiden tot het verschaffen van smoothies, supplementen of 

andere aanpassingen in de voeding. 

- In 2018 zijn drie verzorgenden IG bezig met een opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende 

Psychogeriatrie met als doel een hoger kennis- en kundeniveau te genereren binnen het 

team V&V op het gebied van dementie en onbegrepen gedrag. 

- Er is een zeer uitgebreid programma van activiteiten en er wordt een sfeer getracht te 

creëren waarbij ook buiten de planning om activiteiten zijn, zo vindt bijvoorbeeld 

regelmatig ad hoc een spontaan musiceren van bewoners tijdens gezamenlijke 

koffiemomenten plaats. 

 

Autonomie: “voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden 

leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase”. 

- De bewoner wordt uitdrukkelijk betrokken bij de periodieke MDO’s waarbij naar zijn 

mening en ervaringen gevraagd wordt. 

- Er vindt voortdurend een weging plaats tussen risicoreductie (bijvoorbeeld valgevaar) 

enerzijds en de leefbaarheid voor, alsmede de autonomie van de bewoners anderzijds. 

- Vanwege het belang wat gehecht wordt aan de autonomie van bewoners wordt bij 

werving en selectie expliciet besproken /onderzocht of toekomstige medewerkers in staat 

zijn om flexibel en cliëntgericht te werken en of zij zich kunnen committeren aan de visie 

van het RSH. 

- Nieuwe medewerkers hebben een uitgebreide inwerkperiode van weken waarin zij boven 

de formatie ingeroosterd worden zodat zij de ruimte hebben om zich de organisatie goed 

eigen te maken. 

- Een aanpassing van de gedragscode heeft plaatsgevonden en deze is gekoppeld aan alle 

overeenkomsten die met nieuwe medewerkers en vrijwilligers afgesloten wordt. 
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Zorgdoelen: “iedere cliënt heeft vastgestelde afspraken over (en inspraak bij) de doelen t.a.v. 

zijn zorg, behandeling en ondersteuning” dit is vastgelegd in het zorgleefplan.  

- Iedere bewoner beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgplan.  

- Binnen een week (bewoners met een zorgverzekeringsindicatie) of zes weken (bewoners 

met een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg) wordt een definitief zorgleefplan 

opgesteld met de bewoner en relevante andere betrokkenen zoals familie, wettelijke 

vertegenwoordiger, huisarts, etc.  

- Het definitieve zorgleefplan wordt door de bewoner ondertekend voor akkoord, bij 

aanpassingen (bijv. na evaluatie) wordt aangetekend in het EPD of de bewoner met de 

aanpassingen akkoord is.  

- De verantwoordelijkheid voor het opstellen van het zorgleefplan is belegd bij een 

verzorgende van minimaal niveau 3 of bij een verpleegkundige. Toezicht op actualiteit van 

de zorgleefplannen wordt gehouden door de zorgcoördinatoren. 

- In november heeft ook de implementatie van een nieuw EPD plaatsgevonden (Nedap ONS) 

wat een betere en meer op de bewoner toegespitste verslaglegging bevordert. De 

aandachtsfunctionarissen die hier verantwoordelijk voor zijn ontwikkelen specifieke op het 

RSH geënte formulieren binnen het EPD. In de loop van 2019 zal de opbouw van het EPD 

verder op maat gemaakt en aangepast worden waarbij tevens aandacht zal worden 

besteed aan de toegang van delen van het EPD voor familie van de bewoners, waar deze 

daar expliciet toestemming voor geven. 

 

3.2. Wonen en welzijn 

 

Nieuwbouw 

2018 is veel werk verricht aan het tot stand brengen van nieuwe huur-, dienstverlenings- en 

zorgovereenkomsten met het oog op de nieuwbouw die in 2019 betrokken gaat worden. 

Daarnaast is er een uitgebreid informatiepakket samengesteld voor zowel huidige als 

aspirant-bewoners waarbij rekening is gehouden met een heldere scheiding tussen wonen en 

zorg & wonen. Daarnaast is mede met het oog op de inhuizing van een groot aantal nieuwe 

bewoners een nieuwe functionaris aangesteld, de Bewonerscoördinator (24 uur per week). 

Deze zal ook voor huidige bewoners een vraagbaak en steun zijn bij allerhande vragen op het 

vlak van wonen in het Rosa Spier Huis alsmede bijkomende sociaal-maatschappelijke 

vraagstukken. Tegelijk met de aanstelling van de Bewonerscoördinator wordt tevens de 

intakeprocedure gestroomlijnd, wat zijn definitieve beslag in 2019 zal hebben. 

Naast de aanstelling van een Bewonerscoördinator is er ook een overeenkomst afgesloten 

met PAC’90. Deze firma zal het RSH naar de verhuizing toe bijstaan met het adviseren, 

ondersteunen en coördineren bij de inrichting van de nieuwbouw en bij de daadwerkelijke 

verhuizing. De planning behelst ook het betrekken van de bewoners bij de inrichting, 

bijvoorbeeld bij de keuze van woningstoffering van het eigen appartement maar ook bij de 

keuze van nieuw meubilair t.b.v. de algemene ruimten. 
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Zingeving 

Vanuit de zorg en activiteitenbegeleiding wordt aandacht besteedt aan specifieke 

levensvragen zoals afname van vitaliteit, eenzaamheidsvraagstukken, psychische problemen 

als rouw, depressie en een zinvolle invulling van de laatste levensfase. Er wordt getracht 

hierbij ook openingen te zoeken voor interactie tussen de bewoners en onderlinge steun. 

  

Zinvolle tijdsbesteding  

Voor het RSH staat een zinvolle dagbesteding hoog in het vaandel. In 2018 zijn er enige extra 

uren aan de activiteitenbegeleiding toegevoegd waarbij de aandacht vooral gericht wordt op 

een uitbreiding van het aanbod voor bewoners met dementiële problematiek daar gezien 

werd dat voor een aantal van deze bewoners meer structuur aangewezen is. Er wordt 

getracht een voortdurende dialoog te creëren tussen de medewerkers met als doel een 

goede balans te vinden tussen een maximaal haalbare autonomie van de bewoners enerzijds 

en voldoende stimulering en sturing op gedrag en activiteitenniveau anderzijds. Waar nodig 

wordt door de medewerkers met familie gekeken naar mogelijkheden voor extra 

ondersteuning en begeleiding op het vlak van activiteiten. Voor een nadere beschrijving van 

het aanbod aan zinvolle dagbesteding wordt verwezen naar hoofdstuk 5. 

  

Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding  

Iedere bewoner ontvangt naar eigen wens en behoefte en in overleg met diens naasten de 

dagelijkse persoonlijke verzorging van lichaam en kleding (o.a. bed, bad, toiletgang, 

haardracht, make-up, bril, gehoorapparaat, kledingkeuze). Ook hier geldt dat gekeken wordt 

naar een goede balans tussen eigenheid en autonomie van de bewoner en inpassing in een 

algemeen en bij het huis passend decorum.  

 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers  

Er is een ruime mate van participatie van de naasten bij het de zorg en ondersteuning van de 

bewoners. Vanwege o.a. geografische beperkingen (bewoners komen uit alle windstreken 

van het land en soms ook het buitenland) is er nog ruimte voor groei in betrokkenheid van 

naasten als vrijwilliger bij het RSH, hier is aandacht voor. 

Er is een groei in het aantal vrijwilligers, eind 2018 zijn er zo’n 60 vrijwilligers betrokken op 

diverse terreinen, voornamelijk op het vlak van activiteiten binnen en buiten het RSH, 

culturele evenementen etc. 

 

3.3. Veiligheid 

 

Vereisten: “zorgorganisaties streven naar optimale veiligheid. Dit moet in balans zijn met de 

persoonlijke vrijheid en het welzijn van cliënten. Organisaties gebruiken twee manieren om de 

basisveiligheid te borgen; meten indicatoren en leren en verbeteren”.   

 

• Medicatieveiligheid: ontwikkelafspraak met zorgkantoor. Dit was vastgelegd in 

Ontwikkelplan WLZ 2017. De voortgang wordt periodiek besproken in het werkoverleg 
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Zorg. Tevens worden medicatiemeldingen vastgelegd in MIC/MIM-rapportage. De 

rapportage werd driemaandelijks besproken met de bestuurder en de Cliëntenraad. 

Om de medicatieveiligheid verder te vergroten, zijn we in overleg met de apotheek, in 

december 2017 gestart met Medimo. Medimo is een digitaal geneesmiddelen 

distributiesysteem. Medimo is in december als pilot gestart op de 1e etage en in januari 

2018 in het hele huis ingevoerd. Het Zorgkantoor heeft eind 2017 geconstateerd dat 

deze ontwikkelafspraak gerealiseerd is.  

• Decubituspreventie: decubitus komt nagenoeg niet voor. Preventief wordt 2jaarlijks een 

risicometing gedaan. Hierbij wordt de bewoner gewogen en wordt de voedingstoestand 

in beeld gebracht. Ook wordt gekeken of iemand incontinent is. Tweemaandelijks is er 

een overleg met de diëtiste om mogelijke voedingsproblemen te bespreken. In die 

uitzonderlijke gevallen waarbij er wel sprake is van decubitus, is er frequent overleg met 

huisarts en zo nodig een wondverpleegkundige. Daarnaast is er een uitgebreid decubitus 

protocol aanwezig, welke als handleiding gebruikt wordt.  

• Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen: Middelen & Maatregelen 

worden sporadisch toegepast. De maatregelen die wij gebruiken zijn bedhekken en 

tafelblad. Het gebruik van bedhekken en tafelbladen vindt altijd plaats in nauw overleg 

met familie/ mantelzorger. Een enkele keer geeft de bewoner het zelf aan prettig te 

vinden wanneer de bedhekken gebruikt worden. Ook in die gevallen wordt dit 

vastgelegd. Er wordt altijd gekeken of er alternatieven zijn voor het toepassen van M&M, 

bijvoorbeeld het niet toepassen van bedhekken, maar het gebruik van valmatten. 

Maandelijks vindt er een evaluatie plaats of de M&M nog toegepast moet worden. 

• Preventie acute ziekenhuisopnamen: acute ziekenhuisopnamen proberen wij altijd te 

voorkomen, omdat onze ervaring is dat dit in de meeste gevallen een negatief effect 

heeft op het welzijn en welbevinden van de bewoner. Wanneer iemand ander gedrag 

laat zien, wordt altijd urine gestript om te kijken of iemand een blaasontsteking heeft. Is 

dit het geval wordt daarover contact opgenomen met de huisarts. Valincidenten zijn niet 

altijd te voorkomen. Dit is passend bij de doelgroep. Het komt ook bij ons voor dat 

iemand een heupfractuur oploopt door een valincident. Wij houden dagelijks contact 

met het ziekenhuis en zodra het maar enigszins mogelijk is, laten we de bewoner weer 

naar het Rosa Spier Huis terug keren. 

• Meten met indicatoren: de meting m.b.t. ‘indicatoren basisveiligheid over 2018 via ZIN’ 

zijn aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. 

Deze metingen hebben betrekking op 4 indicatoren, te weten: 

o  Medicatieveiligheid 

o Decubituspreventie 

o Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen 

o Advance care planning 

 

 

 

 



10 
Kwaliteitsjaarverslag 2018 

 

3.4. Leren en werken aan kwaliteit  

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

In 2018 heeft Perspect de Prezo eindaudit uitgevoerd. De conclusie luidde: In het Rosa Spier 

huis sluit de zorg en dienstverlening goed aan op de specifieke doelgroep. De reeds 

aanwezige cultuur gericht op continue verbeteren heeft zich verder ontwikkeld waarbij de 

verantwoordelijkheid hiervoor meer door medewerkers wordt opgepakt (bijvoorbeeld door 

aandachtsfunctionarissen). Ook cliënten zijn nauw betrokken bij verbeteringen en 

veranderingen. Hiermee heeft het RSH het PREZO Gouden Keurmerk behouden. 

Verbeter- en ontwikkelpunten die via diverse kanalen (interne en externe signalering, 

afstemming tussen directie en OR en CR, managementteamoverleg, ect.) naar voren komen 

worden in een verbeterregister genoteerd en gemonitord en de voortgang wordt elk 

kwartaal met OR en CR besproken. 

 

Werken aan verbeteren door zorgverleners 

Zorgverleners worden via periodiek werkoverleg betrokken bij de totstandkoming van het 

kwaliteitsplan en -verslag. Voor een verbetering van betrokkenheid bij inhoudelijke 

ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering zijn voor 17 aangewezen deskundigheidsvelden 

aandachtsfunctionarissen aangewezen. Het betreft doorgaans per deskundigheidsveld 

minimaal twee medewerkers uit het team V&V en daar waar aangewezen ook medewerkers 

van andere afdelingen. Op deze wijze wordt ook getracht de samenwerking tussen de diverse 

afdelingen (bijvoorbeeld V&V, Huishoudelijke dienst, Keuken) beter te laten worden. 

Medewerkers signaleren tot dusverre zelf dat er een betere communicatie en daarmee ook 

betere verstandhouding gerealiseerd wordt. Tevens dragen de aandachtsfunctionarissen 

zorg voor interne klinische lessen. De 17 deskundigheidsvelden zijn: 

• Bejegening & ouderenmishandeling 

• BHV 

• Decubitus & wondzorg 

• Dementie 

• Ergotherapie & verpleegmiddelen 

• Incontinentie 

• Infectiepreventie 

• INR-trombose 

• Medicatie 

• Middelen en maatregelen (waaronder WZD) 

• Mondzorg 

• ONS/ZLP/AVG 

• Palliatieve en terminale zorg 

• Praktijkbegeleiding 

• Somatiek en ziektebeelden 

• Valpreventie & vitaliteitsbeleid 

• Voeding 
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Structureel overleg 

Overlegvormen met een direct zorggericht karakter zijn: 

• Werkoverleg V&V  

• Bewonersbespreking V&V (7 – 8 keer per jaar) 

• EVV-overleg 

• Verpleegkundigenberaad 

• Driemaandelijkse evaluatie met huisarts(en) m.b.t. psychofarmaca verstrekking 

• (wekelijks) overleg zorgcoördinatoren en adjunct-directeur 

• (wekelijks) overleg directeur-bestuurder en adjunct-directeur 

• (maandelijks) afstemming tussen zorgcoördinatoren en hoofden van dienst & 

bewonerscoördinator 

Meerjarenopleidingsplan 

Het RSH hanteert een meerjarenopleidingsplan waarin structurele en eenmalige opleidings- 

en scholingsplannen zijn opgenomen, het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig 

aangepast. Daarnaast wordt op thema bepaald waar medewerkers scholing in dienen te 

krijgen. In 2018 zijn diverse zorgmedewerkers naar zorginhoudelijke congressen geweest. 

Daarnaast is een aanzet gegeven tot de invoering van e-learning. 

Intern worden klinische lessen verzorgd door o.a. aandachtsfunctionarissen t.b.v. 

medewerkers V&V maar ook medewerkers van andere afdelingen. 

Het Rosa Spier Huis is ook een erkend leerbedrijf. Wij bieden stage en/of werkplekken voor 

MBO-opleidingen (helpende, verzorgende, verpleegkundige). 

 

Lerend netwerk 

Het Rosa Spier Huis heeft ook in 2018 een aantal uitwisselingen gehad met Nusantara op 

verschillende niveaus. Oriëntatie vindt plaats op uitwisseling met nog een andere organisatie. 

 

3.5. Cliëntoordelen 

 

In november is door onafhankelijk bureau Facit een cliëntwaarderingsonderzoek uitgevoerd 

uit met de CQ-index.  Voor het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen twee groepen 

bewoners. De eerste groep betreft de particuliere bewoners plus de bewoners met een Wlz-

indicatie somatiek. Alle 51 betreffende personen zijn benaderd voor een interview waarvan 

er 41 hebben deelgenomen ofwel 80%.  

De tweede groep betreft de bewoners met een Wlz-indicatie psychogeriatrie (12 personen), 

bij deze groep is een schriftelijke vragenlijst verzonden naar de eerste contactpersonen, 

waarvan er 7 hebben deelgenomen, waarmee de respons onder vertegenwoordigers van 

bewoners uitkomt op 58,3%.  

De uitkomsten worden begin 2019 besproken met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, 

de Raad van Toezicht en binnen het Diensthoofdenoverleg. De verbeterpunten werden 

opgenomen in het kwaliteitsplan 2019. 

Dit volledige onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd op de website: 

https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2019/03/tevredenheidsonderzoek-bewoners-

2018.pdf  

https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2019/03/tevredenheidsonderzoek-bewoners-2018.pdf
https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2019/03/tevredenheidsonderzoek-bewoners-2018.pdf
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https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2019/03/tevredenheidsonderzoek-

vertegenwoordigers-van-bewoners-2018.pdf  

De Net Promotor Score (NPS, berekend op het onderzoek bij particuliere bewoners en bewoners 

met een Wlz-indicatie somatiek) bedraagt 71% (2017: 17%). 

 

4. Randvoorwaarden 
 

4.1. Leiderschap, Governance en Management 

 

Het Rosa Spier Huis is een betrekkelijk kleine organisatie maar maakt een zekere groei door op 

gebied van personeelsformatie en anticipeert daarbij ook op de te verwachten toename van de 

bewonerspopulatie in de nieuwbouw. De directie wil vooral voorwaardenscheppend en 

ondersteunend zijn naar de medewerkers toe. De organisatie streeft ernaar om de voordelen die 

zij ziet in een kleine organisatie, namelijk en sterk gevoelde betrokkenheid tussen medewerkers 

en bewoners en korte lijnen tussen de hiërarchische lagen, te behouden maar tegelijk ook de 

vragen die een groeiende personeelsformatie met zich meebrengt adequaat te beantwoorden. 

Dit impliceert o.a. dat er gewerkt wordt aan het vergroten van de eigen verantwoordelijkheden 

van medewerkers en afdelingen. 

Het RSH werkt conform de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht en Bestuurder 

hebben in 2018 een analyse van de stand van zaken binnen het RSH in relatie tot de nieuwe 

Governance Code en deze waar nodig herzien en opnieuw vastgesteld. De Governance Code zal 

jaarlijks op de agenda van de RvT worden gezet.  

Een van de leden van de RvT heeft een specifieke achtergrond in de zorg. De Directeur-

bestuurder heeft een verpleegkundige achtergrond maar is thans niet meer BIG-geregistreerd. 

De Adjunct-directeur heeft eveneens een verpleegkundige achtergrond en een tot 2023 geldige 

BIG-registratie. Daarmee wordt een verankering van de zorg in het management geborgd. Ook in 

de OR hebben medewerkers van V&V zitting. 

Het Rosa Spier Huis kent korte lijnen en een open, kritische en op samenwerking gerichte 

communicatie. De overlegstructuur heeft in 2018 een paar aanpassingen ondergaan en is nu als 

volgt. 

- Elke zes weken overlegt de Directie met de Raad van Toezicht.  

- Elk kwartaal wanneer de kernzaken als de begroting, jaarverslag e.d. op de agenda staan 

nemen ook de OR en de CR deel aan het overleg.  

- De organisatie wordt geleid door een eenhoofdig bestuur (directeur-bestuurder) welke 

formeel wekelijks overlegd met de adjunct-directeur en daarnaast op indicatie 

laagdrempelig.  

https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2019/03/tevredenheidsonderzoek-vertegenwoordigers-van-bewoners-2018.pdf
https://rosaspierhuis.nl/wp-content/uploads/2019/03/tevredenheidsonderzoek-vertegenwoordigers-van-bewoners-2018.pdf
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- De adjunct-directeur heeft wekelijks werkoverleg met de zorgcoördinatoren en 

maandelijks met de diensthoofden van Keuken, Huishouding en Activiteitenbegeleiding & 

vrijwilligers. 

- De Directeur-bestuurder heeft periodiek werkoverleg met de diensthoofden van de 

Administratie, Facilitaire & technische dienst en Cultuur. 

- Maandelijks vindt het managementteamoverleg plaats (Directie en diensthoofden). 

- Elke zes weken overlegt de Directie met de Ondernemingsraad, de samenwerking wordt 

jaarlijks geëvalueerd. 

- Elke zes weken overlegt de Directie met de Cliëntenraad, de samenwerking wordt jaarlijks 

geëvalueerd. In de CR hebben zowel bewoners als familieleden van (ex)bewoners zitting, 

alle leden hebben hiermee een directe en persoonlijke band met het RSH. 

- Naast deze formele overlegstructuur wordt waar mogelijk getracht verdere participatie 

van OR en CR te realiseren, bijvoorbeeld door betrokkenheid van een deel van de CR bij de 

totstandkoming van het Kwaliteitsplan en van een ander deel van de CR bij de begroting. 

- De CR toont een grote mate van betrokkenheid, legt contact met de bewoners middels 

o.a. inloopspreekuren en een jaarlijkse algemene bewonersvergadering. 

- Werkoverleggen vinden binnen de afdelingen/diensten structureel plaats, voor de afdeling 

V&V is dit bijvoorbeeld eens per 6 weken onder voorzitterschap van de adjunct-directeur. 

-  

 

4.2. Personeelssamenstelling 

 

Opbouw personeel V&V en activiteitenbegeleiding 

Het RSH streeft naar een goede mix in disciplines die waarborgen biedt aan een adequate en 

kwalitatief hoogstaande zorgverlening. Nieuwe medewerkers krijgen een contract voor een 

jaar, in de regel geldt dat bij gebleken geschiktheid hierna overgegaan wordt tot een 

overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het RSH tracht de inzet van uitzendkrachten en ZZP’ers 

tot een absoluut minimum te beperken in het belang van onder andere continuïteit van 

zorgverlener. Per 1 januari 2018 zijn er structureel twee nachtdiensten. Ook de vroege en 

late diensten zijn in zekere mate uitgebreid om te voldoen aan de grotere zorgvraag n.a.v. de 

toename van Wlz-indicaties. De disciplinemix is ultimo 2018 als volgt: 

• De adjunct-directeur, verantwoordelijk voor de zorg is BIG-geregistreerd 

verpleegkundige (niv. 6). (1 FTE) 

• Het team V&V wordt functioneel aangestuurd door twee zorgcoördinatoren, beiden 

verpleegkundige niv. 6. (1,47 FTE) 

• Er zijn daarnaast 6 verpleegkundigen niv. 4 werkzaam (3,11 FTE). Drie van deze 

verpleegkundigen alsmede de twee zorgcoördinatoren dragen zorg voor 24 uur 

bereikbaarheid van de verpleegkundige discipline, indien niet daadwerkelijk 

aanwezig dan binnen een half uur ter plaatse indien noodzakelijk. Een van de 

verzorgenden IG alsmede een zij-instromer zijn in opleiding tot verpleegkundige niv. 

4. 

• Van de discipline verzorgende IG niv. 3 is 17,86 FTE in dienst. Drie verzorgenden IG 

volgen momenteel de opleiding tot Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. 
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• De formatie Helpende Zorg en Welzijn  niv 2 en niv 2 plus bedraagt 4,86 FTE.  

• Tot slot worden t.b.v. begeleiding bij de maaltijden nog zorghulpen in dienst, 1,08 

FTE. 

• Het aantal uren t.b.v. de activiteitenbegeleiding is opgehoogd naar 2,39 FTE, deze 

worden aangestuurd door de (meewerkend) Coördinator Activiteitenbegeleiding & 

Vrijwilligers. Een van de activiteitenbegeleiders is in 2018 begonnen met de HBO-

opleiding dementiezorg. 

 

4.3. Gebruik van hulpbronnen & informatie 

 

In 2018 heeft een verdere herstructurering van de administratie plaatsgevonden. Daarnaast 

is er een uitbreiding geweest met de aanstelling van een Bewonerscoördinator. Vooral via 

contacten door zorgcoördinatoren en specifieke aandachtsfunctionarissen wordt de 

samenwerking met medische en paramedische disciplines gemonitord. Er wordt voortdurend 

gezocht naar mogelijkheden voor uitbreiding en verbetering van ICT-middelen om de 

kwaliteit van zorg te waarborgen en een hogere efficiëntie te realiseren, o.a. door digitale 

koppeling met medicatiesystemen van de apotheek. Daarnaast heeft ion 2018 de invoering 

van een beoogd beter EPD (Nedap ONS) plaatsgevonden. Er vindt uitgebreide inventarisatie 

plaats van toepassingen van domotica in de nieuwbouw die in 2019 betrokken gaat worden. 

 

5. Culturele activiteiten en inzet extra middelen Waardigheid en Trots 
 

Vanaf september 2016 worden er in het kader van het project ‘Waardigheid & Trots’ extra 

activiteiten georganiseerd. Deze extra activiteiten hebben betrekking op een zinvolle dag 

invulling waarbij het belangrijk is dat dit vraaggerichte activiteiten zijn, oftewel de wens van 

de bewoner is hierbij doorslaggevend. Oorspronkelijk ervan uitgaand zo’n twee extra 

activiteiten per maand te organiseren. 

 

     5.1. Toelichting activiteiten 2018 

 

In 2018 zijn net als in voorgaande jaren (september 2016 t/m 2017) meer activiteiten 

georganiseerd dan oorspronkelijk gepland (oorspronkelijk zo’n 20 a 24 extra activiteiten 

binnen- en/of buitenshuis, zie hiervoor de Waardigheid & Trots aanvragen 2016, 2017, 2018). 

In plaats van twee zijn er nu gemiddeld zo’n vijf extra activiteiten per maand georganiseerd. 

Twee ‘grote’ activiteiten (in de bijbehorende Excel sheet grijs gearceerd) zoals: uitstapjes of 

een workshop in huis, en wat ‘kleinere’ activiteiten zoals een lezing, filmavond of 

bijvoorbeeld koffiedrinken in Laren. De reden hiertoe is dat zo alle bewoners, en met name 
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die met een zorgindicatie, hiervan kunnen profiteren. Niet elke activiteit of uitstapje is 

geschikt voor iedere bewoner. Denk hierbij aan bewoners met bijvoorbeeld ernstige 

dementie of immobiliteit, en juist voor hen is het belangrijk deel te kunnen nemen aan 

activiteiten. Daarnaast vanwege logistieke redenen (bijvoorbeeld een maximum hoeveelheid 

mensen die mee kunnen in het busje, etc.). Al deze activiteiten zijn wel uitgegaan van de 

gestelde kaders en bijbehorende begroting.  

 

Bij een aantal activiteiten, met name die buitenshuis, is een tweede betaalde kracht ingezet 

namelijk een verzorgende. Dit heeft te maken met het feit dat een aantal bewoners 

medicatie gebruikt (dit vraagt een gekwalificeerde kracht i.v.m. voorbehouden handelingen), 

er bijvoorbeeld incontinentiemateriaal mee moet, of dat deelnemers begeleiding nodig 

hebben bij toiletbezoek, etc. 

 

De reacties van bewoners over de activiteiten in het kader van Waardigheid en Trots zijn 

over het algemeen zeer positief. 

 

      5.2. De activiteiten van 2018 

 

In de eindrapportage Waardigheid & Trots 2017 stond ‘Verder wordt er gestreefd om 

structureel maandelijks binnenshuis een workshop aan te bieden’. In 2018 is het gelukt om 

maandelijks een workshop te organiseren, er zijn in 2018 veertien workshops georganiseerd: 

6x modeltekenen met professioneel model, 3x theaterworkshops door een student(en) van 

de HKU, zeefdruk, letterdruk, monoprint, linosnede en bloemschikken. Tien workshops 

waren binnenshuis, vier workshops vonden plaats in het Grafisch Atelier te Hilversum 

(zeefdruk, letterdruk, monoprint en linosnede). In 2019 wordt dit gecontinueerd. In de 

toekomst is dit te combineren met ‘Jong en Oud’, in feite gebeurde dit al tijdens de 

workshops theater door student(en) van de HKU. Daarnaast tijdens het project ‘De Kunst van 

het leven’ (hierover is een aparte rapportage geschreven). 

 

                
Workhops modeltekenen, letterdruk en monoprint in het Grafisch Atelier te Hilversum 

 

Andere activiteiten die in 2018 in het kader van Waardigheid & Trots hebben plaatsgevonden zijn 

o.a.: museumbezoek, lezingen, filmavonden, koffiedrinken in Laren (of elders), boottocht, een 

activiteit met kinderen uit Laren, lunchconcert in het concertgebouw, optreden voor bewoners door 

voormalig collega’s van het omroepkoor, een kerstoptreden door een 6-stemmige vocalgroup. 
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   Kinderen met huifkar, en gefascineerd door de expositie, op bezoek in het Rosa Spier Huis 

 

Musea/tentoonstellingen die bezocht zijn: Kunsthal Kade Amersfoort (Tell Freedom, 15 South African 

Artists), Singer Museum, Vesting museum Naarden, Pinetum Blijdenstein, Beeld en Geluid. 

 

Lezingen die hebben plaatsgevonden: Filosofie (5 x, door een bewoner), Verhalen over schijn en 

werkelijkheid, Soefisme (door een bewoner), Fotosynthese en andere wetenschap (2x, door een 

bewoner). 

 

De reacties van bewoners zijn over het algemeen zeer positief. Tijdens een aantal workshops wordt 

er door een aantal mensen, die vanwege dementie normaliter wat verward en vergeetachtig zijn, in 

uiterste concentratie gewerkt. Bijzonder is dan ook, dat het vakmanschap van deze mensen weer zo 

zichtbaar wordt. Een bewoner die gedurende zijn leven veel heeft gezeefdrukt begint tijdens de 

workshop zeefdrukken les te geven aan andere bewoners. Ook helpt hij deze bewoners bij alle 

moeilijkheden die zij tegen komen tijdens het zeefdrukken. Bij sommige workshops ontdekken 

bewoners ook weer nieuwe technieken, bijvoorbeeld een bewoonster die altijd in de muziek 

werkzaam is geweest ontdekt dat beeldend werken ook erg leuk is. 

 

                 
Workshop zeefdrukken in het Grafisch Atelier te Hilversum 

 

Bijzonder is ook dat bij een bezoek aan Beeld & Geluid er poppen uit de Fabeltjeskrant worden 

getoond, welke gemaakt zijn door een bewoonster. Tevens zien we in een boek aldaar foto’s van 

destijds van deze bewoonster met daarbij afdrukken van de factuur voor haar werkzaamheden aan 

de poppen. 
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Bewoonster bij ‘haar pop’ in Beeld & Geluid, bezoek aan een lunchconcert in het Concertgebouw te Amsterdam  

 

Tijdens een bezoek aan een lunchconcert in het concertgebouw zijn diverse bewoners mee die zelf 

ooit in het concertgebouw, als solist, orkestmusicus of in het omroepkoor, hebben opgetreden. 

Alleen al in het concertgebouw zijn is voor hen dan een bijzondere beleving. 

 

Bij de uitstapjes valt op dat er onderweg in de bus al een uitgelaten sfeer hangt. Al tijdens de rit heeft 

men vaak echt het gevoel ‘uit’ te zijn. Zeker voor de bewoners met een dementieel syndroom en/of 

een somatische aandoening is het van belang passende activiteiten buitenshuis te ondernemen, net 

zoals zij dat vroeger deden. Museumbezoek, of soms alleen maar even koffiedrinken bij de Larens 

heide draagt voor hen zeer bij aan welzijn. De laatste jaren spreekt men vaak over een inclusieve 

participatiesamenleving. Mensen met een ernstige aandoening dienen dan wel de mogelijkheid te 

krijgen te participeren in de samenleving, dit soort uitstapjes met elkaar ondernemen draagt in die 

zin dan ook zeker bij aan ‘participeren’ en ‘inclusiviteit’.  

 

       
Een herfstwandeling op de Larense Heide                 Boottocht op de Vecht 
 

De lezingen waarbij bewoners zelf de lezing verzorgen zijn ook geheel op initiatief van deze 

bewoners. Deze lezingen worden door andere bewoners dan ook zeer gewaardeerd. 

 

Tevens zijn er bewoners bij een aantal activiteiten in het kader van Waardigheid en Trots aanwezig 

die normaliter eigenlijk nauwelijks aan activiteiten deelnemen. Verder dragen bewoners steeds ook 

zelf nieuwe ideeën aan voor toekomstige activiteiten. 

 
 

 

 


