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Inleiding  

Er zijn twee belangrijke opgaven en uitdagingen in de ouderenzorg in Nederland. De toenemende 

complexiteit met een veranderende zorgvraag en de krapte in de arbeidsmarkt. De bewoners en de 

cliënten van nu, hebben een andere zorgvraag dan die van vijf jaar geleden. Daarnaast zijn er minder 

(betaalde) mensen beschikbaar voor de toenemende en veranderende zorgvraag. Meer ouderen zullen 

langer thuis zorg en ondersteuning krijgen. Deze omstandigheden zijn bepalend voor onze jaarplannen de 

komende jaren.  

 

Voor een toekomstbestendig Huize Rosa is in 2021 een meerjaren herstelplan geformuleerd, dat doorloopt 

tot 2025. Dit sluit aan op het meerjarenbeleidsplan ‘een toekomstbestendig Huize Rosa, strategie & 

besturing 2020-2025”. Onze slogan  ‘Wij zijn de leukst kleine zorgorganisatie in Nijmegen’ vat dit 

herstelplan compact samen. Het komend jaar is er een extra opgave als gevolg van onvoorziene en 

aanzienlijke kostenstijgingen, door de CAO, inflatie en de energiecrisis. Door in te zetten op kwaliteit, 

slimmer en anders werken, verwachten wij dat wij dit binnen afzienbare termijn kunnen realiseren binnen 

de beschikbare middelen.  

 

De focus in 2023 en 2024 blijft bij de basis op orde brengen van zowel de verpleeghuiszorg als de ICT basis 

infrastructuur. Onder andere door de verdere ontwikkeling van verpleegkundige functie, die in 2022 is 

geïntroduceerd. Ondersteund door een nieuw ECD met spraakgericht rapporteren en de implementatie 

van de nieuwe digitale werkplek. Tevens blijft de inzet op extramurale groei in WLZ via VPT en MPT, nu in 

de wijk. Dit is ook de wens van het zorgkantoor.  

Aangevuld met de volgende drie prioriteiten: 
1. Preventie en reductie van verzuim en vitale medewerkers. Ten behoeve van behoud medewerkers en 
verlagen van de werkdruk.  
2. Capaciteitsplanning. Hoe zorgen we voor de juiste mensen op de juiste plek met de juiste kwalificaties 
voor de zorg en dienstverlening? 
3. Zorginnovatie. Dit jaar maken we een start met de introductie van zorgtechnologie. Een belangrijk 
thema voor de komende jaren.  
 
De uitgangspunten voor onze organisatie zijn verwerkt in ‘Bouwen aan een nieuw hoofdstuk in de 
geschiedenis van Huize Rosa’. Het hart van de organisatie is inclusieve zorgteams rondom de bewoners en 
cliënten. De familie, mantelzorgers en vrijwilligers horen hier nadrukkelijk steeds meer bij. De benodigde 
en gewenste verandering is een proces dat tijd vraagt. In dit proces van verandering doen we wat nodig 
is, doen we wat werkt en gaan we stap voor stap. We maken gebruik van elkaars talent. We werken samen 
op basis van gelijkwaardigheid en toegevoegde waarde.  
 
Als organisatie bouwen we voort op een mooi verleden. We zijn trots op onze identiteit, eigenheid en 
zelfstandigheid. Elke dag opnieuw blijven we samen leren en ontwikkelen.  
 
We staan open voor elkaar, voor de omgeving en voor de toekomst.  

 
Jannette Booij, Bestuurder Stichting Zorgcentrum Huize Rosa 
Nijmegen, 16 december 2022 
 
 

NB: Dit meerjarige kwaliteitsplan is tot stand gekomen in samenwerking met het breed-MT, de 

Cliëntenraad en de ondernemingsraad van Huize Rosa.  
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1. Profiel van Stichting Zorgcentrum Huize Rosa 

1.1 Omschrijving van de organisatie  

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa (SZHR), hierna te noemen Huize Rosa, is een kleinschalige zorgaanbieder 
met een breed aanbod: wonen met zorg en verpleging, thuiszorg en welzijnsdiensten aan bewoners van 
Huize Rosa en ouderen die in de omgeving van Huize Rosa wonen. Ook biedt Huize Rosa huishoudelijke 
ondersteuning, activiteitenbegeleiding, maaltijdservice, noodhulp en zorgbemiddeling aan. Voor de zorg 
aan ouderen met dementie kiest Huize Rosa bewust voor kleinschalige zorg in woongroepen, dicht bij de 
bewoner. Met veel ruimte voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en respect voor leefgewoonten. 
Voor de bewoners met een lichamelijke beperking of aandoening is gekozen voor royale appartementen 
met een ruime woonkamer, badkamer en slaapkamer.  
Bij Huize Rosa werken meer dan  235 medewerkers en 70 vrijwilligers. Huize Rosa heeft in 2021 intramuraal 
capaciteit voor 96 bewoners. In de appartementengebouwen Catharinahof, Tristan & Isolde, naast Huize 
Rosa en in de wijken Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost verleenden wij in 2021 thuiszorg en 
huishoudelijke hulp. In 2021 gaf Huize Rosa WLZ zorg aan 142 cliënten, ZVW zorg aan 75 cliënten, WMO 
huishoudelijke hulp aan 68 cliënten en daarnaast aan 34 particuliere klanten huishoudelijke 
ondersteuning. 
 
Naast de cliënten hebben ook de medewerkers een centrale plaats in de organisatie. Immers alleen met 
gemotiveerde, geïnspireerde en betrokken medewerkers kan de gewenste kwaliteit van zorg geleverd 
worden. De omzet van de organisatie bedroeg in 2021 ruim € 11 miljoen. Huize Rosa heeft als primair 
werkgebied Nijmegen, al zijn cliënten uit de regio en heel Nederland welkom. Huize Rosa hanteert het 
Raad van Toezicht-Raad van Bestuur-model. Hierbij is de dagelijkse leiding in handen van een éénhoofdige 
Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht 
 
De visie en kernwaarden van Huize Rosa luiden: 

Stichting Zorgcentrum Huize Rosa wil waardevolle zorg leveren aan ouderen in een unieke, persoonlijke 
relatie samen met anderen, op basis van gelijkwaardigheid en solidariteit.  
We streven naar een woon- en werkgemeenschap van niet al te grote schaal. Betrokkenheid en 
medemenselijkheid horen van oudsher bij Huize Rosa en zijn de basis voor de omgang met elkaar. In Huize 
Rosa is veel ruimte voor bezinning, rust en viering; in de accommodatie, de activiteiten en de sfeer in huis 
zijn de goede tradities uit het verleden terug te vinden. 

 
Eind 2019 is nieuw meerjarenbeleid opgesteld aan de hand van de vraag hoe Huize Rosa in de toekomst – 
de periode 2020 tot 2025 – goede, waardevolle zorg kan blijven bieden aan kwetsbare ouderen binnen de 
muren van het zorgcentrum en in de omliggende wijken. Het antwoord is tot stand gekomen met inbreng 
van de Raad van Toezicht, cliëntenraad, ondernemingsraad en het Breed-MT. Er zijn zeven uitdagingen 
benoemd, waar wij sindsdien aan werken.  
 
Als eerste het opnieuw vormgeven van de identiteit, daarnaast het opschuiven naar de zorg en 
dienstverlening in de wijk, versterken van kwaliteit van zorg en welzijn, door ontwikkelen van HRM, slim 
samenwerken in het (lerend) netwerk, het verder ontwikkelen van zelforganisatie en het managen van 
middelen. In dit meerjarige kwaliteitsplan zal ook prominent plek zijn voor het meerjarenbeleid en de 
uitdagingen, waar zorgcentrum Huize Rosa voor staat. 
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1.2 Omschrijving typen zorgverlening 

Huize Rosa ondersteunt kwetsbare ouderen om zo gezond, prettig en zelfstandig mogelijk te blijven leven. 
Wij zijn er voor inwoners van Nijmegen en omgeving en bieden verschillende typen zorgverlening:  

 

Type zorglevering Eenheden Zorgomgeving 

WLZ-zorg zonder én met 
behandeling ZZP en VPT 

ZZP 3 tot en met ZZP 10 Zelfstandig wonen met zorg 

WLZ-zorg met behandeling 
psychogeriatrie 

ZZP 4 tot en met ZZP 10 Kleinschalig wonen in groepsvormen 

ZVW Persoonlijke verzorging & 
Verpleging 

Zelfstandig wonen met zorg 

WMO HH Huishoudelijke Hulp en 
begeleiding 

Maatschappelijke ondersteuning aan 
huis 

1.3 ZZP-verdeling 

Huize Rosa biedt binnen haar muren verpleeghuiszorg aan bewoners van zes woongroepen enerzijds en 
sinds 1 april 2020 ook verpleeghuiszorg aan de bewoners van de appartementen in de woontoren. In 
onderstaande tabellen wordt van beide groepen een nadere onderverdeling gemaakt naar zorgproduct.  
 

Producten Woongroepen Financiering Totaal  

ZZP 5 WLZ 35 

ZZP 7 WLZ 3 

Totaal    38 

*Peildatum 31-12-21 
 

Producten Woontoren Financiering Totaal  

ZZP 3 WLZ 1 

ZZP 4 WLZ 2 

ZZP 5 WLZ 6 

ZZP 6 WLZ 43 

Persoonlijke verzorging & Verpleging ZVW 4 

Totaal    56 

*Peildatum 31-12-21 
 
 
In de thuiszorg wordt zowel ZVW-zorg als WLZ-zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis (VPT) 
geleverd. Ook van VPT-cliënten is een nadere onderverdeling naar zorgzwaarte gemaakt.  
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Producten Thuiszorg Financiering Totaal  

Vpt 3 WLZ 1 

Vpt 4 WLZ 4 

Vpt 5 WLZ 6 

Vpt 6 WLZ 8 

Totaal    19 

ZVW  ZVW 44 

Totaal    44 

*Peildatum 31-12-20 

 
De huishoudelijke dienst van Huize Rosa levert als onderdeel van het VPT, op basis van particulier tarief 
en vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) huishoudelijke hulp en ondersteuning. In de 
onderstaande tabel is een nadere onderverdeling van de cliënten te zien, waarbij HH1 staat voor minder 
complexe en HH2 voor complexe situaties. Het onderscheid tussen inspannings- en outputgericht heeft te 
maken met de onderliggende indicatie. Die is bij inspanningsgericht gebaseerd op een vast aantal uren per 
week en bij outputgericht op een resultaat zoals vastgelegd in een plan van aanpak.  
 

Producten Huishouding Financiering Totaal  

HH 1: inspanningsgericht WMO 57 

HH 1: outputgericht WMO 9 

HH 2: inspanningsgericht WMO 1 

HH 2: outputgericht WMO 1 

Totaal    68 
Peildatum 31-12-21  
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2. Profiel personeelssamenstelling van Stichting Zorgcentrum Huize Rosa 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 stelt dat er zonder voldoende, bevoegd en bekwaam personeel 
geen kwalitatief verantwoorde zorg kan worden geleverd en dat onderschrijven we van harte. In dit 
hoofdstuk wordt de personeelssamenstelling op verschillende manieren gepresenteerd. Onderstaande 
cijfers hebben betrekking op de periode 1 januari tot 31 december 2021 en betreffen de gehele 
organisatie, dus zowel intramurale als extramurale dienstverlening. 

2.1 Aantal zorgverleners en vrijwilligers 

Onder zorgverleners verstaan wij alle cliëntgebonden functies. Onderstaande weergave laat het 
percentage zorgverleners per organisatieonderdeel zien. De activiteitenbegeleiders (in Zorg algemeen) en 
de zorgassistentes (in Zorg algemeen) dienst horen bij zorgverleners. 
 

Figuur 1: Percentage zorgverleners en overige medewerkers 

Afdeling 
Percentage 

zorgverleners 
 

Algemeen beheer 11% 

 

 

 

Gastvrijheid en wonen 0% 

 

 

 

Thuiszorg 65% 

 

 

 

Woongroepen 100% 

 

 

 

Woontoren 100% 

 

 

 

Zorg algemeen 96% 

 

 

 

 

Zorgverlener     

Overige medewerker  

 
Op de peildatum 31-12-2021 werken er 235 betaalde medewerkers en in januari 2022 70 vrijwilligers (de 

cijfers met betrekking tot de vrijwilligers op 31-12-21 zijn onbekend). Onderstaand schema laat het 

percentage vrijwilligers per organisatieonderdeel zien. Veel vrijwilligers zijn actief in de 

activiteitenbegeleiding (Zorg algemeen). In de woontoren zijn 10 individuele vrijwilligers actief, dit is 59% 

van het totaal aantal actieve vrijwilligers in de woontoren. Hiernaast zijn sommige vrijwilligers bij meer 

dan één organisatieonderdeel actief.  
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Figuur 2: Percentage vrijwilligers en overige medewerkers 

Afdeling 
Percentage 

vrijwilligers 
 

Algemeen beheer 0% 

 

 

 

Gastvrijheid en wonen 36% 

 

 

 

Thuiszorg 3% 

 

 

 

Woongroepen 12% 

 

 

 

Woontoren 19% 

 

 

 

Zorg algemeen 50% 

 

 

 

 

Vrijwilliger     

Overige medewerker 
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2.2 Verdeling over functies en niveaus 

In onderstaand schema worden de medewerkers en vrijwilligers weergegeven naar functie. De peildatum 

is 31-12-2021, behalve van de vrijwilligers waarvan de peildatum januari 2022 is. 

 
 

 
Op de peildatum zijn er 164 zorgverleners in dienst. Deze kunnen we, net als voorgaande jaren, 

presenteren naar opleidingsniveau. De peildatum is 31-12 van het jaar 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021. 

Figuur 4: Verdeling naar opleidingsniveau 

Niveaus 2017 2018 2019 2020 2021 

Niveau 1 16% 20% 22% 24% 16% 

Niveau 2 12% 13% 12% 17% 15% 

Niveau 3 61% 51% 49% 40% 66% 

Niveau 4 10% 14% 15% 17% 1% 

Niveau 5 1% 0% 0% 0% 2% 

Niveau 6 0% 3% 2% 2% 0% 

 

2.3 Verhouding leerlingen-gediplomeerden 

Van de 164 zorgverleners is 7% leerling en 93% gediplomeerd. De peildatum voor deze cijfers is 31-12-

2021. 
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Figuur 5: Verhouding leerlingen en gediplomeerden 

 

 
 
2.4 In-, door- en uitstroomcijfers 
 
De in-, door- en uitstroomcijfers zijn bepaald per jaar over het jaar 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 en zijn 

inclusief oproep- en flexkrachten. 

 
Figuur 6: In-, door- en uitstroomcijfers 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

Jaar Aantal 

2017 51 

2018 56 

2019 59 

2020 89 

2021 56 

Jaar Aantal 

2017 20 

2018 45 

2019 60 

2020 81 

2021 57 
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2.5 Ziekteverzuim  

 
De ziekteverzuimpercentages worden weergegeven exclusief vangnet, ziek ten gevolge van zwangerschap 

en zwangerschapsverlof. 

Figuur 7: Ziekteverzuimpercentages 

ZIEKTEVERZUIM 2017                  ZIEKTEVERZUIM 2018                   ZIEKTEVERZUIM 2019 

 

 

 

 

 

       ZIEKTEVERZUIM 2020                            ZIEKTEVERZUIM 2021* 

 

 

 

 

 

* Vanaf 1-1-2022 worden de verzuimcijfers berekend door Vernet. Het jaarcijfer over 2021 is eveneens 

berekend door Vernet. 

 
          Terug naar inhoudsopgave  

  

7,65
% 

8,85
% 

9,46
% 

8,75
% 

10,7

% 
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3. Situatie, plannen en voornemens voor de komende jaren 

In 2021 is er door de ingezette leer- en verbeter richting behoefte ontstaan aan een meerjarig 
kwaliteitsplan, dit in plaats van een jaarlijks kwaliteitsplan. De voornaamste reden hiervoor is dat de 
projecten en doelstellingen genoemd in het kwaliteitsjaarplan 2021, meer tijd en aandacht vragen dan 
vooraf ingeschat. Daarbij was er ook behoefte aan integratie van de 7 uitdagingen die geformuleerd zijn 
in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Hier onder in figuur 1 een schematische weergave van de 7 
uitdagingen die zijn geformuleerd voor de komende jaren.  
 
Huize Rosa volgt het kwaliteitsmanagementsysteem PREZO. PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg. Het 
is ons hulpmiddel om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te monitoren, te verbeteren en te borgen. 
Bij de totstandkoming van dit meerjarige kwaliteitsplan heeft ons kwaliteitsmanagementsysteem een 
centrale plaats gekregen. De elementen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (figuur 2) en de 
prestaties uit het PREZO-systeem (figuur 3) zijn in samenhang gepresenteerd in figuur 4 & 5. Er is voor 
gekozen om de koers naar een toekomstbestendig Huize Rosa door middel van de zeven uitdagingen 
structuur te geven in het meerjarige kwaliteitsplan, dit om richting en focus aan te brengen aan de plannen 
en doelstellingen die er zijn. De zeven uitdagingen van het meerjarenbeleid komen in dit hoofdstuk 
achtereenvolgens aan bod. Steeds wordt per thema aangegeven  (1) wat de huidige situatie is en (2) wat 
verbeterdoelstellingen voor de komende jaren zijn met de te verwachtte kosten.    

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                 

Figuur 1: Uitdagingen meerjarenbeleid 2020-2025 

 

 
 

 

 
 

 

 
                             

 

 
 

 

 
 

 

 
       Figuur 2: Thema’s kwaliteitskader             Figuur 3: Model PreZo 

          



 

 

 

Meerjarig KwaliteitsPlan Huize Rosa 2023 & 2024,  Samen leren en verbeteren 12 

 

 

Figuur 4: Relatie kwaliteitskader met het meerjarenbeleid 2020-2025 

 

Figuur 5: Relatie PreZo met het meerjarenbeleid 2020-2025 
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3.1 Uitdaging 1: Identiteit herladen 

3.1.1 Huize Rosa en haar identiteit 

Huidige situatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeterdoelstelling  

In 2021 is de nota ‘Het hart van zorgcentrum Huize Rosa’ vastgesteld. Na een zorgvuldig 
proces met een brede groep betrokkenen is in deze nota de eigentijdse en tijdloze 
identiteit van onze organisatie verwoord.  
De essentie is gemeenschap en verbondenheid met behoud van onze kernwaarden 
waardevol, uniek en persoonlijk. Gastvrijheid en aandacht voor elkaar zijn het cement 
hiervoor. De identiteit is herladen en bouwt voort op de historie en herkomst van Huize 
Rosa en geeft richting voor de toekomst.  
 

Verbeterdoel 1.1: Vertalen van de herladen identiteit naar de praktijk en verwerken 
in beleid 
Voor alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires is het van belang te weten 
wat onze identiteit in de praktijk betekent. Daarom gaan we de identiteit vertalen en 
verwerken in informatiemateriaal, beleid en protocollen. Als hulpmiddel voor het doel 
om onze ‘herladen’ identiteit merkbaar te ervaren in de praktijk door ons gedrag, 
manier van werken en met elkaar omgaan. Een werkgroep gaat hiermee aan de slag. 
Er wordt informatiemateriaal gemaakt dat we zowel intern- als extern kunnen 
gebruiken, waarin onze ‘herladen’ identiteit met beeld en geluid wordt toegelicht. Het 
doel is dat dit eind 2023 gereed is.  

 Eigenaar: bestuurder  

 Projectleider: teamleider welzijn 

 Wanneer: 2023 

 Benodigde middelen: opgenomen in de begroting  
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3.2 Uitdaging 2: Opschuiven in de keten 

3.2.1 Groei in de WLZ-VPT 

 

Huidige situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeterdoelstelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huidige pakket aan producten en diensten van Huize Rosa omvat wonen met zorg 

en verpleging, thuiszorg en aanvullende diensten op het gebied van welzijn, 

huishoudelijke ondersteuning, activiteitenbegeleiding, maaltijdverzorging, noodhulp 

en zorgbemiddeling. Dit pakket is ook passend voor de toekomst, waarbij de nadruk 

op andere financieringsvormen zoals een Volledig óf Modulair Pakket Thuis (VPT/MPT) 

of Persoonsgebonden budget (PGB) gaat liggen. Een verschuiving naar de ‘voorkant 

van de keten’ – meer in de thuissituatie van cliënten – is wenselijk.  

 

De opgave is dat kwetsbare ouderen op het juiste moment passende zorg krijgen, die 

betaalbaar blijft voor de samenleving. Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat mensen langer 

thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt ondersteund door het zorgkantoor in haar 

inkoopbeleid. In het meerjarenbeleid ‘Een toekomstbestendig Huize Rosa, strategie & 

besturing 2020 – 2025’ kiest Huize Rosa voor groei in de wijk en opschuiven in de 

keten. We gaan voor behoudt van het huidige volume op dat gebied van ZvW en WMO. 

 

Wij verschuiven onze focus verder naar groei in extramurale langdurige zorg (WLZ) via 

VPT en/of MPT, zorg op afstand, presentie in de wijk (via wijkteam en welzijn), 

toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zo kunnen we voorzien in de groeiende behoefte 

om zorg dichtbij huis te organiseren en invulling te geven aan onze doelstellingen. De 

omstandigheden hiervoor zijn gunstig door de nabijgelegen appartement complexen 

(waarin wij bewoners met zorgvragen kunnen aandragen), de omliggende wijken en 

het terrein van Sint Josefklooster waarop zorgwoningen gebouwd gaan worden.  

Het effect hiervan is dat kwetsbare ouderen langer thuis kunnen wonen (met hun 

partner) en daarmee uitstel van (intramurale) en duurdere zorg.  Daarnaast bieden wij 

dan een lokaal aanbod in de totale klantreis van de kwetsbare oudere;  vermindering 

eenzaamheid door activiteiten en ontmoeting, dagbesteding, huishoudelijke hulp, 

maaltijden, persoonsalarmering, zorg in de wijk en VPT/MPT en uiteindelijk 

intramurale zorg, indien nodig.  

 

Verbeterdoel 2.1: Opschuiven in de keten, groei thuiszorg d.m.v. WLZ VPT/MPT 
Het doel is naar een groei van 4 cliënten VPT/MPT per jaar voor  de komende 5 jaar 
vanaf 2022. Deze groei is gebaseerd op de gemiddelde uitstroom van de appartement 
complexen Tristan & Isolde. Omdat er ook uitstroom is bij de bestaande VPT/MPT 
cliënten, is dit alleen niet voldoende. Daarom maken wij een plan van aanpak om ook 
verder in de wijk te groeien. Dit past ook bij langer thuis wonen. Indien Catharinahof 
zou worden verbouwd, zodat deze geschikter zou worden als zorgwoningen en wij ook 
voor dit complex bewoners met zorgvragen kunnen aandragen, dan zou dit aantal 
kunnen stijgen.  
Tevens willen wij de zorg thuis duurzaam en betaalbaar houden, rekening houdend 
met groeiend personeelstekort. Dus zo arbeidsextensief mogelijk, rekening houdend 
met zelf- en samenredzaamheid van cliënten en inzet van zorgtechnologie.  
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Dit doen we onder andere door de inzet van adequate en moderne zorgalarmering. 
Ook zetten we hulpmiddelen in ter preventie of bij gevallen cliënten in de thuiszorg in 
de vorm van een ‘hip airbag’. Ook schaffen we een stoel aan die helpt bij het overeind 
komen wanneer een cliënt alleen is en gevallen. De inzet van een virtual reality bril 
helpt om vaardigheden te trainen en mobiel te blijven.  
Daarnaast kunnen mensen langer en plezieriger thuis wonen als er ook voldoende 
zinvolle dagbesteding is. Enerzijds bieden wij een ruim aanbod aan activiteiten op onze 
locatie, waar cliënten en andere wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Er is ook 
aparte dagbesteding mogelijk op ’t Hofje. Ook willen we dagbesteding aan huis kunnen 
bieden. Komend jaar gaan we onderzoeken hoe digitale dagbesteding bij kan dragen 
aan deze doelstellingen. In geval van de thuiszorg kan dit zijn dat cliënten vanuit huis 
toch kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, of een eigen programma 
ontwikkelen en volgen. Voor de intramurale zorg is al gebleken dat de inzet van 
bijvoorbeeld VR brillen voorafgaand aan de lunch een rustmoment creëert onder 
cliënten, zodat de verzorging tijd en ruimte heeft om de lunch voor te bereiden. De 
oplossing die we hiervoor willen gebruiken is Ardice; een interactief online 
dagbestedingsplatform.  

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: teamleider thuiszorg 

 Wanneer: 2023, 2024 

 Benodigde middelen: opgenomen in de begroting.  
 

 

3.3 Uitdaging 3: Kwaliteit van Welzijn & Zorg versterken 

3.3.1 Excelleren in Welzijn met aandacht voor zorg, dat is waar wij voor staan 

Huidige situatie  De kwaliteit van zorg staat onder druk, met name door de toenemende zorgzwaarte. 

In de waarderingen op ZorgkaartNederland is regelmatig te lezen dat bewoners zich 

positief uitlaten over hun ruime appartement en de royale tuin achter het gebouw. Ook 

zijn ze tevreden over de keuzemogelijkheden die ze hebben bij hun dagbesteding. 

Huize Rosa kent een uitgebreid activiteitenaanbod en er is ook aandacht voor 

individuele activiteiten en welzijn. Voor bewoners die meer moeite hebben met een 

zinvolle dagbesteding of sociaal contact is er een huiskamer op de begane grond van 

de woontoren. Cliënten met een VPT uit de aanleunwoningen hebben sinds september 

2020 hun eigen dagbesteding in “Het Hofje”.  

We blijven nadenken hoe we de kwaliteit van zorg en welzijn kunnen versterken. In 

2023 doen we dat met de volgende verbeterdoelstellingen.  

 

Verbeterdoelstellingen 

 
Verbeterdoel 3.1: Samenwerking met Novicare optimaliseren 
Novicare werkt al met toekomstgerichte behandelverzorging, waarbij de behandelaren 
meer op afstand zorg leveren. Medewerkers zijn hier (nog) onvoldoende in 
meegenomen; wat betekent dit en wat vraagt dit van hen? In 2022 is de 
overlegstructuur ingericht. Daarnaast is er aandacht in de teams voor de samenwerking 
met de diverse disciplines. In 2023 krijgt dit verdere aandacht onder andere door de 



 

 

 

Meerjarig KwaliteitsPlan Huize Rosa 2023 & 2024,  Samen leren en verbeteren 16 

implementatie van de verpleegkundige functie wat de multidisciplinaire samenwerking 
verbeterd.  

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: manager welzijn en zorg 

 Wanneer: 2023 

 Benodigde middelen: onderdeel van de begroting 
 
Verbeterdoel 3.2: Beleid formuleren t.a.v. de zorg in de laatste levensfase  
De zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven -en hun naasten- is complex en 
vraagt veel van de betrokken zorgverleners en organisatie.  
In 2023 vindt verder visie ontwikkeling plaats op dit onderwerp. Vervolgens formuleren 
we beleid op onder andere palliatieve zorg in alle geledingen van de organisatie met 
als doel de kwaliteit van de zorg aan bewoners/cliënten en hun naasten te verbeteren.  

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: teamleiders zorg 

 Wanneer: start 2022; uitrol 2023 

 Benodigde middelen: ureninzet op basis van een plan van aanpak op dit 
onderdeel 

 

Verbeterdoel 3.3: Implementatie wet zorg en dwang (Wzd)     

Een van de voorwaarden van de Wet zorg en dwang (Wzd) is het maken van een 

beleidsplan Wet zorg en dwang. In 2023 wordt het Wzd beleid geïmplementeerd. Het 

werkproces en het cyclisch werken conform de Wzd zal in 2023 plaatsvinden. Het 

nieuwe ECD is ingericht op de Wzd en hierin ondersteunend.   

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: teamleiders zorg 

 Wanneer: 2022, 2023 

 Benodigde middelen: Ureninzet op basis van een plan van aanpak op dit 
onderdeel 

. 

Verbeterdoel 3.4: Commissies herinrichting en herstarten ten behoeve van veilige 

verpleeghuiszorg      

In 2023 vindt verdere ontwikkeling plaats van diverse commissies, in samenwerking 

met de behandelaren.  Te denken valt aan de commissies: infectiepreventie, MLV 

(meten, leren en verbeteren commissie), wondzorg, palliatieve zorg, 

geneesmiddelencommissie. 

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: teamleiders zorg 

 Benodigde middelen: per commissie ieder kwartaal een bijeenkomst en 

door het jaar heen 1-2 uur per maand voor de aandacht functionarissen. 

Scholingen worden opgenomen in het scholingsprogramma. 

 
Verbeterdoel 3.5: Traject Waardigheid en Trots op locatie  

Eind 2022 vindt de afronding plaats van het traject van Waardigheid & Trots op locatie. 

De nadruk lag hierbij op persoonsgerichte zorg en het cyclus- en methodisch werken. 
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In 2023 pakken we de punten op die nog verdere aandacht vragen, zoals de Wzd, en 

borgen we de resultaten uit 2022.  

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: teamleiders zorg 

 Wanneer: 2022, 2023 

 Benodigde middelen: maken onderdeel uit van de begroting. 

 

Verbeterdoel 3.6: Invulling huiskamer somatiek 

Er is een uitgebreid activiteitenaanbod voor groepen en er is ook aandacht voor 

individuele activiteiten. Voor bewoners die meer moeite hebben met een zinvolle 

dagbesteding of sociale participatie is er een huiskamer op de begane grond van de 

woontoren gerealiseerd in 2015. In 2023 gaan we dit verder implementeren op basis 

van een heldere visie. Hierdoor krijgt de individuele bewoner in de woontoren een 

zinvollere dagbesteding. In de huiskamer krijgt de kwetsbare bewoner ondersteuning 

en begeleiding in zijn/haar dag structuur, de gelegenheid om medebewoners te 

ontmoeten en activiteiten op maat aangeboden in een kleine huiselijke setting. Het 

bieden van veiligheid, sfeer en individuele aandacht staan centraal, uitgaan van de 

wensen en behoeftes van de bewoner. Eind 2022 is een plan van aanpak ontwikkeld, 

in 2023 implementeren we het plan.  

 Eigenaar: manager welzijn & zorg  

 Projectleider: teamleider welzijn.  

 Benodigde middelen: als onderdeel van het projectplan verpleeghuiszorg 

vanuit het thema Wonen en Welzijn en zoals in het plan van aanpak van 

Waardigheid en Trots is omschreven. Benodigde tijd en inzet nader te 

bepalen. 

 

Verbeterdoel 3.7: De ontwikkeling en inzet van verpleegkundigen  

Het doel is om methodisch en cyclisch te werken rondom onder andere triage, MDO, 

arts visite, dossiervoering, palliatieve zorg, ACP, Wzd, mede bewaken en borgen van 

kwaliteit van persoonsgerichte zorg van bewoners en cliënten. De introductie van de 

verpleegkundige functie gaat hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Eind 2022 is 

gestart met de implementatie van de verpleegkundige functie. Dit zal het methodisch- 

en cyclisch werken ondersteunen. In 2023 ontwikkelen we de functie verder in de 

praktijk en zorgen we voor borging.  

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: teamleiders zorg 

 Wanneer: 2022, 2023 

 Benodigde middelen: maken onderdeel uit van de begroting. 

 

Verbeterdoel 3.8: Visie op Welzijn en Zorg ontwikkelen 

De visie op welzijn & zorg wordt geconcretiseerd en nader uitgewerkt. De start met de 

uitwerking van onze visie op welzijn, is eind 2021 gemaakt.  

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: teamleiders zorg 
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 Wanneer: 2022, 2023 

 Benodigde middelen: maken onderdeel uit van de begroting. 

 
Verbeterdoel 3.9 Sturen op kwaliteit van zorg en monitoren van zorginhoudelijke 
indicatoren 
In 2023 verzamelen we opnieuw informatie over de verplichte indicatoren binnen het 
kwaliteitskader. Daarnaast kiezen we, in afstemming  met de cliëntenraad, twee 
keuze indicatoren en verzamelen hier informatie over. In het MT is vervolgens 
aandacht voor de cijfers ter verbetering van de kwaliteit van zorg.  

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: beleidsadviseur kwaliteit 

 Wanneer: 2022, 2023 

 Benodigde middelen: maken onderdeel uit van de begroting. 

 

 

3.4 Uitdaging 4: HRM door ontwikkelen 

3.4.1 Zonder goede medewerkers, geen goede zorg 

Huidige  Status  

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén van de belangrijkste uitdagingen in de zorg is de krapte op de arbeidsmarkt. Huize 

Rosa is voor (potentiële) werknemers een unieke plek: de leukste kleine 

zorgorganisatie in Nijmegen. In de dagelijkse praktijk is de oprechte betrokkenheid bij 

de cliënt en medewerker voelbaar en zichtbaar. Om waardevolle, unieke en 

persoonlijke zorg te kunnen bieden is het belangrijk om bijpassend personeelsbeleid 

te hebben. Hierin zijn de ontwikkeling van regie en zelfredzaamheid, inzetbaarheid van 

medewerkers en in- door en uitstroom van medewerkers belangrijke onderdelen.  

 

Ons doel en de rode draad voor de komende jaren is de leukste kleine zorgorganisatie 

in Nijmegen te zijn en blijven. En daarmee de leukste kleine werkgever en de leukste 

opleider van Nijmegen. Dit is na te lezen in ‘Bouwen aan een nieuw hoofdstuk in de 

geschiedenis van Huize Rosa’: de uitwerking van inclusieve en zelforganiserende 

teams, waarbij het team direct rond de bewoners/cliënten het hart van de organisatie 

vormt. In dit stuk zijn de uitgangspunten voor het vervolg van onze organisatie helder 

verwoord. Dit is deels uitgewerkt in 2022 en wordt verder uitgewerkt in 2023 en 2024. 

 

In 2022 is de vernieuwde arbeidsmarktcommunicatie geborgd en het werving- en 
selectieproces heringericht. Ook is het warme welkom voor nieuwe medewerkers 
geborgd in een eigentijds introductieprogramma met een aantal periodieke 
introductiebijeenkomsten per jaar. In 2023 en 2024 ligt de focus op een aantal logische 
vervolgstappen en thema’s.  Zo kan de komende jaren stapsgewijs een integraal 
personeelsbeleid vorm krijgen, dat mee groeit met de in- en externe ontwikkelingen. 
Doelstelling is om de juiste mensen met de benodigde kwaliteiten, op de juiste plek en 
het juiste moment in te kunnen zetten tegen aanvaardbare kosten.  
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Verbeterdoelstellingen 

Verbeterdoel 4.1: Borgen vernieuwde arbeidsmarktcommunicatie en het 
heringericht proces werving en selectie  
In 2022 is onze arbeidsmarktcommunicatie vernieuwd en verbeterd. Ook is het 
werving- en selectieproces heringericht. In 2023 blijven we dit evalueren en 
aanpassen. Het woordgebruik in de arbeidsmarktcommunicatie willen we verder 
verbeteren. Het werving- en selectieproces maken we efficiënter door 
leidinggevenden beter wegwijs te maken in Recruitee en de inzet van social media (o.a. 
Facebook en Instagram) te verbeteren.  We  beschouwen onze eigen medewerkers als 
belangrijkste ambassadeur om nieuw personeel aan te trekken. Dit betekent dat het 
welzijn van onze eigen medewerkers dus heel belangrijk is. 

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: P&O 

 Wanneer: 2023-2024 

 Benodigde middelen: - 
 

Verbeterdoel 4.2: Verder ontwikkelen en borgen introductieprogramma nieuwe 
medewerkers  
Nieuwe medewerkers starten bij ons met een introductiebijeenkomst waarin we ze 
een warm welkom willen geven binnen Huize Rosa. We presenteren met de bijdrage 
van verschillende collega’s waar Huize Rosa voor staat, wie we zijn en wat we 
belangrijk vinden. In 2023 blijven we de introductiebijeenkomst verbeteren en een 
goed introductieprogramma realiseren. In de introductiebijeenkomst gaan we meer 
persoonlijke inbreng, bijvoorbeeld door verhalen vanuit de praktijk bij Huize Rosa 
toevoegen. In het introductieprogramma wordt een gedegen inwerkprogramma 
aangeboden en werken we o.a. met een buddy- en/of mentorensysteem. 

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: P&O 

 Wanneer: 2023-2024 

 Benodigde middelen:- 
 
Verbeterdoel 4.3: Van terugdringen ziekteverzuim naar vitale medewerkers 
Het verzuim is in 2021 voor het eerst gedaald en deze trend willen wij voort zetten. 
Vorig jaar was helaas weer een stijging zichtbaar. In 2023 wordt het preventief 
verzuimbeleid ontwikkeld ten behoeve van vitale medewerkers en maken we een 
omslag van werkdruk naar werkplezier. Het concept Positieve Gezondheid (Machteld 
Huber) is hierbij leidend. Via het V&V netwerk regio Nijmegen sluiten we aan bij 
verdere ontwikkeling van vitaliteit en preventie.  
Leidinggevenden en medewerkers worden mede eigenaar van het beleid en worden 
ondersteund bij de uitvoering hiervan. Diverse trainingen op gebied van mentale 
weerbaarheid, fysieke belasting, tillen en transfers en gezonde levensstijl dragen bij 
aan het doel om uiteindelijk een verzuimpercentage lager dan het branchegemiddelde 
te realiseren. Doel is een gemiddeld verzuimpercentage voor 2023 van 9,25%. Een 
gratis maandelijkse stoelmassage is een onderdeel om onze waardering te laten 
merken en te zorgen voor vitale medewerkers. Ook gaan we in 2023 meer aandacht 
besteden aan de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers om vitaal te zijn en 
blijven. Hierbij zetten we o.a. leuke manieren in om bij te dragen aan een gezonde 
levensstijl van medewerkers. In 2023 blijven we samenwerken met De Bedrijfspoli en 
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wordt uitvoering gegeven aan het plan van aanpak dat voortkomt uit de in 2021 
gehouden technische RI&E. Tenslotte zal in 2023 de RI&E Welzijn worden gehouden. 

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: P&O 

 Eigenaar: arbo- en verzuimadviseur 

 Wanneer: 2023-2024 

 Benodigde middelen: opgenomen in de begroting 
 

Verbeterdoel 4.4: Optimaliseren en borgen P&O processen en instrumenten 
Ten behoeve van zelforganisatie is een effectief digitaal personeelssysteem nodig en 
efficiënte P&O processen noodzakelijk. In 2021 en 2022 zijn de processen in SDB HR 
geoptimaliseerd en zijn brieven en overeenkomsten passend gemaakt bij de leukste 
kleine zorgorganisatie van Nijmegen. Dit blijven we evalueren, verbeteren  en borgen 
in 2023. Het uitstroomonderzoek is opgenomen in de P&C-cyclus. Tweemaal per jaar 
(na Q1 & Q2 en na Q3 & Q4) worden in de maand- en kwartaalrapportages van 
respectievelijk juni en december de resultaten van het uitstroomonderzoek 
weergegeven en geanalyseerd.  
In 2023  en verder zullen de volgende projecten verder worden opgepakt: 
correspondentie medewerkers nieuwe stijl (brieven, templates, overeenkomsten); 
vastleggen van interne werkwijzen in een ‘P&O Handboek’ voor soepele overdracht 
tijdens geplande en ongeplande afwezigheid; uitwerking WKR beleid; vlootschouw; 
strategische personeelsplanning; opzetten gesprekscyclus nieuwe stijl (reflectie, 
gericht op het functioneren van het inclusieve, zelforganiserende team en het aandeel 
van het individu in dit team); vaststellen van toekomstbestendig functiehuis; herzien 
regelingen en protocollen in het digitale personeelshandboek Proware. Deze projecten 
worden mede gebaseerd op Positieve Gezondheid (Machteld Huber) en onze herijkte 
identiteit voor vitale en duurzaam inzetbare medewerkers. 

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: P&O 

 Wanneer: 2023-2024 

 Benodigde middelen: opgenomen in de begroting. 
 

Verbeterdoel 4.5: Opleidingsbeleid & Opleidingsplan 

Onze zorgmedewerkers krijgen te maken met steeds complexere zorgvragen. Hiervoor 
is ondersteuning nodig van professionals die helpen bij het vertalen van 
ontwikkelingen en regelgeving naar de werkvloer. De praktische vertaalslag, vanuit de 
inhoud, draagt direct bij aan de kwaliteit van zorg. Voor 2023 wordt een opleidingsplan 
uitgewerkt dat past bij de veranderende zorgvraag en de ingezette 
organisatieverandering. Het biedt een divers aanbod voor de leerbehoeften van de 
medewerkers.  Het persoonlijk ontwikkelplan van de medewerker dient als basis voor 
het opleidingsplan. Onderdelen van het opleidingsplan zijn verplichte scholing; 
benodigde deskundigheidsbevordering; intercollegiale intervisie; 
opleidingsmogelijkheden voor mantelzorgers, vrijwilligers en bewoners; vakinhoud; 
werkbegeleiding van leerlingen en studenten; praktijk/training on the job en e-
learning. Hierbij hoort ook het opleiden en de inzet van eigen ergo- en tilcoaches. Deze 
zijn continu in huis aanwezig om te ondersteunen bij complexe vraagstelling of ad hoc 
hulpvragen. Daarmee wordt ook verzuim voorkomen.  
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In 2022 is een begin gemaakt om een open, toegankelijk en compleet systeem te 
realiseren dat continu leren faciliteert. De start hiervan was de overgang naar een 
ander LMS met ingang van 1 oktober 2022 en de start van een nieuwe functie van 
applicatiebeheerder. Met de introductie van het nieuwe LMS, gaan we in 2023 een 
stevige impuls geven aan de basisvaardigheden en verdere ontwikkeling van de 
medewerkers en vrijwilligers. Ook blijven we investeren in 
werkbegeleiders/leercoaches op de werkvloer. Deze worden opgeleid en krijgen en 
aantal uren beschikbaar voor deze rol. 
Bij het opstellen van het opleidingsbeleid en opleidingsplan wordt samengewerkt 
met het lerend netwerk en de deelnemende zorgorganisaties van regio Nijmegen, 
bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van leerpaden zodat medewerkers in een andere 
omgeving ervaring opdoen buiten Huize Rosa. Daarnaast verduidelijken we de 
rolverdeling (Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden) van de 
praktijkopleiding en de leerling/medewerker op het  vlak van scholing, toetsing en 
begeleiding. Onderdelen daarbij zijn ook de vrijgifte van leerlingen en medewerkers 
om zelfstandig en alleen werkzaamheden uit te mogen voeren. Daarnaast werken we 
uit hoe wij ons vergewissen dat bijvoorbeeld een leerling kwalitatief goed werk 
levert. Er is daarnaast uitwisseling via het V&V netwerk regio Nijmegen ten aanzien 
van stages en leerafdelingen.   

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: P&O en praktijkopleiders 

 Wanneer: 2023-2024 

 Benodigde middelen:- 
 
Verbeterdoel 4.6: Capaciteitsplanning als basis voor werkwijze roosteren  en 

plannen  

Benodigde en beschikbare inzet voor de cliënt is een belangrijk onderdeel voor 
strategische personeelsplanning. Tevens is (in)zicht nodig op benodigde en 
beschikbare capaciteit in combinatie met de benodigde bevoegdheden en 
bekwaamheden t.b.v. planning en sturing. In 2021 is SDB planning in gebruik genomen. 
In de praktijk blijkt het toepassen van de uitgangspunten nog weerbarstig.  Er is 
onduidelijkheid over regels, processen, afspraken en rollen, Grip op planning en uren 
is  één van de belangrijkste  middelen om opbrengsten en kosten van de zorg 
beheersbaar te maken en te houden. Denk hierbij aan begroting, inschatten vacature-
ruimte, bepalen benodigde flexibele schil en inschatten personele kosten ten behoeve 
van de financiële prognose. Door routes in de zorg, de dienstenpatronen kritisch te 
beoordelen en het volledig in kaart brengen van de benodigde capaciteit per inclusief, 
zelforganiserend team kan gericht gewerkt worden aan het betaalbaar houden van de 
personele kosten. Daarom zijn we eind 2022 verder aan de slag gegaan met dit 
onderwerp en de uitvoering daarvan loopt door in 2023.  

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: P&O 

 Wanneer: 2022-2023 

 Benodigde middelen: opgenomen in de begroting 
 
 
 



 

 

 

Meerjarig KwaliteitsPlan Huize Rosa 2023 & 2024,  Samen leren en verbeteren 22 

Verbeterdoelstelling 4.7: Voldoende beschikbare goede zorg Huize Rosa 
Het doel de komende jaren is het langer behouden van eigen, goed opgeleid en vitaal 
personeel. De stijging van het verloop van 35% in 2020 hebben we stopgezet en in 
2021 omgebogen naar een daling van 39% (van 81 naar 49). Wij willen ons in 2023 
opnieuw committeren aan een verdere daling met als doel geen verdere stijging van 
de uitstroom. Samen met werknemers met een langere verbintenis, effectievere 
werving & selectie, die zorgt voor instroom aangevuld met een passend 
introductiebeleid, goed werkgeverschap en leiderschap zorgen we voor het behoud 
van voldoende beschikbare zorg met een lagere inzet van PNIL. 
Daarnaast willen we een daling van het verzuim, dat uiteindelijk lager is dan het 
gemiddelde in de sector én in de regio. In 2021 hadden we een verzuim van 8,75%. 
Door corona en een stijging van het (grotendeels niet beïnvloedbare) middellange 
verzuim in 2022,  is ons doel voor 2023 een verzuim van 9,25%. 

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: P&O 

 Wanneer: 2023-2024 

 Benodigde middelen: opgenomen in de begroting 
 

3.5 Uitdaging 5: Slim samenwerken in het netwerk 

3.5.1 Niet harder werker, maar slimmer werken 

Huidige Status 

    
De samenwerking binnen het lerend netwerk is gestart in 2018. Huize Rosa heeft vier 

partners in het netwerk, te weten: OBG, Luciver, Malderburch en in 2021 is Sint Anna 

uit Boxmeer toegevoegd. Dit is een lerend netwerk zoals bedoeld in het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er zijn de nodige mogelijkheden tot samenwerking 

die bijdragen aan vermindering van kwetsbaarheid en vergroten van het lerend 

vermogen van de deelnemende organisaties.  Dit kan zowel in een lerend netwerk als 

in de regio. Er is een aantal wisselingen geweest in de bezetting van bestuurders. Met 

deze nieuwe bezetting is in 2022 geïnventariseerd op welke gebieden er 

samengewerkt kan worden, denk aan ICT en P&O. Dit wordt verder uitgewerkt met 

onder andere thematische bijeenkomsten. Daarnaast concretiseren we wat wij in dit 

netwerk doen en waar we aansluiten bij het V&V netwerk regio Nijmegen.   

 Verbeterdoelstelling  

  

Verbeterdoel 5.1: Samenwerken in het lerende netwerk verder uitwerken  
Doel is de samenwerking, zowel regionaal (V&V netwerk regio Nijmegen) als in het 

lerend netwerk, verder uit te werken en te concretiseren in 2023. Voor deze 

ontwikkeling komen de bestuurders uit de regio maandelijks bij elkaar. Ook de 

bestuurders uit het lerend netwerk komen ook regelmatig bij elkaar.  

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: bestuurder 

 Wanneer: 2023, 2024 

 Benodigde middelen: - 
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3.6 Uitdaging 6: Zelforganisatie verder ontwikkelen 

3.6.1 Inclusieve zelforganiserende teams 

Huidige status 

    
Huize Rosa heeft in haar meerjaren strategie gekozen om het zelforganiserend 
vermogen te versterken en een lerende organisatie te worden. De toename van 
complexiteit van de zorg, meer regie en zelfredzaamheid bij bewoners en cliënten 
vraagt om meer handelingsruimte voor de zorgprofessionals en ondersteuners. Dit  
betekent ruimte voor meer eigenaarschap bij de medewerkers en vraagt een andere 
stijl van leidinggeven in de gehele organisatie.  
 
In ‘Bouwen aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Huize Rosa’ staan de 
uitgangspunten voor de ontwikkeling van de organisatie. Het hart van de organisatie 
is het inclusieve zelforganiserende team rondom de bewoners en cliënten samen met 
hun mantelzorgers en vrijwilligers. Een belangrijke randvoorwaarde voor inclusieve 
zelforganiserende team is duidelijkheid over de bedoeling, de kaders en normen en 
het coachen en ondersteunen van de teams bij dit veranderingsproces. We doen wat 
nodig is, we doen wat werkt en we gaan stap voor stap. Samen leren en verbeteren. 
We maken gebruik van elkaar talent op basis van gelijkwaardigheid en toegevoegde 
waarde. 
Nabijheid en coaching van management naast ruimte om te leren en te verbeteren is 
cruciaal in deze fase. We gaan voor zo min mogelijk hiërarchie en management. 
Daarnaast zal een verschuiving van formele naar informele zorg in gang worden gezet.  
Om zo meer beschikbare menskracht te hebben en meer regie en zelf- en 
samenredzaamheid te faciliteren. Dit wordt een belangrijk en nieuw onderdeel van het 
opleidingsplan 2023 en 2024.  
 

Verbeterdoelstellingen 

  

Verbeterdoel 6.1: Organisatie Ontwikkeling  
Als onderdeel van het meerjarenbeleid 2020-2025 gaan we verder met de 
ontwikkeling en het werken met inclusieve zelforganiserende teams. Doelstelling is om 
in gevarieerd samengestelde inclusieve teams te werken ten behoeve van de 
zorgbehoefte en vraag van bewoners en cliënten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het talent, kennis en kwaliteiten van elkaar. Het team is gezamenlijk eigenaar. Er zijn 
heldere kaders en de teams worden gefaciliteerd en ondersteund door het 
management en de organisatie. In 2022 is de verpleegkundige functie toegevoegd en 
zijn de zorgassistenten en huishoudelijk medewerkers onderdeel geworden van het 
inclusieve team. 
De volgende trajecten staan voor 2023 op de rol:  

1. Formuleren van leiderschapsstijl en – visie passend bij onze ‘zelforganisatie’ 
en het ‘inclusieve’ team, d.w.z. inclusief mantelzorgers en vrijwilligers. 

2. Continueren en verder uitwerken van het leiderschapstraject voor het breed-
MT. Doel is het samen ontwikkelen en toepassen van bovengenoemde 
leiderschapsstijl die zelforganisatie ondersteunt.  
Ook zal aandacht zijn voor een jaarcyclus en ontwikkelgesprekken (anders dan 
functioneringsgesprek). Met name gericht op functioneren van het team en 
aandeel van het individu in dit team. ‘Hoe functioneren wij’. Onderdeel van dit 
team zijn de bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers. 
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3. Ontwikkeling van functies/rollen en de mix hierin, behorend bij onze inclusieve 
zelforganiserende teams. De verpleegkundige functie is in 2022 
geïntroduceerd. De functie van EVV en VIG wordt in 2023 nader uitgewerkt. 
De wordt vervolgens verwerkt in het functiehuis, dat in 2023 wordt 
geactualiseerd.  We gaan van taakgericht naar rollen, competenties en 
vaardigheden. 

4. Via het V&V netwerk regio Nijmegen sluiten wij aan bij de ontwikkeling van 
het zorgteam van de toekomst.  

5. Diverse werkprocessen worden in beeld gebracht en geoptimaliseerd met 
betrokkenen. Voor 2023 is dit o.a. zorgbemiddeling en instroom nieuwe 
bewoners.  

 Eigenaar: Bestuurder 

 Projectleider: bestuurder/manager welzijn & zorg 

 Wanneer: 2023-2024 

 Benodigde middelen: - 
 

Verbeterdoel 6.2: Mantelzorgbeleid ontwikkelen  

In 2023 vernieuwen we het mantelzorgbeleid in samenspraak met mantelzorgers en 

de cliëntenraad, aangepast aan onze visie op inclusieve zelforganiserende teams. Dit 

betekent voor 2023 dat wij dat beleid gaan implementeren en operationaliseren. 

Daarmee gaan wij ons voor samen leren en verbeteren ook expliciet richten op de 

mantelzorgers, vrijwilligers en bewoners. 

 Eigenaar: manager welzijn en zorg 

 Projectleider: teamleider welzijn 

 Wanneer: 2023-2024 

 Benodigde middelen: - 
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3.7 Uitdaging 7: Middelen managen 

3.7.1 Dit is nodig voor een toekomstbestendig Huize Rosa 

Huidige status 

  

In de ouderenzorg zijn de middelen schaars en is effectieve en optimale inzet hiervan 

van groot belang. Met name omdat dit de randvoorwaarden zijn om onze zorg en 

dienstverlening te kunnen (blijven) leveren. Naast de financiën is ook vastgoed en een 

goede ICT basisstructuur noodzakelijk.  

Het huidige huurcontract loopt tot eind 2034 en daarmee is onze locatie geborgd. Een 

deel van onze essentiële bedrijfsvoeringsprocessen loopt nu via de verhuurder, 

namelijk de telefonie en domotica.   Dit willen zowel de verhuurder als de huurder 

ontvlechten. Daarom wordt er een voorstel gedaan voor een nieuw standaard 

huurcontract en dermarcatielijst die overzichtelijker zijn en die rekening houden met 

deze ontvlechting met heldere afspraken over beheer. 

Op ICT gebied is in 2021 een knelpuntenanalyse gemaakt en een toekomstbestendige 

ICT visie vastgesteld. De bijbehorende meerjaren routekaart is in uitvoering genomen. 

Doel is een actueel en modern applicatielandschap, randvoorwaarden voor 

vanzelfsprekend gebruik van (arbeidsbesparende) zorgtechnologie, vereenvoudiging 

en automatiseren van werkprocessen en slim maken van gebouwen en woningen. Het 

moet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en/of het ontzorgen van 

de medewerkers. Zo dragen we bij aan ‘van werkdruk naar werkplezier’.  

In dat jaar is de rooster- en planningssoftware vervangen en in gebruik genomen.  

In 2022 is een groot deel van ‘de basis op orde’ uitgevoerd met de overgang naar een 

nieuw ECD met een spraakgestuurd rapporteren app, Medimo bij de Thuiszorg, een 

nieuw leer-management systeem (e-learning), de introductie van digicoaches en 

functioneel applicatiebeheerders, zorgalarmering, vervangen en uitbreiding van het 

Wifi-netwerk, het vergroten van de internet capaciteit, modernisering van de telefonie 

en introductie smartphones en mailaccounts voor alle medewerkers met bijbehorend 

beheer.  

 

In 2023 worden de laatste stappen voor de basis op orde gezet met de introductie van 

een nieuwe digitale (zorg)werkplek met bijbehorende devices (apparaten). Ook het 

borgen van hetgeen is bereikt in voorgaande jaren is een belangrijke focus. Daarnaast 

gaan we serieus aan de slag met de introductie en gebruik zorgtechnologie en wordt 

een projectmedewerker zorgtechnologie geïntroduceerd.  

Adequate en toekomstbestendige ICT vraagt de nodige investering en leidt tot 

verhoging van de structurele uitgaven.  

 

Verbeterdoelstellingen 

  

Verbeterdoel 7.1: Adoptie gebruik nieuw ECD 

Het oude ECD pakket Resident Web wordt niet langer door de leverancier ondersteund 
en wordt uit gefaseerd. Eind 2022 is het nieuwe ECD van SDB geïmplementeerd. In 
2023 gaan we het gebruik optimaliseren en de nieuwe werkwijze en werkprocessen 
van het nieuwe ECD borgen.  

• Eigenaar: manager welzijn en zorg 
• Projectleider: teamleiders en functioneel applicatiebeheer 
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• Wanneer: 2022 en 2023 
• Benodigde middelen: conform begroting 

 
Verbeterdoel 7.2: Routekaart ICT uitvoeren 
De huidige, op (on prem) RDS gebaseerde werkplek wordt vervangen door een 
moderne, mobiele werkplek. Verschillende medewerkers worden voorzien van een 
laptop, als basis werkstation. De huidige vaste werkplekken (zoals op woongroepen) 
worden vervangen door een laptop, met apart toetsenbord en beeldscherm. Indien 
nodig kan de laptop meegenomen worden naar de kamer van cliënt voor uitgebreide 
rapportage of aanpassing van zorg-leefplannen. Om het gebruiksgemak van 
medewerkers te verhogen en ook de beveiliging van de ICT omgeving te verhogen, 
wordt single sign on (SSO) ingericht. De verschillende door ons gebruikte applicaties 
moeten aangesloten worden op de SSO voorziening.  
Daarnaast is een up to date Active Directory (AD) een vereiste. Om te borgen dat de 
AD altijd bij is, is geautomatiseerde provisioning van gebruikersaccounts een must 
(Provisioning is het proces van het aanmaken of verwijderen van gebruikers, waarbij 
zonder menselijk ingrijpen een account wordt aangemaakt en wordt voorzien van de 
juiste rechten op informatie en applicaties). Hiervoor wordt een koppeling gemaakt 
tussen ons HR systeem en de tool HelloID van onze IT leverancier, die het aanmaken 
van accounts automatiseert.  
In 2023 maken we een keuze en implementeren we de nieuwe digitale 
(zorg)werkplek. Daarnaast maken we een keuze van en overgang naar nieuwe 
leverancier voor telefonie, internet, domotica, zorgtechnologie en alarmering. En een 
nieuwe leverancier voor de werkplek, het netwerk en het servicedesk. Beide in het  
2e kwartaal.  

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: extern 

 Wanneer: 2023 

 Benodigde middelen: opgenomen in de begroting 

 
Verbeterdoel 7.3: Optimaliseren financiële processtromen 

Ten behoeve van de bedrijfsvoering en zelforganisatie is bijpassende 

sturingsinformatie en zicht op eigen beïnvloedbare budgetten nodig. Een aantal 

processen worden geëvalueerd en heringericht. Bijvoorbeeld het proces rondom het 

factureer programma blue10- en het proces rondom bestellingen optimaliseren en het 

proces rondom adequate sturingsinformatie verder optimaliseren en borgen. 

• Eigenaar: bestuurder 

• Projectleider: controller 

• Wanneer: 2023  

• Benodigde middelen: conform begroting 
 
Verbeterdoel 7.4: Inzichtelijk en overdraagbaar maken proces zorgbemiddeling  

In 2021 is het wachtlijstbeheer inzichtelijk en overdraagbaar gemaakt. Het 

toewijzingsbeleid is geactualiseerd en dit wordt toegepast. Er is een start gemaakt om 

inzicht te krijgen in het proces zorgbemiddeling en alle taken/processen die deze 

afdeling uitvoert. Uitgangspunt is dat het beleid toewijzingsbeleid geactualiseerd 
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wordt en dat de cliënt reis met al haar administratieve deelgebieden van 

zorgovereenkomst tot declaratie van de geleverde zorg in kaart wordt gebracht. In het 

V&V netwerk regio Nijmegen wordt toegewerkt naar regionaal wachtlijstbeheer.  

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: nog te bepalen 

 Wanneer: 2023 

 Benodigde middelen:- 

 

Verbeterdoel 7.5: Aandacht voor milieu en duurzaamheid 

In 2022 zijn we gestart met een inventarisatie op dit thema. We onderzoeken in 

hoeverre we ons gebruik van energie kunnen beperken en stemmen hierin ook af met 

onze verhuurder Woonwaarts. Dit doen we onder andere door het gebruik van led 

verlichting. In 2023 starten we een nulmeting op het gebied van voedselverspilling en 

stellen daar verbeterpunten voor op. Daarnaast onderzoeken we hoe we zo duurzaam 

mogelijk kunnen schoonmaken, dus zonder chemie. Hierdoor maken we ook beter 

schoon, doordat er geen verkeerde middelen gebruikt kunnen worden. Zo gaan de 

kapsters uitzoeken of zij met andere producten kunnen gaan werken die  minder 

schadelijk zijn voor het  milieu. Daarnaast gaan we werken met ozonwater waarbij we 

alleen periodiek een ontvetter en ontkalker nodig hebben. Ook gaan we bij 

noodzakelijke vervanging of uitbreiding zo veel mogelijk 2e hands meubilair gebruiken. 

Hierdoor verminderen we de CO2 uitstoot.  

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: teamleider gastvrijheid en wonen 

 Wanneer: 2023 

 Benodigde middelen:- 

 

Verbeterdoel 7.6: Zorginnovatie en gebruik digitale middelen 

In 2022 en 2023 investeert Huize Rosa aanzienlijk in het in gebruik nemen van bewezen 

zorginnovaties om het werk van onze medewerkers leuker en efficiënter te maken. 

Hiermee willen we bereiken dat onze medewerkers minder werkdruk en meer 

werkplezier gaan ervaren. Een belangrijk ander doel is betere en duurzamere zorg en 

tijd voor de bewoner en cliënt. We willen immers kwalitatief betere zorg leveren, voor 

meer cliënten met dezelfde bezetting of mogelijk zelfs lagere bezetting. Om te zorgen 

voor goede implementatie en borging wordt de functie van projectmedewerker 

zorgtechnologie geïntroduceerd. De volgende middelen gaan we inzetten.  

- De Zorgrobot Tessa ondersteunt zelfregie, zelfstandig wonen en biedt zorg. Ze 

geeft verbale begeleiding aan de cliënt bij dagelijkse activiteiten. Ze kan 2 uur 

zorg per week besparen, terwijl de cliënt 24/7 ondersteuning ervaart. Binnen 

de thuiszorg van Huize Rosa starten we in 2023 met een pilot met deze 

zorgrobot. 

- De Momo BedSense is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras 

van de bewoner wordt geplaatst. De sensoren geven informatie over druk, 

houding en trillingen. Deze data wordt weergegeven in een app die inzicht 

geeft in welke bewoners veilig en rustig in bed liggen, wie onrustig is en wie 
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dringend hulp nodig heeft om bijvoorbeeld valincidenten of decubitus te 

voorkomen. 

- De Smart Glass wordt gebruikt om telefonisch consult met beeld te 

ondersteunen.  Verpleegkundigen kunnen meekijken en advies geven. 

Daarnaast voor Triage op afstand in de avonden en weekenden. ’s Avonds 

moet de arts bereikbaar zijn voor meerdere huizen. Met de Smart Glass kan 

de arts triage op afstand doen en beoordelen welke patiënt acute zorg nodig 

heeft. Dit willen we zowel in de thuiszorg als intramuraal gaan uitproberen. 

Introductie van een automatische medicijndispenser, ook extramuraal. 

- De introductie van slim incontentiemateriaal, waarbij gemeten wordt en op 

afstand inzichtelijk is of het materiaal verzadigd is.  Dit geeft rust voor de 

bewoner en ontlast de medewerkers.  

 Eigenaar: bestuurder 

 Projectleider: extern 

 Wanneer: 2022 en 2023 

 Benodigde middelen: opgenomen in de begroting 

 

 

 

 
 

 
Terug naar inhoudsopgave 

 

  



 

 

 

Meerjarig KwaliteitsPlan Huize Rosa 2023 & 2024,  Samen leren en verbeteren 29 

4. Verbeterparagraaf en beschrijving van samen leren en verbeteren 

 

Het doel uit het meerjarenbeleidsplan is helder: een toekomstbestendig Huize Rosa met behoud van 
identiteit, eigenheid en zelfstandigheid. Samengevat in de slogan: ‘Wij zijn de leukste kleine 
zorgorganisatie in Nijmegen’. De uitgangspunten en de zeven uitdagingen zijn in het meerjarenbeleidsplan 
beschreven. Met de presentatie “Bouwen aan het een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Huize Rosa” 
zijn de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de organisatie nader uitgewerkt. Dit zijn de 
inclusieve en zelforganiserende teams. Om dit te realiseren is een meerjaren herstelplan uitgewerkt. Naast 
ontwikkeling en implementatie, zal ook het borgen van veranderingen een belangrijke focus zijn.  
 
Er zijn globaal vier onderdelen te onderscheiden in de benodigde organisatie ontwikkeling.   
 
Cultuur & leiderschap 
Dit gaat over de bedoeling, meer eigenaarschap, normeren en meer gewenst en helpend gedrag. Dit 
betekent meer vragen en onderzoeken, meer samenwerking, meer reflecteren en aangeven wat je wel en 
niet kan en waar je hulp en inspiratie bij nodig hebt. Persoonlijk leiderschap en eigenaarschap, worden 
verder ontwikkeld binnen alle geledingen.  
 
Zorgconcept &  -visie 
Basis hiervoor is onze identiteit; wie zijn wij en wie willen wij zijn. En wat betekent dat voor onze zorg? Het 
uitgangspunt voor onze visie is ‘leefplezier’. Dit is een uitwerking van en gebaseerd op het 
wetenschappelijke model van positieve gezondheid van Machteld Huber. Zie ook www.leefplezier.nl. Er 
worden woorden gegeven aan onze visie op Welzijn & Zorg en deze wordt nader uitgewerkt in de praktijk.  
 
Lerende en wendbare organisatie 
De basis is vakmanschap. Iedereen die hier werkt heeft een vak, leert een vak of is bezig zijn of haar 
vakmanschap te onderhouden. Dit betekent leren, ontwikkelen en innoveren,  gericht op de toekomst. 
Digitaliseren en gebruik van zorgtechnologie wordt vanzelfsprekend. We zorgen voor continuïteit en 
overdraagbaarheid in een dagelijkse werkelijkheid.  
We gaan van taakgericht naar procesgericht samenwerken, zowel in- als extern. Dit betekent voor de 
werkprocessen: analyse – ontwarren – herinrichten en herontwerpen - Implementatie – borging – en 
vervolgens weer evalueren en aanpassen. Daarnaast betekent het dat we meer voorbereiden – 
structureren en vervolgens prioriteren.  
 
Bedrijfsvoering en structuur 
Kernwoorden hierbij zijn professioneel, adequaat, gestructureerd en overdraagbaar. Slim samenwerken 
en de vraag beantwoorden of we het uitbesteden of zelf doen. Uitgangspunt hierbij is dat het toepasbaar 
en eenvoudig moet zijn.  
 

Terug naar 
inhoudsopgave 

  

http://www.leefplezier.nl/
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Afkortingenlijst: 
 

 ATS: Applicant Tracking System 

 AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 BHV: BedrijfsHulpVerlening 

 ECD: Elektronische Cliënten Dossier.   

 EVV-er: Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 

 GPS: Global Positioning System 

 IGJ: Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd 

 MIC: Melding Incidenten Cliënten  

 NPS: Net Promotor Score 

 MPT: Modulair Pakket Thuis  

 VPT: Volledig Pakket Thuis 

 RvT: Raad van Toezicht  

 SRV: De SRV-wagen is een kleine rijdende supermarkt  

 WLZ: Wet Langdurige Zorg  

 WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 ZVW: ZorgVerzekeringsWet  

 ZZP: Zorgzwaartepakket  
 

 
 


