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Bijlage 1 - Advies en instemming Centrale Cliëntenraad
Warande kent een Centrale Cliëntenraad en een Cliëntenraad per locatie. De Centrale Cliëntenraad
overlegt met en brengt advies uit aan de Raad van Bestuur. Over de volgende thema’s is in 2021
advies gevraagd en heeft de Centrale Cliëntenraad positief geadviseerd:
 Overname de Boulevard
 Jaarrekening 2020
 Begroting 2022
Over de volgende thema’s is in 2021 om instemming gevraagd en heeft de Centrale Cliëntenraad
hiermee ingestemd:
 Contant betalen
 Medezeggenschapsregeling Warande
 Regeling Wasgoed
 Kwaliteitsplan 2022
 Rookbeleid
 Privacybeleid en -reglement
Naast de formele adviesvragen zijn onder meer het (concept) kwaliteitsverslag 2020, het aanstellen
van een vierde regiomanager, de invulling van het overleg met de Raad van Toezicht, de
samenwerking met Huize het Oosten, de analyse onvrijwillige zorg en de sale- en lease back van het
vastgoed van twee locaties en de kaderbrief door Centrale Cliëntenraad en Raad van Bestuur
besproken. Ook participeert de CCR inhoudelijk in de ontwikkeling van diverse thema’s waaronder het
mantelzorgbeleid, het GPS systeem en het nieuwe woonconcept.

Bijlage 2 – Raad van Toezicht – Verantwoording 2021
Verantwoording
In dit verslag legt de Raad van Toezicht (RvT) verantwoording af over de wijze waarop zij toezicht
heeft gehouden op het bestuur van Stichting Warande, het bestuur als klankbord met haar advies
terzijde heeft gestaan en invulling heeft gegeven aan haar rol als werkgever van de Raad van Bestuur
(RvB). Ook zijn de deskundigheid bevorderende activiteiten van de RvT, de door de RvT genomen
besluiten en de door de RvT goedgekeurde besluiten van de RvB weergegeven. Daarmee legt de RvT
verantwoording af over de periode januari 2021 tot en met december 2021.

Positie van de RvT
De RvT is een toezichthoudend orgaan dat integraal toezicht houdt op de maatschappelijke effecten
van de activiteiten van Stichting Warande, het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken
binnen de stichting. De RvT is klankbord voor en geeft invulling aan haar rol als werkgever van de
RvB.

Inhoud van het toezicht
De RvT toetst of de RvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt
voor het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling,
namelijk het realiseren van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die
voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen, de
beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, wensen, ervaringen en het
belang van cliënten in het algemeen staan centraal en zijn richtinggevend voor de te bieden zorg.
Tevens toetst de RvT of de RvB daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van
de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn
(reglement RvT, art. 2 lid 2).

Visie en werkwijze van het toezicht
De RvT heeft de visie op haar toezicht verwoord in haar toezichtsvisie. Deze wordt jaarlijks
geactualiseerd en is te vinden onder www.warandeweb.nl/over-warande.
De RvT ontvangt alle informatie die zij nodig heeft om haar toezichthoudende taak te kunnen vervullen
en om de voortgang met de RvB te kunnen volgen. Ook laat de RvT zich informeren door de
accountant, medewerkers van de stichting en leden van de medezeggenschapsorganen. Aan de hand
van die informatie beoordeelt de RvT of de besluiten genomen door de RvB of besluiten die
voorgelegd worden aan de RvT in overeenstemming zijn met de maatschappelijke doelstelling en
(financiële) continuïteit van de organisatie.
De RvT werkt vanuit een jaarplanning. Hierbij wordt vijf keer per jaar een reguliere vergadering
gehouden met alle toezichthouders en bestuursleden. Aan elke reguliere vergadering gaat een
vergadering van de commissie kwaliteit en veiligheid en een vergadering van de auditcommissie
vooraf. In de commissie kwaliteit en veiligheid worden thema’s betreffende kwaliteit van zorg en
werkgeverschap besproken. In de auditcommissie worden thema’s betreffende financiën, vastgoed en
ICT besproken. De vergaderingen van de remuneratiecommissie vinden twee keer per jaar plaats. In
deze vergaderingen staat de rol van werkgever van de RvB centraal.
Naast de reguliere vergaderingen is de RvT zichtbaar aanwezig, in contact met medewerkers van de
stichting en in contact met bij de stichting betrokkenen. Zij brengt bezoeken aan de locaties, is
aanwezig bij themabijeenkomsten en bij vergaderingen van RvB en medezeggenschapsorganen.
Waar wenselijk en/of noodzakelijk is de RvT aanwezig bij overleg tussen RvB en externen. Tot slot is
de RvT bereikbaar voor medewerkers van de stichting en bij de stichting betrokkenen.

Evaluatie en deskundigheidsbevordering
De RvT evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar. Onderdeel van deze evaluatie is de
samenwerking van RvT en RvB. Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een
onafhankelijk externe deskundige begeleid. In 2021 heeft de evaluatie zonder onafhankelijk externe
deskundige plaatsgevonden.

De RvT bewaakt en bevordert haar deskundigheid. De jaarlijkse studiedag had in 2021 het thema
zorginnovatie. Deze dag is vormgegeven door BeBright, naast de RvT namen RvB en het
managementteam deel. De individuele leden van de RvT die geen ervaring hebben in het toezicht
en/of de zorg hebben allen een cursus toezichthouden gevolgd. Eens in de vier jaar volgt een lid van
de RvT een leiderschapscursus. De kennis- en competentieontwikkeling van de individuele leden RvT
is in het profiel van de RvT op de website van de NVTZ gepubliceerd.

Belangrijke vraagstukken en besluitenlijst
De belangrijkste (beleids)vraagstukken voor 2021 waren voor de RvT:
1. (Borgen van) de sturing op persoonsgerichte en veilige zorg: maatregelen en effecten van de
COVID pandemie, implementatie kwaliteitsbeleid, samen leren en verbeteren.
2. Goede en gezonde medewerkers: effecten van de COVID pandemie, goed werkgeverschap,
leiderschapsontwikkeling op de verschillende hiërarchische niveaus en hoogwaardig HRM beleid.
3. Doorzetten van de transitie gericht op toekomstbestendigheid: kwaliteit van besturing, borging van
risicomanagement, investeringen in ICT, opstellen en (gaan) realiseren van vastgoedplannen.
De RvT heeft in 2021 de volgende besluiten genomen dan wel besluiten van de RvB goedgekeurd.
In vergadering
Thema
Besluit
04.03.2021
WNT klasse
Vaststelling
04.03.2021
Honorering RvB
Besluit
04.03.2021
Honorering RvT
Besluit
28.05.2021
Keuze huisbankier
Goedkeuring
28.05.2021
Kwaliteitsjaarverslag
Goedkeuring
28.05.2021
Jaarrekening
Goedkeuring
28.05.2021
Decharge RvB
Besluit
28.05.2021
Decharge RvT
Besluit
28.05.2021
Wijziging statuten Kraaybeek
Goedkeuring
28.05.2021
Accountant
Benoeming
28.05.2021
Voorzitter auditcommissie
Benoeming
08.07.2021
Sale- en lease back
Goedkeuring
08.07.2021
Aankoop appartementsrechten
Goedkeuring
23.09.2021
Verbouw In de Dennen
Goedkeuring
23.09.2021
Huurovereenkomst
Goedkeuring
16.12.2021
Kwaliteitsjaarplan 2022
Goedkeuring
16.12.2021
Begroting 2022
Goedkeuring

Leden van de RvT
In 2021 zijn geen raadsleden geworven en er zijn geen raadsleden tot de RvT toegetreden. De samenstelling van de RvT in 2021 is hieronder weergegeven.
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Nimeto: lid RvT (voorzitter Financiële Commissie);
St. Kinetisch Noord (NDSM-loods): bestuurslid
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Spurd: bestuurslid (voorzitter Auditcommissie)
Technisch voorzitter KBO PCOB;
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Dhr. H. Janssen

Bijlage 3– Bespreking met betrokkenen
Het kwaliteitsverslag over 2021 is met de verschillende betrokkenen besproken. Hieronder is hun
reactie op het kwaliteitsverslag opgenomen.

1.1 Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad is enthousiast over deze vorm van het kwaliteitsjaarverslag. Het is een
mooie uitgave van het magazine en is goed leesbaar. De corona periode komt op een passende
manier terug, waarbij deze niet overheerst. Het zou mooi zijn als het magazine bewoners en vooral
ook naasten bereikt, om zo de betrokkenheid bij Warande te vergroten. Mogelijk dat hier, naast het
beschikbaar stellen op locatie en online, nog meer mogelijkheden voor zijn.

1.2 Ondernemingsraad
Volgt

1.3 Verpleegkundige adviesraad
Volgt

1.4 Raad van Toezicht
Volgt

1.5 Lerend netwerk
Volgt

Bijlage 4 – Indicatoren basisveiligheid
Warande heeft uiterlijk 27 juni 2022 de indicatoren over de basisveiligheid volgend op het verslagjaar
2021 aangeleverd bij de openbare database van het Zorginstituut. Daarbij wordt voldaan aan de
aanleverspecificaties van het Zorginstituut.
Voor verslagjaar 2021 betreft dit de indicatoren:
1. Prevalentie van decubitus
2. Casuïstiekbespreking decubitus
3. Afspraken over behandeling rondom het levenseinde
4. Medicatieveiligheid
5. Voeding
6. Inzet onvrijwillige zorg
Daarnaast is de Totaalscore ZorgkaartNederland gerapporteerd.

2.1 Prevalentie van decubitus
Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger
Aantal cliënten met decubitus graad 2 of hoger: 31
Totaal aantal cliënten met een indicatie Wlz: 599
De prevalentie is 5%
In het verslagjaar 2020 waren er 24 cliënten met een decubitus graad 2 of hoger. De prevalentie was
toen: 4.2%.
De prevalentiecijfers decubitus worden in het maandelijkse kwaliteitsoverleg van het
vestigingsmanagement besproken. Het managementteam van Warande heeft een
kwaliteitsdashboard laten ontwikkelen, waarop de prevalentie van decubitus gemonitord wordt.

2.2 Casuïstiekbespreking decubitus
Percentage afdelingen waar een casuïstiekbespreking over decubitus heeft plaatsgevonden.
Er waren ten tijde van de meting 16 afdelingen waar decubituszorg gegeven werd. Op 9 afdelingen
werd een casuïstiekbespreking gehouden. (56%). Voor het verslagjaar 2020 waren dit 11 afdelingen
waar decubituszorg werd gegeven, waarbij op 7 afdelingen een casuïstiekbespreking was gehouden.
(64%).

2.3 Afspraken over behandeling rondom het levenseinde
Percentage cliënten op de afdeling waarbij beleidsafspraken rondom het levenseinde zijn vastgelegd
in het zorgdossier.
Ten tijde van de meting (28 februari 2022) was in 83,9% van de dossiers het beleid t.a.v. reanimatie
vastgelegd. In het verslagjaar 2020 was dat 97%. Naast het beleid t.a.v. reanimatie is in toenemende
mate een verdere specificatie van het behandelbeleid in termen van curatief, palliatief, symptomatisch,
in het dossier terug te vinden.

2.4 Medicatieveiligheid
Percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair worden
besproken met medewerkers van de afdeling op basis van meldingen die zijn gedaan.
Een medicatie-incident wordt door de manager zorg individueel met betrokkene(n) besproken.
Periodiek is dit thema geagendeerd in werk- dan wel teamoverleg van het zorgteam.
De multidisciplinaire bespreking vindt plaats op 18 van de 23 afdelingen (78%) in aanwezigheid van
arts, apotheker, dan wel apothekersassistente. In 2020 was dit op 6 van de 24 afdelingen (25%).

Medicatie-incidenten worden in het maandelijkse kwaliteitsoverleg van het vestigingsmanagement
besproken. Daarnaast worden de geregistreerde incidenten op hoofdlijnen besproken in de
Geneesmiddelen Commissie waarin apothekers, artsen en zorgmedewerkers zitting hebben

2.5 Voeding
Percentage cliënten op de afdeling waarbij voedselvoorkeuren in de afgelopen zes maanden zijn
besproken en vastgelegd in het zorgdossier.
Bij de opname, maar ook tijdens de halfjaarlijkse zorgleefplanbespreking komt het thema ‘voeding’
aan de orde, en worden gemaakte afspraken doorgenomen en zo nodig bijgesteld.
Uit de meting (einddatum 28 februari 2021) bleek dat bij 66% van de bewoners informatie over
voedselvoorkeuren in het dossier is terug te vinden. Voor 2020 was dit bij 81% van de bewoners.

2.6 Totaalscore ZorgkaartNederland
Onderwerp
Accommodatie
Nakomen van afspraken
Kwaliteit van leven
Luisteren van medewerkers
Handelen medewerkers met
aandacht?
Kwaliteit van verpleging,
verzorging, behandeling

Waardering Warande

Waardering sector

7.7
7.8
7.7
7.9
8.4

8.2
8.3
8.1
8.2
8.5

8.0

8.3

De gemiddelde waardering in 2021 was 7.9. In 2020 was dit 8.1.

Bijlage 5 - Indicatoren personeelssamenstelling
Onderstaande gegevens betreffen het bedrijfsonderdeel zorg en zijn op basis van peildatum 31
december 2021.

3.1 Aard van de aanstelling
Medewerkers in dienst
FTE in dienst
Gemiddelde contractomvang
Medewerkers met tijdelijke arbeidsovereenkomst
Inzet personeel niet in loondienst in uren
Inzet personeel niet in loondienst in kosten

1223 medewerkers
598,6 fte
00,49 fte
19,38 %
09,38 %
17,50 %

3.2 Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers
Zorgassistent (niveau 1)
Helpende (niveau 2)
Verzorgende incl. EVV (niveau 3)
Verpleegkundige incl. EVV (niveau 4)
Verpleegkundige incl. EVV (niveau 5)
Behandelaren en paramedici
Leerlingen
Overig

16,64 %
13,11 %
23,73 %
07,77 %
02,92 %
09,33 %
13,62 %
12,88 %

Stagiaires
Vrijwilligers

214 stagiaires
657 vrijwilligers

3.3 Verzuim
Percentage
Frequentie

10,60 %
1,01

3.4 In-, door- en uitstroom
Instroom
Doorstroom
Uitstroom

17,91 %
09,94 %
18,94 %

3.5 Ratio personeel/bewoners
Ratio personeel/cliënten

1,09 FTE per bewoner in dienst

Bijlage 6 – Analyse onvrijwillige zorg
1 Inleiding
In februari 2022 hebben we de gegevens aangeleverd bij de IGJ over de omvang en de aard van de
inzet van onvrijwillige zorg in 2021. Die gegevens zijn opgehaald uit de ECD’s die bij Warande in
gebruik zijn, namelijk Ysis en ONS. In dit verslag is de analyse over die gegevens opgenomen. Het is
voor Warande de eerste inhoudelijke analyse over de inzet van onvrijwillige zorg sinds de Wet Zorg en
Dwang van kracht is. Vorig jaar hebben we wegens het ontbreken van cijfers alleen een analyse op
het proces van de implementatie van de Wet Zorg en Dwang kunnen aanleveren.
Hieronder volgen eerst de cijfers van de eerste en tweede helft van 2021, gevolgd door de
inhoudelijke analyse. Daarna volgt een terugblik op de behaalde resultaten in 2021 en een vooruitblik
op 2022. Daarmee dient dit document tevens als jaarverslag en jaarplan van de projectgroep Zorg en
Dwang.

2 Reikwijdte van dit verslag
Dit verslag betreft alle vestigingen van Warande.
Vestiging
Plaats
Bovenwegen
Zeist
De Loericker Stee
Houten
Heerewegen
Zeist
Huize Valckenbosch
Zeist
In de Dennen
Zeist
Leendert Meeshuis
Bilthoven
Schutsmantel
Bilthoven

Vestigingsnummer
000010266496
000010267948
000010266453
000031672388
000010266526
000031672248
000010267956

3 Gegevens over de inzet van onvrijwillige zorg over 2021
De gegevens over de registratie van onvrijwillige zorg zijn weergegeven per locatie en per soort
maatregel, per half jaar. De aantallen zijn te laag om ook onderscheid te maken tussen verschillende
afdelingen.

3.1 Gegevens die aangeleverd zijn aan de IGJ over de eerste helft van 2021
Beperken bewegingsvrijheid

Vestiging

overig

Totaal

Insluiten

3

Fysieke
fixatie
7

Mechanische
fixatie
8

Gesloten
afdeling
3

Insluiten
overig
1

HW

2

4

8

1

1

DLS
BW

1

2

LMH
SM
IDD
HVB

Toedienen
van vocht,
voeding
en
medicatie
Medicatie

Overige
beperkingen

13

Inrichten
eigen leven
2

12

1
1

1

1
1

1

Bron: XML bestand Ysis 01-01-2021 t/m 30-06-2021

1

5%= 30 unieke cliënten (gebaseerd op XML bestand IGJ) afgezet tegen 624 bewoners

Totaal

37
(5%)1
29 /
123
1 / 89
3/
139
3 / 59
1 / 68
0 / 71
0 / 75

3.2 Gegevens die aangeleverd zijn aan de IGJ over de 2e helft van 2021
Beperken bewegingsvrijheid

2

Vestigin
g

overi
g

Totaal
HW
DLS
BW
LMH
SM
IDD
HVB

1
1

Fysiek
e
fixatie
7
3+1

Insluiten

Mechanisch
e fixatie

Gesloten
afdeling

Insluiten
overig

7
6

6
2+2

1
1

1
+1
1

1
1
+1

Toedienen
van vocht,
voeding en
medicatie
Medicatie

Overige
beperkingen

Totaal

Inrichten
eigen leven

14
10 +1
1
1
+1
Bron: Ysis en achter de + ONS

6% = 35 unieke cliënten (gebaseerd op XML bestanden IGJ voor Ysis en ONS) afgezet tegen 610 bewoners

36 (6%)2
27 / 127
0 / 89
2 / 135
3 / 59
2 / 62
0 / 62
2 / 76

4 Analyse van de registraties
Voor elk half jaar is eerst een tabel weergegeven met daarin de gegevens die opgenomen zijn in het
XML bestand en verstuurd zijn aan de IGJ. Dit is een overzicht dat automatisch gegenereerd wordt
door het ECD, gebaseerd op de definities vastgelegd in de Regeling Zorg en Dwang.
De tabel wordt opgevolgd door grafieken uit de tool van Vilans die ingebouwd is in Ysis Inzicht. Deze
tool is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij het maken van de inhoudelijke analyse over de
aangeleverde cijfers, die jaarlijks aangeleverd moet worden bij de IGJ. Ook deze analyse wordt
automatisch gegenereerd met een druk op de knop. Wat meteen opvalt als je beide overzichten naast
elkaar legt is dat de aantallen niet met elkaar overeen komen. We proberen in overleg met Gerimedica
te achterhalen waar deze verschillen vandaan komen en hoe we hierop kunnen sturen.
We zijn dus inmiddels in staat cijfers aan te leveren over de inzet van onvrijwillige zorg. Een hele
verbetering ten opzichte van de analyse over 2020. Tegelijkertijd geeft bovenstaande aan dat verdere
ontwikkeling nodig is op goede registraties, betrouwbaarheid van de analyses en dergelijke. Met deze
slag om de arm is onderstaande analyse tot stand gekomen.
Omvang van de inzet van onvrijwillige zorg
Zowel het aantal keren dat onvrijwillige zorg is ingezet als het aantal unieke bewoners die het betreft is
over de 1e en 2e helft van 2021 nagenoeg gelijk gebleven. Het betreft respectievelijk 5 en 6% van het
totaal aantal bewoners. Dat geeft aan dat we terughoudend zijn in het inzetten van onvrijwillige zorg.
We denken echter wel dat er nog sprake is van onder registratie. Soms duurt het even voordat
professionals zich realiseren dat er sprake is van onvrijwillige zorg. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer
een bewoner vaker aan geeft weg te willen of regelmatig bij de deur staat. Ook zijn er vermoedelijk
meer situaties waarin een bewoner even wordt vastgehouden tijdens de zorg of medicatie krijgt toe
gediend om tijdens de ADL wat rustiger te zijn. De oorzaak voor deze vermoede onder registratie is
dat de werkwijzen en de manier van denken nog steeds relatief nieuw zijn. Men moet ervaringen op
doen en steeds weer opnieuw het gesprek erover voeren om bewustwording te scherpen. Wat dat
betreft mooi om te zien dat het aantal registraties van onvrijwillige zorg vanwege een gesloten afdeling
in de 2e helft van het jaar is verdubbeld ten opzichte van de 1e helft van het jaar.
Als we kijken naar de verdeling over de soorten van onvrijwillige zorg zien we een vrij stabiele en
gelijkmatige verdeling over het toedienen van medicatie en fysieke en mechanische fixatie. We zullen
in de loop van de tijd gaan zien hoe zich dit ontwikkelt en of hier sprake is van een soort
basisverdeling.
Evaluatie tijd
Het is op dit moment niet mogelijk een analyse te maken van de tijd tussen de evaluaties van het
stappenplan. Dit heeft te maken met het werken met twee systemen, Ysis en ONS, zoals hieronder bij
‘5.1 Registratie’ nader beschreven staat. We zitten nu in de fase dat de registraties oorspronkelijk
vastgelegd in Ysis omgezet worden naar ONS. Dat kan alleen door weer op tijdstip 0 te beginnen. We
kunnen het voorafgaande proces in Ysis niet door zetten. Dat betekent dat op dit moment nagenoeg
alle registraties van onvrijwillige zorg nog binnen de eerste periode van 3 maanden zitten. We gaan dit
komende periode nauwlettend volgen.

Corona
Ook in 2021 hebben we te maken gehad met het inperken van vrijheden van bewoners en bezoekers
vanwege de corona maatregelen. Gelukkig niet meer in de vorm van een algeheel bezoekverbod,
maar situaties van isolatie en quarantaine kwamen nog wel voor. Dit werd door sommige bewoners
wel degelijk als een beperking ervaren waar ze niet mee instemden, zeker door bewoners met
dementie. We hebben dergelijke situaties nooit geduid als onvrijwillige zorg. Wel hebben we
geprobeerd zoveel mogelijk ruimte te creëren bijvoorbeeld door het organiseren van een omgekeerd
cohort. Ook werden de maatregelen per bewoner en per afdeling zeer frequent geëvalueerd. Hopelijk
kunnen we in 2022 echt afscheid nemen van deze beperkingen.

5 Ontwikkelingen in 2021
In 2021 stonden voornamelijk 2 zaken centraal: het vastleggen van onvrijwillige zorg en scholing aan
de EVV’s (Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden, tevens zorgverantwoordelijken).
5.1 Registratie
Door het ontbreken van de koppeling tussen Ysis en ONS op het onderdeel onvrijwillige zorg heeft het
in goede banen leiden van de registratie veel energie gekost. We zijn gestart eind 2020 / begin 2021
met registratie in Ysis door arts en psycholoog. Reden hiervoor was dat deze informatie via de oude
koppeling door gesluisd kon worden naar ONS. Bovendien gaf dit de EVV’s nog wat langer de tijd om
te wennen aan de nieuwe rol. Pas in juli kwam de koppeling tussen beide systemen tot stand. Na de
zomer zijn we in gaan zetten op directe registratie in ONS volgens de nieuwe werkwijzen, uitgevoerd
door de EVV. Het proces kost hierdoor extra tijd en heeft onder andere als gevolg dat onvrijwillige zorg
die gestart is in Ysis en vervolgens omgezet wordt naar ONS een nieuwe startdatum heeft vanaf de
dag van omzetting. In een aantal situaties is gekozen voor ‘snelle evaluaties’ om weer in de juiste stap
van het stappenplan te komen. Het feit dat het stroomlijnen van dit proces veel tijd en energie kost is
vervelend. Aan de andere kant realiseren we ons dat dit slechts om de administratieve kant van de
WZD gaat en het veel belangrijker is dat we werken in de geest van de bedoeling van de wet, namelijk
het verminderen van onvrijwillige zorg. We hebben er alle vertrouwen in dat de registratie in de loop
van 2022 aan de gestelde eisen zal voldoen.
5.2 Scholing
Scholing voor EVV’s
Alle EVV’s hebben naast de E-learning en de bijeenkomsten die we in 2020 organiseerden, een extra
scholing gehad over de WZD. Deze werd per vestiging georganiseerd en zoveel mogelijk gegeven
door de eigen arts en psycholoog. De scholing was bedoeld om EVV’s toe te rusten op hun taak als
zorgverantwoordelijke en ging daarom dieper in op het stappenplan en de registratie.
Scholing voor zorgassistenten
Binnen Warande is er een uitgebreid scholingstraject voor zorgassistenten, ook wel bekend als ‘de
strippenkaart’. In de strip over onbegrepen gedrag is een stukje over onvrijwillige zorg opgenomen en
ook in een aantal andere modules, waaronder die van de logopedist en de diëtist is informatie over dit
thema opgenomen.
5.3 Overige ontwikkelingen in 2021
Regionaal expertiseteam
Het expertiseteam is afgelopen jaar 4 keer bij elkaar gekomen en is uitgebreid met expertise vanuit de
zorg. Er zijn 2 kwaliteitsverpleegkundigen toegevoegd aan het team. Omdat er weinig passende
scholing wordt aangeboden voor het uitbreiden van expertise is afgesproken in eerste instantie te
leren van elkaar. Warande heeft een eerste bezoek gehad van extern deskundigen uit het
expertiseteam. Zij hebben op basis van het stappenplan mee gedacht met casuïstiek van onvrijwillige
zorg binnen Warande.
Cliëntenvertrouwenspersoon
De cliëntenvertrouwenspersoon is in haar jaarbrief aan het bestuur van Warande zeer positief over de
samenwerking met de organisatie. Ze is tevreden over de samenwerking met de afdeling
communicatie en de acties die zijn opgepakt op het gebied van voorlichting. Ze heeft een aantal
vragen van medewerkers van het thuiszorgteam ontvangen, kennis gemaakt met de cliëntenraad van
Leendert Meeshuis en locatiebezoeken gebracht aan de vestigingen. Daarbij heeft ze een aantal

vragen van bewoners en medewerkers kunnen beantwoorden en uitleg gegeven over de rol van de
cliëntenvertrouwenspersoon. Ze merkt op dat met name de voormalige verzorgingshuizen weinig
rolstoelvriendelijk zijn met kleine gangen en liften en beperkende drempels naar buiten of de tuin,
waardoor bewoners meer afhankelijk zijn van begeleiding. De gesloten buitendeuren beperken
bewoners in hun vrijheid.
Bezoek van de IGJ
De IGJ bracht in het voorjaar een bezoek aan De Loericker Stee en het Leendert Meeshuis. Naar
aanleiding van dat bezoek heeft de projectgroep een reactie geschreven aan het MT met betrekking
tot het onderdeel onvrijwillige zorg. In deze reactie zijn de volgende adviezen opgenomen en tevens
over genomen door het MT:
 We houden vast aan de ingeslagen koers, zoals hierboven beschreven en ook vastgelegd in onze
visie en beleid. Dit betekent dat we geen stappenplannen inzetten voor bewoners die geen verzet
vertonen of hinder ondervinden van het feit dat ze niet zelfstandig naar buiten kunnen.
 We zetten Warande breed in op het ontwikkelen van passende, individuele leefcirkels en streven
er op die manier naar dat alle bewoners die in een van de vestigingen van Warande komen
wonen zelfstandig naar buiten kunnen, tenzij. De vestigingen die hier nog niet aan voldoen maken
hierop een plan van aanpak.
 We brengen vanuit de organisatie op basis van dit IGJ bezoek een signaal uit naar ActiZ dat de
IGJ deze conclusies trekt en dringen er bij onze branche organisatie op aan dat zij zich sterk blijft
maken voor het vermijden van nutteloze stappenplannen.
WZD functionarissen
In 2021 is Warande gestart met 4 WZD functionarissen (2 GZ- psychologen, 2 specialisten
ouderengeneeskunde (SO)). Twee van hen nemen deel aan de projectgroep zorg en dwang om de
implementatie van de WZD mee vorm te geven. De WZD functionarissen hebben het beleid
inhoudelijk vertaald naar de scholingen die door alle SO's en (GZ)-psychologen gegeven is op de
eigen afdelingen. De WZD functionarissen zijn verdeeld over de locaties en zien toe op de onvrijwillige
en gelijkgestelde zorg op locaties waar ze zelf niet werkzaam zijn. Een van de WZD functionarissen
ziet toe op de onvrijwillige opnames.
Informatievoorziening
We hebben het thema vrijheid en veiligheid / zorg en dwang op meerdere manieren onder de
aandacht gebracht. In de nieuwe werkomgeving hebben we een openbare groep gemaakt ‘Vrijheid en
Veiligheid’ om informatie uit te wisselen met elkaar, casuïstiek te delen. Op het tabblad informatie
staan de belangrijkste zaken op dit thema kort en overzichtelijk op een rij. Met enige regelmaat wordt
er op de nieuwspagina iets over dit thema gepubliceerd.
De Warandepraatpot is geïntroduceerd. Dit is een glazen pot met kaartjes met daarop prikkelende
vragen en dilemma’s over zaken die je in het werk tegenkomt. Ieder team heeft een pot ontvangen om
aan de hand van de kaartjes met elkaar in gesprek te komen. Kaartjes over onvrijwillige zorg maken
onderdeel uit van deze pot.
We hebben een ‘Inspiratie en implementatiebox’ gemaakt voor vestigingen met daarin diverse tools
die ze kunnen inzetten bij de implementatie van de WZD.
Interne audits
Het interne auditteam van Warande heeft in het najaar bij alle teams van Heerewegen en
Bovenwegen een audit uitgevoerd. Onvrijwillige zorg was een van de twee thema’s van de interne
audit.

6 Plannen voor 2022
Scholing
Samen met de afdeling opleidingen werken we toe naar een structureel aanbod van scholingen om
kennis te borgen voor nieuwe medewerkers of voor mensen die graag hun kennis willen opfrissen.
Daarnaast willen we op regelmatige basis bijeenkomsten organiseren om te verdiepen op dit thema.
Denk aan het introduceren van het wegingskader cliëntperspectief, het bespreken van dilemma’s,
casuïstiek behandelen, e.d.
Op verzoek van EVV’s bieden we in 2022 we specifiek scholing aan voor medewerkers niveau 2.
Uitbreiding van de WZD functionarissen
Gezien de werkdruk, met name bij afwezigheid van een collega, is besloten uit te breiden naar 6 WZD
functionarissen. De WZD functionarissen nemen deel aan de regionale expertisegroep
Interne audits
In 2022 zal het auditteam de audits bij de andere vestigingen uitvoeren. De projectgroep zal kennis
nemen van de resultaten en verbeterpunten en de benodigde acties oppakken.
Registratie
In 2022 gaan we volledig over op registratie van onvrijwillige zorg in ONS. De registraties die nog in
Ysis zijn vastgelegd zullen worden omgezet. Daarnaast zullen we dit jaar extra monitoren en inzetten
op het verbeteren van het uitlezen van de registratie en het ophalen van de juiste
managementinformatie.
Begin 2022 is reeds een handleiding ontwikkeld en gepubliceerd om medewerkers te ondersteunen bij
het registreren. Hierin is een voorbeeld casus uitgewerkt die ze kunnen gebruiken bij het registreren
van de eigen casuïstiek.
Van projectgroep naar commissie
In 2022 ronden we de implementatiefase van de WZD af en gaan over naar een commissie vrijheid en
veiligheid. De opdracht en samenstelling van de commissie zal samen met de opdrachtgever vanuit
het MT worden vastgesteld.

