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Voorwoord
Graag presenteren wij u hierbij het Kwaliteitsplan 2023 

van Stichting Bethanië. 

De afgelopen jaren stonden in het teken van het 

coronavirus, waarvan Bethanië helaas ook de gevolgen 

heeft ondervonden. De continuïteit en borging van de 

zorg aan onze bewoners/cliënten was ons primaire 

doel. Toch was er ruimte voor nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen. In 2023 gaan we vol enthousiasme en 

motivatie hiermee aan de slag. Hoe wij dit gaan doen 

en met welke acties wij in het nieuwe jaar onze visie en 

opdracht willen realiseren, leest u in ons Kwaliteitsplan 

2023 en de Begroting 2023.

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en onze zorgvisie 

en -missie lagen ten grondslag aan het Strategisch 

Beleidsplan (SBP) 2021-2023. Dit kwaliteitsplan is 

het laatste plan in de rij en reikt verder dan alleen het 

geactualiseerde Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en 

heeft betrekking op de gehele organisatie van Stichting 

Bethanië.

In 2023 zal een ontwerp voor een nieuw strategisch 

beleidsplan uitgewerkt worden, waarin de 

ontwikkelingen in de ouderenzorg, zoals het nieuwe 

programma: Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen 

(WOZO), centraal zullen staan. Voor 2023 focussen 

we ons grotendeels nog op het huidige SBP, waarbij 

we aan de hand van vijf uitgewerkte speerpunten, 

doelmatig werken aan het behalen van het resultaat: het 

bieden van de randvoorwaarden voor onze bewoners1  

zodat zij een waardevol leven kunnen leiden. 

Alle disciplines binnen de organisatie hebben 

afdelingsdoelen voor 2023 opgesteld om invulling te 

geven aan de vijf hieronder genoemde speerpunten. 

De ‘lerende organisatie’ blijft hierbij centraal staan. 

 

• Gezond & Wel

• Kennen & Gekend worden

• Boeien & (ver)Binden

• Wonen & Omgeving

•  Vakmanschap & Eigenaarschap

Het kwaliteitsplan is ter advisering en/of instemming 

voorgelegd aan de cliëntenraad, verpleegkundige- 

en verzorgende adviesraad, ondernemingsraad, 

vrijwilligersraad, behandeldienst en de raad van 

toezicht van Stichting Bethanië. 

Daarnaast is advies ingewonnen bij ons lerend netwerk 

en de Specialist Ouderengeneeskunde.

Het jaar 2023 belooft een bijzonder jaar voor onze 

stichting te worden vanwege het 75-jarig jubileum dat 

we dan mogen vieren. 

Ook voor 2023 zeggen we tegen elkaar: “Houd moed, 

heb lief!” 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur

Ede, oktober 2022

1 Waar bewoner(s) staat kan ook cliënt(en) gelezen worden.



1.	Profiel	van	de	organisatie
Bethanië is een professionele zorgorganisatie 

en biedt zorg en diensten aan kwetsbare 

ouderen. Zij levert zorg, behandeling, 

begeleiding en ondersteuning vanuit de Wet 

langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet 

(Zvw) en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). Daarnaast levert 

Bethanië diverse particuliere diensten aan 

senioren. De Stichting is werkzaam op de 

(hoofd)locatie Bethanië in Ede (postcodegebied 

6711), de locatie Wicherumloo (postcodegebied 

6733) in Wekerom, de dagbestedingen, hospice 

Ede, De Olijftak en in de wijken rondom de 

beide vestigingen.

Bethanië onderscheidt zich door haar specifieke 

christelijke identiteit, de persoonlijke en 

kleinschalige goede kwaliteitszorg en haar 

comfortabele en moderne huisvesting van de 

locaties in Ede en Wekerom, gelegen nabij 

de prachtige bos- en heidegebieden van de 

Veluwe. 

Wij communiceren onze visie, missie en 

specifieke meerwaarde op heldere wijze naar 

onze doelgroepen en de maatschappij, onder 

meer door deze te benoemen op onze website 

www.bethanie.nl.

Vanuit het speerpunt ‘Kennen & gekend worden’ 

dragen we onze visie en missie uit en bewaken 

we onze kernwaarden: deze vormen een 

leidraad tijdens onze kennismakingsgesprekken 

en sollicitaties, komen terug in teamoverleggen 

en in de dagelijkse gesprekken met elkaar. 

De medewerkers werken in kleine, 

overzichtelijke teams en worden ondersteund 

door een teamleider of locatiemanager, die hen 

coacht om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid 

te nemen voor de organisatie van het 

werk en de onderlinge werkafspraken. 

Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van 

eigenaarschap van de medewerker. Er zijn 

teams voor thuiszorg, dagbesteding, afdelingen 

voor bewoners met een somatische zorgvraag 

en psychogeriatrie in kleinschalig wonen, 

teams voor hospicezorg, welzijn, horeca 

en huishouding. Daarnaast is een aantal 

afdelingen belast met het bieden van goede 

randvoorwaarden om het primaire proces 

te ondersteunen, te weten medewerkers 

staf/bedrijfsvoering, roosterplanning, 

cliëntadministratie, receptie en technische 

dienst.

De teamleiders leggen verantwoording af aan 

het managementteam bestaande uit de raad 

van bestuur en de directeur Bedrijfsvoering. 

De raad van toezicht ziet, conform de 

Governance Code Zorg, toe op de bestuurder 

en op het besturen van de organisatie. 

Medezeggenschap vindt volgens een 

vastgestelde planning & control cyclus plaats 

door formele en informele ontmoetingen 

met de cliëntenraad, ondernemingsraad, 

verpleegkundige en verzorgende-adviesraad, 

vrijwilligersraad en identiteitscommissie. De 

leden van de raad van toezicht zijn tevens de 

leden van het bestuur van Stichting De Oldenhof 

(SDO), een stichting die seniorenappartementen 

verhuurt aan particulieren, veelal senioren, nabij 

Bethanië. De raad van bestuur van de Stichting 

Bethanië is de directievoerder van SDO.
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Visie en Missie

Bij Bethanië geloven we dat ieder 

mens een kostbaar geschenk is uit 

Gods hand. Ouder worden betekent 

steeds meer kwetsbaar worden. Ons 

doel is om met onze professionele 

inzet bij te dragen aan het 

waardevolle leven van onze bewoners 

zodat zij zich zo vertrouwd mogelijk 

voelen, ook wanneer ze niet meer 

thuis kunnen wonen of hun leven door 

toenemende beperkingen niet meer 

kunnen voortzetten zoals voorheen. 

Bethanië staat door haar 

kleinschaligheid dicht bij de bewoner 

en is daardoor in staat heel goed naar 

de bewoner te luisteren. Bewoners 

voelen zich gehoord en gekend, 

mogen zijn wie zij zijn en willen graag 

door ons worden ondersteund en/

of bij ons wonen. Daarom gaan 

én blijven wij in gesprek met onze 

bewoners, over wat voor hen een 

goed leven is. Waar voelen zij zich 

prettig en veilig bij? Dit gesprek 

voeren we vaak ook samen met hun 

naasten. Echter, wat zij zelf aangeven 

of laten zien dat ze prettig vinden, is 

bepalend voor ons. 

'Bethani  wordt 

beleefd als het huis 

dat onderdeel is 

van de (christelijke) 

gemeenschap, 

laagdrempelig 

en toegankelijk, 

mede door de grote 

betrokkenheid van 

vrijwilligers.'

Wij bieden onze bewoners een veilige 

omgeving, wat inhoudt dat zij zich 

veilig kunnen bewegen en bij ons 

kunnen verblijven. Ook voor onze 

medewerkers creëren wij een veilige 

werkomgeving.

Om dit te realiseren zijn we alert en 

creatief en zoeken we - wanneer 

wij risico’s zien - voortdurend naar 

manieren om veiligheid te creëren. 

Zonder daarmee afbreuk te doen aan 

het goede leven zoals onze bewoners 

dat ervaren, of aan de goede 

werkomgeving voor onszelf. 

Wij bieden een breed palet met 

keuzes voor bewoners die zij met 

eigen ‘kleur’ kunnen invullen op zowel 

het gebied van (palliatieve) zorg en 

begeleiding als op dat van facilitair 

en welzijn. Dit betekent dat wij samen 

met de bewoner en het eigen netwerk 

afstemmen welke zorg en begeleiding 

nodig is om op hun wensen en 

behoeften te kunnen aansluiten en 

welke wensen zij op facilitair gebied 

hebben, bijvoorbeeld ten aanzien 

van maaltijden en schoonmaak 

van het appartement. Hierin wordt 

de ondersteuning vanuit het eigen 

netwerk ook meegenomen. 

Onze zorgvisie maakt 

integraal onderdeel uit van de 

zorgovereenkomst. Hierin is 

opgenomen dat met de ondertekening 

van de zorgovereenkomst de bewoner 

verklaart de grondslag en de zorgvisie 

van de Stichting te onderschrijven 

dan wel daarvoor respect te hebben. 

Vanuit de Bijbelse opdracht tot 

naastenliefde wordt zorg verleend 

aan alle zorgvragers, ongeacht 

ras, geslacht, geloofsovertuiging of 

geaardheid.

Met betrekking tot het aannamebeleid 

van nieuwe medewerkers wordt in 

het sollicitatieformulier gevraagd naar 

de motivatie om voor een christelijke 

organisatie te werken. Onze 

zorgvisie maakt integraal onderdeel 

uit van de arbeidsovereenkomst. 

Hierin is opgenomen dat met 

de ondertekening van de 

arbeidsovereenkomst, de werknemer 

verklaart de grondslag en de zorgvisie 

van Bethanië te onderschrijven. 
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De ‘lerende organisatie’ zal, net zoals in de 

afgelopen jaren, in 2023 als een rode draad door 

de afdelingsplannen heenlopen; medewerkers 

worden in staat gesteld de zorg- en dienstverlening 

aan te passen aan een voortdurend veranderende 

omgeving door scholing, ontwikkeling van 

eigenaarschap en het stimuleren van initiatieven. Wij 

streven naar een open en veilige cultuur, waar ruimte 

is voor humor en ontspanning. 

Persoonsgerichte zorg
De persoonsgerichte zorg start al voordat een 

bewoner verhuist naar een van de locaties. 

Om de nieuwe bewoner en zijn of haar gewoonten 

te leren kennen bezoekt een vertegenwoordiger van 

Bethanië, de nieuwe bewoner kort voor de verhuizing 

naar een van onze locaties. Dit ook om de verhuizing 

zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarnaast 

wordt besproken wat de mantelzorger kan betekenen 

voor de bewoner als deze verhuisd is.

Als de bewoner naar Bethanië of Wicherumloo 

verhuist, wordt hij/zij opgevangen door de 

toegewezen evv’er. In het appartement staan 

zoveel mogelijk spullen die voor de bewoner 

belangrijk en vertrouwd zijn. De bewoner komt in 

een nieuwe omgeving met veel nieuwe gezichten; 

medebewoners en hun familieleden, medewerkers 

en vrijwilligers. 

Samen met de mensen die belangrijk voor de 

bewoner zijn, wordt gekeken wat ervoor nodig is 

om kwalitatief een zo goed mogelijk en betekenisvol 

leven te kunnen leiden. Degene die het dichtst 

bij de bewoner staat, wordt meestal de eerste 

contactpersoon en wordt gesprekspartner van 

Bethanië. Het is in ieders belang om ervoor 

te zorgen dat de voor de bewoner belangrijke 

contacten zoveel als mogelijk blijven voortbestaan.

Bethanië start met het aanbieden van 

verhuiskaarten aan de nieuwe bewoner. Met deze 

kaart kan de bewoner degenen die voor hem/haar 

van betekenis zijn laten weten dat ze belangrijk voor 

hem/haar zijn en de bewoner het fijn vindt dat ze 

hem/haar blijven bezoeken.

Type zorgverlening
De zorglocatie Bethanië in Ede heeft in basis een 

capaciteit van 57 ZZP plaatsen voor langdurige zorg. 

Hiervan zijn 21 ZZP plaatsen gesitueerd op drie 

afdelingen kleinschalige woningen, 36 ZZP plaatsen 

(SOM/PG) op afdeling De Bosrand. Het is ook 

mogelijk om als echtpaar naar Bethanië te verhuizen 

als men beiden een zzp indicatie bezit. De Bosrand 

beschikt over drie huiskamers De Herberg, De Oase 

en De Roos voor bewoners die behoefte hebben 

aan dagstructuur. Daarnaast wordt langdurige zorg 

verleend op basis van een Volledig Pakket Thuis 

(VPT) in de naastgelegen seniorenappartementen 

van Stichting De Oldenhof. 

Op de afdelingen kleinschalig wonen (KSW) 

wonen mensen met een Wlz-indicatie met een 

psychogeriatrische (PG) problematiek. Deze 

bewoners hebben een zorgprofiel voor “Beschermd 

wonen met intensieve dementiezorg” (19 met VV05) 

of “beschermd wonen met zeer intensieve zorg” (één 

met VV07).

De zorglocatie Wicherumloo in Wekerom heeft een 

capaciteit van 22 plaatsen, te weten 14 op twee 

afdelingen kleinschalig wonen Willinkhuizen en acht 

plaatsen op afdeling De Vijfsprong. De zorg op 

deze locatie wordt geboden op basis van VPT (24 

cliënten) en PGB (twee cliënten). 

Op de afdelingen De Bosrand en De Vijfsprong 

wonen mensen met een zorgprofiel “Beschermd 

wonen met intensieve dementiezorg” (VV05), 

“Beschermd wonen met intensieve verzorging 

en verpleging (VV06) en/of “Beschermd wonen 

met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op verzorging/

verpleging” (VV08). Er wordt momenteel op deze 

afdelingen aan 61 cliënten langdurige zorg op grond 

van de Wlz geleverd, waarvan één cliënt zonder de 

functie behandeling en 60 cliënten met de functie 

behandeling. 

Naast de langdurige zorg vanuit de Wlz biedt 

Bethanië ook Wijkverpleging gefinancierd vanuit 
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de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft 

thuiszorg (in postcodegebied 6711 en 

6733) en palliatieve zorg in Hospice Ede 

De Olijftak (vijf plaatsen). Daarnaast 

wordt vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning, dagbesteding (op de 

locaties De Palmboom / Platteelhof 

in Ede en Wicherumloo in Wekerom), 

thuisondersteuning en individuele 

begeleiding (in de wijk) aangeboden. 

Bethanië beschikt over een eigen 

behandeldienst, waar een specialist 

ouderengeneeskunde (SO), een physician 

assistant (PA), een psycholoog en 

paramedici (zoals fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten, voedingsdeskundige 

en logopedist) in participeren. Daarnaast 

heeft de organisatie een muziektherapeut 

en geestelijk verzorger in dienst. 

Inmiddels beschikt de organisatie ook 

over gespecialiseerde verpleegkundigen 

met aandachtsgebieden wondzorg, 

palliatieve zorg, dementie en een 

gespecialiseerd verzorgende PG. 

Vanuit de Medewerkersreis (proces in 

onze organisatie om een aantrekkelijke 

werkgever te zijn) ontwikkelen 

verpleegkundigen hun expertise, kennis 

en vaardigheden met betrekking tot 

bijvoorbeeld wondzorg, Parkinson en 

complementaire zorg. 
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Ratio personele kosten versus opbrengsten

Bethanië ontvangt voor het bieden van langdurige zorg aan bewoners een 

financieel budget van het Zorgkantoor Menzis op grond van de Wet langdurige 

zorg (Wlz). Dit budget is gebaseerd op het aantal gerealiseerde productiedagen 

per zorgzwaartepakket (ZZP) en Volledig Pakket Thuis (VPT). Deze landelijke 

vastgestelde zorgpakketten zijn gebaseerd op cliëntprofielen en hebben een 

eigen tarief. Met het toegekende budget organiseert en financiert Bethanië alle 

zorg en behandeling die de bewoners nodig hebben, maar ook de hotelmatige 

kosten (voeding, schoonmaak, bewassing), de cliëntgebonden kosten 

(verpleegartikelen, activiteiten, welzijn), huisvestingskosten (onderhoud, energie, 

verzekeringen) en algemene kosten (bedrijfskosten, overhead).

De Wlz tarieven voor ZZP en VPT zijn gebaseerd op cliëntprofielen. De 

maximale tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa). Zorgkantoor Menzis heeft middels een honoreringslijst een 

percentage van 96,1% van de Wlz tarieven langdurige zorg vastgesteld voor 

2023 voor Bethanië. Bij de introductie van de ZZP’s en VPT’s waren de tarieven 

in essentie onder te verdelen in de onderdelen zorg (55%), zorgmanagement 

(5%), facilitair (15%) en overhead (25%). Bethanië hanteert deze (historische) 

verdeelsleutels. 

Het financieel beleid van Bethanië is erop gericht om passende en kwalitatieve 

zorg te kunnen bieden aan haar bewoners en deze zorg te kunnen continueren.

Ratio personele kosten totaal versus opbrengsten totaal: 67,37% (2022 = 68,93%)

Ratio personele kosten zorg versus opbrengsten zorg: 58,14%  (2022 = 58,08%)

Ratio personele kosten zorg Wlz* versus opbrengsten zorg Wlz*: 55,25%  (2022 = 57,08%)

Wlz* betreft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Op basis van de begroting 2022 zijn de volgende personele ratio’s van toepassing:
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Personeelssamenstelling:

De volgende overzichten laten zien hoeveel personeelsleden er ten 

behoeve van de uitvoering van het kwaliteitskader zijn begroot.

Begroting 
Fte 2023

Begroting 
Fte 2022

Verschil 
Fte 23-22

1500

BEGROTING FORMATIE BETHANIË
KWALITEITSKADER - fte

0,28 0,28 0,00
3300 3,09 3,08 0,02
3500 0,56 1,56
4000 1,67 1,44
4100

-1,00
0,22

20,00 21,00
4200 16,99 16,00
4250

-1,00
0,99

6,59 6,60
4400

-0,01
2,88 5,25

5100
-2,37

13,19 13,50
5200 7,70 6,50
5300 2,01 2,01
1800 0,70 0,70

75,67

-0,30
1,20
0,00
0,00

77,92 -2,25

Pastorale Zorg
Nachtdiensten
Kwaliteitskader Wlz
Behandeldiensten
KSW
Bosrand
Bosrand Huiskamers
VPT Ede
Willinkhuizen
Vijfsprong
Nachtdienst Wekerom
Opleidingen

Begroting 
Fte 2023

Begroting 
Fte 2022

In de begroting 2023 en 2022 is 0,70 fte omgezet voor opleidingen in werktijd van formatie naar het scholingsbudget.

Verschil 
Fte 23-22

niveau 2,06

BEGROTING FORMATIE BETHANIË
KWALITEITSKADER - niveau

2,39 -0,33
niveau 14,58 15,77 -1,19
niveau 38,66 43,86
niveau 8,14 7,89
niveau 1,03 0,81
niveau

1
2
3
4
5
6 0,28 0,00

niveau 1,44 1,44
niveau

-5,20
0,25
0,22
0,28
0,00

0,00 0,28
niveau 8,78 4,78
niveau 0,70 0,70

75,67

-0,28
4,00
0,00

77,92 -2,25

behandelaren
overig
leerlingen
vervanging tijdens opleidingen

1

In de begroting 2023 en 2022 is 0,70 fte omgezet voor opleidingen in werktijd van formatie naar het scholingsbudget.
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De instroom/uitstroom van medewerkers van 1 januari 2022 tot 1 oktober 

2022 bedraagt:

Het verzuimpercentage over het 1e kwartaal 2022 bedroeg 7,2 % en over het 

2e kwartaal 2022 5,14%.

 Aantal fte

Instroom Bethanië Ede 52 13.56

Instroom Wicherumloo Wekerom 8 2.47

Uitstroom Bethanië Ede 52 12.04

Uitstroom Wicherumloo 9 1.69

Omzet:

Het kwaliteitsbudget is vanaf 2022 opgenomen in de Wlz tarieven. Op basis van de 

begrootte productie voor het jaar 2023 komt het kwaliteitsbudget op basis van interne 

tarieven uit op circa € 1.076K (2022 = 914K). Dit budget zal ingezet te worden voor de 

uitvoering en bevordering van het kwaliteitskader 2023. 
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Gezond	&	Wel
Kwaliteitszorg
Voor het borgen en verbeteren van verantwoorde 

en goede kwaliteitszorg en dienstverlening, 

maken we gebruik van diverse instrumenten: 

een nieuw ECD, goede registratie en opvolging 

van de kwaliteitsindicatoren, externe audits, 

monitoring en opvolging van cliënt-, medewerker- en 

vrijwilligerstevredenheid enz.

In 2023 zal opnieuw een 

cliënttevredenheidsonderzoek op de dagbesteding 

worden uitgevoerd.

Voor de langdurige zorg zal naast de verplichte 

meting met de ZorgkaartNederland vragen, een 

aanvullend onderzoek worden uitgezet met meer 

inhoudelijke vragen op het gebied van de maaltijden, 

de was, de woonomgeving en welzijn e.d.  

Voor 2023 staan de Prezo eindaudits gepland voor 

de scopes VV&T en Hulp bij huishouding. In 2022 

zijn de tussentijdse audits voor deze scopes positief 

afgesloten. De aandachtspunten vanuit de audits zijn 

verwerkt in de verbeterparagraaf.

De cyclus van de scope Hospicezorg werd met een 

positief resultaat in 2022 afgesloten. 

In 2023 wordt  onderzocht op welke wijze de 

hospicezorg opnieuw getoetst kan worden. Hospice 

Ede, De Olijftak is lid van het Netwerk Palliatieve zorg 

Gelderse Vallei, voor deelname aan het netwerk, is 

een kwaliteitskeurmerk vereist.

Het meten van belastbaarheid van mantelzorgers in 

de wijkverpleging is een nieuwe kwaliteitsindicator. 

Jaarlijks legt de organisatie verantwoording af over 

het al dan niet beschikken over een meetinstrument, 

het aantal mantelzorgers aan wie de belastbaarheid is 

bevraagd en de opvolging hiervan. Het huidige ECD 

biedt mogelijkheden om deze gegevens te registreren 

en te meten. 

Kwalitatief goede zorg thuis moet ook in de toekomst 

beschikbaar blijven, daarom is het van belang dat 

we meer investeren in vroeg-signalering, preventie 

en het versterken van het (sociale)netwerk. Kortom 

we hebben oog voor de mantelzorger en samen 

kijken we op welke wijze onze zorgprofessionals hen 

kunnen ondersteunen.

Ontwikkeling Pluriform
Begin 2022 is gestart met de implementatie 

van het nieuwe ECD Pluriform Zorg. Het ECD 

is ondersteunend aan de uitvoering van de 

professionele zorg- en dienstverlening. De 

ontwikkeling van het ECD krijgt in 2023 vervolg 

en waar nodig vinden interne en/of externe 

ontwikkelingen in het ECD plaats. Een voorbeeld 

is de implementatie van het zorgpad stervensfase 

op het hospice, dat daarna ook organisatiebreed 

uitgerold wordt. 

Een ander voorbeeld is dat team Huishouding 

Wmo in het ECD rapporteert om gesignaleerde 

bijzonderheden van extramurale cliënten over te 

dragen aan de thuiszorg. 

De Vvar denkt mee en adviseert over een evidence 

based methodiek betreffende de risico-inventarisatie. 

Alle disciplines werken samen in een cliëntdossier 

waarbij helder is wie wat rapporteert en leest. 

Hiervoor zijn duidelijke richtlijnen en werkinstructies 

opgesteld. Extra aandacht zal gaan naar de 

rapportage in het ECD op het gebied van 

risicogebieden.

De informatie naar bewoners en familie is eenduidig, 

gemaakte afspraken zijn terug te lezen in het 

cliëntplan. De volledigheid van de dossiers wordt 

bewaakt, bijvoorbeeld door het nemen van een 

steekproef door de teamleider. Iedere zorgafdeling 

krijgt een aandachtsvelder die de actualiteit van 

ingebouwde formulieren/processen/documenten 

bewaakt.

‘Rapporteren is een

lust, geen last‘
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Behandeldienst
Een verdere optimalisatie van en 

samenwerking met de eigen behandeldienst 

op de beide locaties blijft een continu proces. 

De verbindingsdriehoek vanuit de keten SO/PA 

/ evv’er / teamleider krijgt meer vorm, hetgeen 

direct merkbaar is bij en ten goede komt aan 

onze bewoners en hun contactpersonen.

De SO/PA zetten zich in voor het bieden 

van waardevolle zorg waarbij de bewoner 

zich thuis en veilig voelt. Ook tijdens het 

stervensproces van een cliënt, ondersteunen 

en begeleiden zij de familie.

Vanwege het groeiend aantal extramurale 

cliënten met een VPT is expertise van de 

ouderengeneeskunde steeds belangrijker 

in de wijk. Daarom zal in de extramurale 

zorg onderzocht worden of en hoe de eigen 

behandeldienst hiervoor ingezet kan worden.

Zorg en Welzijn
Nieuwe bewoners hebben veelal een 

zwaarder ziektebeeld waardoor een toename 

van de palliatieve zorg is waar te nemen. 

De verpleegkundige met aandachtsgebied 

palliatieve zorg zal organisatiebreed meer 

ingezet worden. Dit betekent duidelijke 

positionering van deze zorgprofessional. Ook 

zal er eerder een beroep gedaan worden op 

onze geestelijk verzorger. 

De bijdrage van vrijwilligers aan het 

welbevinden van onze bewoners is erg 

belangrijk. Vanwege de toenemende 

zorgzwaarte van onze bewoners wordt 

scherper gekeken welke vrijwilligers op de juiste 

plaats en op een verantwoorde wijze ingezet 

kunnen worden zodat zij de zorgprofessionals 

bij het leveren van kwaliteitszorg kunnen 

ondersteunen.  

Om het welzijn van onze bewoners te 

bevorderen, werken de afdelingen welzijn 

en zorg intensief met elkaar samen. Deze 

ontwikkeling krijgt in 2023 vervolg. Regelmatig 

sluit een medewerker welzijn aan bij de evv’er 

overleggen, de evv’er betrekt medewerker 

welzijn bij de voorbereiding van de MDO’s 

en medewerker welzijn wordt desgewenst 

benaderd. De medewerker welzijn vult het 

persoonsbeeld in het ECD binnen de eerste zes 

weken van de start van de zorg en kijkt samen 

met de bewoner of diens contactpersoon 

en de evv’er wat afdeling welzijn kan 

betekenen. Voorwaarde is dat er korte lijnen 

in de communicatie zijn tussen de teams. 

In Wicherumloo wordt onderzocht of naast 

zorgprofessionals, ook meer professionals met 
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een Social Work achtergrond kunnen 

worden ingezet. 

Aandachtspunt op het hospice blijft de 

spiritualiteit waardoor de cliënt zich in 

de laatste fase van het leven gesteund 

kan voelen. Aan verpleegkundigen de 

opdracht om blijvend oog en oor te 

hebben voor de krachtbronnen van de 

cliënt.

Het welzijn van cliënten met hun 

netwerk krijgt meer aandacht door het 

uitbreiden van de zgn. ‘troostkast’ met 

boeken, gedichtenbundels, bijbels en 

spelmateriaal, ook voor kinderen die 

op bezoek komen.

Voeding 
Uitgangspunt voor de horeca is dat 

bewoners kunnen rekenen op een 

verse en voedzame maaltijd; daarnaast  

is er extra aandacht voor voeding 

op basis van klinische casussen. 

Naast bestaande menu’s zal ook een 

specifiek op de bewoner afgestemd 

menu aangeboden worden. Hiertoe 

moet er regelmatig overleg zijn van 

team Horeca met de evv’er, diëtiste 

en logopediste. Ook zullen teamleden 

Horeca regelmatig overleg voeren met 

zorgafdelingen en de thuiszorg over 

voorkomende casussen. Dit zou zelfs 

kunnen betekenen dat een bewoner 

op verzoek een ongezonde voeding 

krijgt aangeboden, alhoewel wij dit niet 

zullen stimuleren.  

Wanneer cliënten onze  dagbesteding 

bezoeken is er extra aandacht voor 

goede voeding. In de praktijk is 

namelijk gebleken dat deze doelgroep 

vaker tekorten aan vitamines en 

goede voeding heeft. Daarom worden 

ook fruit en gezonde tussendoortjes 

aangeboden .

Binnen het hospice wordt regelmatig 

gekookt door vrijwilligers. Team 

Horeca zal de vrijwilligers van het 

hospice adviseren bij het samenstellen 

van een passende maaltijd voor de 

hospice cliënten. 

Veiligheid
Het verminderen en leren van 

medicatiefouten heeft structureel 

aandacht binnen de teams. De 

apotheker zal aan de teams De 

Bosrand en KSW een scholing geven 

over medicatieveiligheid. 

Op het hospice wordt het gebruik van 

Medimo onderzocht om het relatief 

laag aantal fouten alsnog te kunnen 

verminderen.

Het thema veiligheid wordt in 2023 

deels vertaald naar hygiëne en 

infectiepreventie afgekort HIP. In 

2022 is een werkgroep bestaande uit 

medewerkers uit Ede en Wekerom, 

gestart om dit thema onder de 

aandacht te brengen en de HIP te 

borgen in de organisatie; medewerkers 

handelen conform de richtlijnen en 

opgestelde protocollen. Uitvoering 

wordt gegeven door het organiseren 

van speciale themamaanden zoals 

maand van de Hygiëne of maand 

van de Mondzorg. Ook worden in 

de gedragscode de richtlijnen met 

betrekking tot hygiëne opgenomen. 

Het delen van de kennis met 

betrekking voedselveiligheid HACCP 

staat hoog op de agenda van het team 

Horeca

In Wicherumloo krijgen bewoners met 

hun familie specifiek voorlichting over 

de HIP. Medewerkers in Wicherumloo 

zullen de HACCP scholing volgen in 

2023.

Bewegen
Het bewegen van onze cliënten is 

van groot belang. Daarom willen 

we hier in 2023 extra aandacht aan 

besteden. Een speciale beweegweek/

maand zal voor alle (zorg)afdelingen 

georganiseerd worden. Ook voor 

deelnemers aan de dagbesteding 

krijgt bewegen meer aandacht. 

Medewerkers bieden structureel 

bewegingsactiviteiten aan in hun 

dagprogramma. Hierbij kan gedacht 

worden aan Meer Bewegen voor 

ouderen, bewegingsoefeningen, 

wandelen, gebruik van de Beweegtuin, 

Fietslabyrint en fietsen op de duofiets.

Bewegen kan het risico op valincidenten 

en depressie verkleinen en bovendien veel 

plezier geven.
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Kennen	&	Gekend	worden
Integrale zorgverlening
Onze integrale zorg- en dienstverlening, waaronder 

ook de pastorale zorg, is een samenspel van onze 

medewerkers, vrijwilligers en de mantelzorgers.

De wens van de bewoner staat centraal: bewoners 

hebben en behouden zoveel als mogelijk de regie in 

hun leven en (zorg)professionals, mantelzorgers en 

vrijwilligers spelen daarop in. De wens is van elke 

bewoner bekend en opgenomen in het ECD en is 

leidraad voor de algehele zorg en dienstverlening. 

We leggen alle afspraken vast in het cliëntplan waar 

bewoners en/of contactpersonen inzage in hebben. 

In 2023 wordt onderzocht of het mogelijk is om via 

de website van Bethanië direct in te loggen in het 

cliëntportaal van het ECD.

Samenwerking met andere organisaties is nodig om 

zorg-op-maat te kunnen blijven bieden.

Team Hospice blijft samenwerken en expertise 

delen in de regio met het Netwerk Palliatieve Zorg 

Gelderse Vallei en landelijk via AHzN. 

Team Thuiszorg blijft in contact met collega-

organisaties om acute zorg direct te kunnen inzetten. 

Daarnaast is het verstevigen van de samenwerking 

met de huisartsen een doel voor 2023.

Op het hospice wordt de cliënt gekend door 

het delen van de sociale achtergrond met 

verpleegkundigen en vrijwilligers zodat de cliënt 

ervaart dat we oog hebben voor de totale mens. 

Daarnaast wordt de maatschappelijk werker 

actief betrokken bij het in kaart brengen van het 

levensverhaal, hobby’s en interesses van cliënt.

De website van Hospice Ede, De Olijftak krijgt in 

2023 een update en wordt opgefrist met nieuwe 

filmpjes. 

Na twee jaar van corona, hoopt team Hospice in 

2023 weer een fysieke herinneringsdienst te kunnen 

organiseren voor nabestaanden van het hospice. 

Communicatie
Voor een optimale integrale zorgverlening is goede 

communicatie tussen zowel teams en teamleden 

onderling als naar contactpersonen en vrijwilligers, 

belangrijk. Uitgangspunt is dat vanuit de organisatie 

dezelfde afspraken en rapportages worden gedeeld 

met alle betrokkenen. Hiervoor weten medewerkers 

elkaar te vinden. 

Binnen de teams wordt intervisie, teambuilding 

e.d. ingezet. In Wicherumloo worden bijvoorbeeld 

complimenten vanuit de  complimenten pot 

tijdens ieder teamoverleg besproken. Ook zal de 

locatiemanager de nieuwsbrieven ‘Wicherumloo 

proat’ weer opstellen. 

De zichtbaarheid van onze organisatie via 

bijvoorbeeld de website en sociale media willen 

we vergroten zodat we eind 2023 meer volgers 

hebben op sociale media en dat men de website 

weet te vinden. Daarvoor wordt in 2023 een 

communicatieplan geschreven waarin beschreven 

staat wat het beleid is op het gebied van interne en 

externe communicatie. 

Toekomstige bewoners van Bethanië die op de 

wachtlijst staan, worden geïnformeerd over de 

mogelijkheid om alvast gebruik te maken van de 

diensten van stichting Bethanië zoals deelnemen 

aan onze dagbestedingen of gebruik maken van de 

thuisbezorgde maaltijden. 

Team Horeca en de vrijwilligers  kennen hun 

bewoners en gasten. Zij worden vriendelijk, 

gastvrij, adequaat en doelgericht benaderd zodat 

zij zich welkom voelen in Bethanië. Het kennen van 

bewoners betekent kunnen anticiperen op wensen 

en/of diëten. 

PR
Studenten en leerlingen hebben Bethanië als 

aantrekkelijke werkgever in beeld. Dit zal ondere 

andere vormgegeven worden door in 2023 minimaal 

op drie informatiemarkten van VMBO-scholen 

te staan om zo scholieren te informeren en te 

motiveren voor de ouderenzorg in het algemeen 

en bij Bethanië in het bijzonder. Verder zullen er 

samenwerkingsverbanden aangegaan worden 
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met verschillende zorgopleidingen zodat over en 

weer op social media PR plaatsvindt van elkaars 

organisaties.

Naast het uitvoeren van kwantitatieve metingen 

naar cliënttevredenheid, willen we de kwalitatieve 

(stille) waarden naar boven halen. Dit doen we aan 

de hand van ervaringsverhalen en/of waarderingen. 

Deze input is helpend voor PR, een stimulans voor 

medewerkers en biedt mogelijkheid om de kwaliteit 

van zorg en diensten te verbeteren. 

Grotendeels gebeurt het kwantitatief meten 

van tevredenheid met de waarderingssite van 

ZorgkaartNederland. Resultaten van de Wlz- en 

PREM-cliënttevredenheidsonderzoeken worden 

direct door het meetbureau QDNA doorgezet naar 

ZorgkaartNederland. Daarna zijn de resultaten als 

waarderingen zichtbaar op ZorgkaartNederland.

Zorgafdelingen blijven deze waarderingssite bij 

bewoners/contactpersonen onder de aandacht 

brengen tijdens bijvoorbeeld het MDO en de 

evaluatiegesprekken. 

Goed 

werkgeverschap 

is zorgen voor je 

medewerkers

Arbo
Bethanië wordt gevormd en gedragen door 

de medewerkers. Om te zorgen dat bewoners 

goede zorg- en dienstverlening krijgen, hebben 

medewerkers goede arbeidsomstandigheden 

nodig om het werk te verrichten. Een belangrijk 

adviesorgaan voor dit onderwerp is de Arbo-

commissie. Eind 2022 is de samenstelling van de 

commissie opnieuw gewijzigd. In 2023 zal daarom 

de nieuwe commissie werken aan de borging 

van veiligheid en implementatie van de nieuwe 

werkwijze. Het herzien van de RI&E en opleiding van 

een nieuwe preventiemedewerker zijn speerpunten.

Goed werkgeverschap/veilig werkklimaat
Voor de continuïteit van de zorgverlening is 

een sluitend rooster een vereiste. Vanuit goed 

werkgeverschap wordt aandacht besteed aan het 

‘gezond’ roosteren conform de CAO en landelijke 

wetgeving, waarbij ruimte is voor medewerkers 

om grenzen aan te geven waardoor zij langer en 

gezonder inzetbaar zijn. 

In het gezond roosteren is een rol weggelegd voor 

onze planners; zij kennen de medewerkers en gaan 

met hen in gesprek over het vullen van diensten en 

kijken wat voor de organisatie en de medewerker 

het best passend is. Onze planners houden het 

overzicht op welke afdelingen knelpunten liggen met 

betrekking tot vullen van de roosters en adviseren 

rondom inzet van collega’s op andere afdelingen, 

zodat open diensten meer als “gezamenlijk” 

worden gezien: waar kunnen we elkaar helpen en 

ondersteunen.

Focus op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers en een gezonde mentale en fysieke 

werkomgeving blijven belangrijke aandachtspunten. 

In 2023 zal extra aandacht zijn voor verstandig 

omgaan met fysieke belasting. Onze ergocoaches 

zullen hierbij een rol spelen.

Verder willen we aandacht schenken aan 

‘waardevolle momenten’. Dat kan op diverse 

manieren invulling krijgen; in dit verband zal 

aandacht zijn voor de gesprekken die we met 

elkaar voeren. We onderzoeken de mogelijkheid 

van het voeren van vitaliteitsgesprekken en 

ontwikkelgesprekken.

Aandacht voor het terugdringen van het verzuim 

blijft noodzakelijk. We streven naar een gemiddeld 

ziekteverzuim van maximaal 5% over 2023.Dit 

draagt bij aan de beschikbaarheid en inzetbaarheid 

van de medewerkers.

De veiligheid van onze receptiemedewerkers 

en -vrijwilligers krijgt aandacht. Zo zal 
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er extra aandacht zijn voor preventieve 

veiligheidsoplossingen en ondersteunende 

hulpmiddelen en instructie hierbij.

Medewerkerstevredenheid
Eenmaal per twee jaar wordt een 

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 

uitgevoerd. 

In 2022 is dit onderzoek uitgezet onder 274 

medewerkers. 113 medewerkers hebben de 

vragenlijst ingevuld, dit betekent een respons van 

41,24%, dit is aanzienlijk lager dan in 2019 waar de 

respons op 57,8% uit kwam. 

Aandachtspunten vanuit het MTO die in 2023 

worden opgepakt zijn interne communicatie en 

werkdruk. Vanwege de coronaperioden konden 

fysieke bijeenkomsten voor medewerkers 

bijvoorbeeld de kwartaalbijeenkomst, niet 

plaatsvinden. Een gevolg hiervan was dat veel 

informatie via het digitale platform Intranet gedeeld 

moest worden. Ook in 2023 zullen we medewerkers 

blijven stimuleren om regelmatig de informatie op 

Intranet te lezen zodat zij goed op de hoogte zijn van 

alle ontwikkelingen en nieuwsfeiten. 

Een onderzoek op afdelingsniveau moet uitwijzen 

wat de specifieke oorzaken zijn van werkdruk.

Vrijwilligers
Bethanië kan al jaren lang een beroep doen op haar 

grote groep vrijwilligers. Ze zijn niet meer weg te 

denken binnen Bethanië en vervullen een bijzondere 

en gewaardeerde rol. Samen met onze professionals 

kunnen wij zo tegemoet komen aan de persoonlijke 

wensen en behoeften van onze bewoners. Bethanië 

beschikt over een kleine 200 vrijwilligers. 

Om de inzet van vrijwilligers te optimaliseren zal 

meer bekendheid binnen de organisatie gegeven 

worden aan wat vrijwilligers kunnen betekenen. 

De vrijwilligersraad zal in 2023 een meer zichtbare 

functie krijgen door nog meer verbinding te creëren 

tussen de raad, de vrijwilligers, de coördinator en het 

managementteam. Daarnaast zal er  een intensievere 

samenwerking tussen teamleiders en evv’ers en de 

coördinator vrijwilligers gevormd worden.

Anderzijds weten de vrijwilligers hun contactpersoon 

te vinden bij vragen en onduidelijkheden. Bij 

aanvang van het vrijwilligerswerk wordt hier meer 

aandacht aan besteed. Daarnaast wordt eenmaal 

per jaar een bijeenkomst georganiseerd waarbij de 

contactpersonen gecoacht worden.

Naast werving van professionals blijft ook de werving 

van nieuwe vrijwilligers in 2023 van belang; uitgangspunt 

is dat potentiële vrijwilligers Bethanië weten te vinden 

middels advertenties en sociale media. 

Gezien de toenemende complexiteit van de 

zorgvraag van bewoners is het van belang dat de 

vrijwilliger het ziektebeeld van de bewoner begrijpt. 

Daartoe wordt ingezet op instructie/scholing van 

vrijwilligers betreffende gastvrijheid, kennis over 

dementie, vrijheid en veiligheid en onbegrepen 

gedrag. Dit kan door middel van schriftelijke 

informatie maar ook tijdens een bijeenkomst of 

workshops.

Ondernemingsraad
Bethanië beschikt over een actieve en betrokken 

ondernemingsraad. De ondernemingsraad vervolgt 

haar acties in 2023 vanuit het meerjarenplan 2021-

2023 ‘samen zORgen’. De Ondernemingsraad 

vindt daarbij drie kernwaarden belangrijk: Ambitie – 

Vertrouwen - Verbinding.

Cliëntenraad
De cliëntenraad van Bethanië heeft haar 

kwaliteitsplan voor 2023 opgesteld op basis van de 

genoemde vijf speerpunten vanuit het Strategisch 

Beleidsplan. De raad richt zicht het komende jaar 

onder andere op de thema’s communicatie en 

informatie naar hun achterban, in verbinding blijven 

met de diverse disciplines binnen de organisatie 

en betrokken blijven bij de nieuwbouwplannen. De 

structurele en constructieve overleggen met de 

raad van bestuur met betrekking tot instemming of 

goedkeuring van beleidszaken en -stukken worden 

ook in 2023 voortgezet. 

Verpleegkundige en verzorgende adviesraad 
(Vvar)
De Vvar heeft doelen opgesteld voor het 

kwaliteitsplan 2023 gebaseerd op de 5 speerpunten 

vanuit het SDB die alsvolgt zijn samen te vatten:

•  De positionering van de Vvar wordt in 2023 verder 

ontwikkeld 

•  De Vvar adviseert het MT over de strategische 

personeelsplanning 

•  De Vvar denkt mee en adviseert over verbetering 

van kwaliteitszorg
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Boeien	&	(ver)Binden
Informatieverstrekking
Om onze aanstaande bewoners en contactpersonen op een aantrekkelijke wijze 

bekend te maken met het aanbod van zorg en diensten van Bethanië zal de 

informatieverstrekking bij verhuizing naar Bethanië in 2023 een upgrade krijgen.

Strategische personeelssamenstelling
Voor de continuïteit van het leveren van kwaliteitszorg is het van belang om een 

kwalitatief en kwantitatief passende bezetting te hebben. In de huidige markt is 

dit een flinke uitdaging, naast werven is het ook van groot belang om personeel 

te behouden.

Een aantrekkelijke werkomgeving is hiervoor een belangrijke voorwaarde. 

Hiervoor worden in 2023 unique selling points vastgelegd. Er zal extra aandacht 

zijn voor het laten instromen van leerlingen in een BBL-traject. 

Zoals hierboven al genoemd willen we vanwege de krapte op de arbeidsmarkt de 

uitstroom zoveel mogelijk beperken. Om een bijdrage te leveren aan het oplossen 

van de personeelstekorten zullen we onderzoeken of het noodzakelijk en mogelijk 

is om van kleine contracten de deeltijdfactor te verhogen. Er zijn succesvolle 

voorbeelden in de branche. Daarnaast is het van belang om de tevredenheid 

van medewerkers positief te blijven beïnvloeden door goede (secundaire) 

arbeidsvoorwaarden.

Nieuwe medewerkers ontvangen bij hun aanstelling een routekaart waarop 

de introductieperiode gestroomlijnd is weergegeven. Aan het einde van de 

introductieperiode wordt een zgn. inspiratiesessie georganiseerd waarbij 

nieuwe medewerkers hun eerste ervaringen kunnen delen. Zij worden tijdens 

de inwerkperiode en daarna beter begeleid in hun groei binnen de organisatie 

door een collega als buddy aan hen te koppelen voor een halfjaar. Deze nieuwe 

werkwijze zullen we uiteraard ook evalueren en zo nodig bijstellen in 2023. 

Om ook een aantrekkelijke werkgever voor studenten en leerlingen te zijn, zal 

meer aandacht geschonken worden aan de introductieperiode. Daarnaast krijgen 

stagiaires meer uitdaging doordat de stagiaire de verantwoordelijkheid krijgt in 

het ‘nemen van de lead’, maar altijd met een bekwame collega ter plekke op wie 

kan worden teruggevallen. 

Groeien en ontwikkelen medewerkers
Verbondenheid aan het hospice van verpleegkundigen (en vrijwilligers) wordt 

gecreëerd door het aanbieden van scholing op maat. De scholing palliatief 

redeneren is een vereiste voor het team in 2023. 

Het ontwikkelen van verpleegkundigen en verzorgenden is mogelijk met het 

Actieplan Zeggenschap en Veerkracht van waaruit Bethanië subsidiegelden 

ontvangt. Doelen vanuit dit plan zijn: beleid kunnen schrijven op het 

expertisedomein door de gespecialiseerde verzorgenden en verpleegkundigen, 

nauwere samenwerking met de behandeldienst en eventueel deelname aan het 

MDO als de expertise gewenst is. 

Familiebetrokkenheid is 

van groot belang
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Mantelzorg 
Met de toenemende tekorten aan zorgmedewerkers is iedereen hard nodig om 

ervoor te zorgen dat de bewoners een waardevol leven kunnen leiden bij Bethanië. 

Dit betekent dat een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen de formele 

(betaalde) en informele (onbetaalde) zorg steeds belangrijker wordt. Waardevolle 

zorg is een samenspel tussen bewoners / professionals / mantelzorgers en 

vrijwilligers. Het vormgeven van integrale zorg uitgaande van de driehoek 

professional / mantelzorger / vrijwilliger wordt uitgewerkt met een duidelijke visie en 

beleid op ‘Informele zorg’. 

Voor het welzijn van bewoners is het van belang dat er voldoende vrijwilligers 

beschikbaar zijn. In 2023 wordt het netwerk voor werving van vrijwilligers uitgebreid 

door extra kerken te benaderen en door de zichtbaarheid van vrijwilligerswerk 

via sociale media en website te vergroten. Daarnaast wordt onderzocht of 

samenwerking met een studentenvereniging mogelijk is. 

Verder zal, om onze vrijwilligers te boeien en te binden, gekeken worden naar het 

attentiebeleid voor vrijwilligers.



Wonen	&	Omgeving
Uitbreiden wijkzorg/nieuwbouw  
Vanuit de overheid wordt gestuurd op het langer 

zelfstandig thuis blijven wonen van zorgvragers. 

Reden voor Bethanië om in 2023 concreet in 

te zetten op uitbreiding van wijkverpleging en 

thuisondersteuning. 

In de appartementen van de Platteelhof zal zoveel 

mogelijk het Volledig Pakket Thuis aangeboden 

worden. 

Daarnaast zal de mogelijkheid onderzocht worden 

of de intramurale appartementen deels omgebouwd 

kunnen worden tot huurappartementen waar het 

volledig pakket thuis geboden  kan worden.   

Naast deze plannen, zijn inmiddels stappen gezet 

voor een nieuw te bouwen zorgcomplex aanpalend 

aan het terrein van Bethanië. 

De nieuwbouw richt zich op senior bewoners met 

psychogeriatrische uitdagingen die 24 uur zorg in 

de nabijheid nodig hebben. In de nieuwbouw willen 

we ook graag ruimte bieden aan een kenniscentrum 

dementie.

Innovatie
Hiermee samenhangend is de ontwikkeling van 

technologische innovatie; meer en betere inzet 

van moderne middelen en technieken (domotica), 

helpen de zorg- en dienstverlening efficiënter of 

eenvoudiger te maken. Het belang van de bewoner 

is hierbij het uitgangspunt. Diverse disciplines 

binnen de organisatie denken mee hoe de zorg 

uitgevoerd kan worden in de nieuwbouw. Hierbij 

kunnen andere vormen van werken, leven en leren 

creatief vorm gegeven worden. 

Team Horeca zoekt naar innovatie op het gebied van 

kookmethodes (ontkoppeld) of gekoppeld blijven 

koken. De werkwijze van het koken van de warme 

maaltijd kan slimmer ingezet worden. 

Team Horeca gaat extra budget genereren door 

het aanbieden van maaltijden ten behoeve van 

personeel, intramurale bewoners en extramurale 

cliënten en mensen in de wijk. Daarnaast zal een 

verkennend onderzoek worden uitgevoerd met 

betrekking tot vraag en kosten/baten analyse 

rondom avondopenstelling voor personeel, 

intramurale bewoners en extramurale cliënten in de 

wijk. Bij positieve uitkomst van dit onderzoek zal 

avondopenstelling geïmplementeerd worden.

WOZO-programma
Met het WOZO-programma leggen de verschillende 

partijen uit de ouderenzorgsector een nieuwe norm 

vast: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als 

het kan. De partijen in de ouderenzorg werken toe 

naar ouderenzorg en -ondersteuning waarbij ouderen 

zo veel mogelijk zelfredzaam zijn door zo nodig 

(opnieuw) aanleren van vaardigheden, fit blijven, 

hulpmiddelen gebruiken en hulp uit de omgeving.

Ook wordt het uitgangspunt dat zorg digitaal wordt 

geleverd als dat kan. Of het nu gaat om beeldbellen 

met de wijkverpleegkundige, een robotje dat met 

een stem herinnert aan het innemen van medicatie 

of een sensor die de verpleegkundige alarmeert als 

een bewoner is gevallen; innovatie kan de kwaliteit 

van zorg verhogen en zorgverleners ontlasten. 

En tot slot is het uitgangspunt om thuis te wonen, 

tenzij dat niet meer kan. Daarvoor moeten er 

geschikte woningen voor ouderen beschikbaar 

komen en moet er goede, passende zorg aan 

huis geleverd worden. Het doel van het WOZO-

programma is om de komende jaren een 

verandering op gang te brengen waardoor deze 

nieuwe norm in heel Nederland werkelijkheid wordt. 

Ook Bethanië zal hier haar bijdrage aan leveren.

Duurzaamheid
Rentmeesterschap komt voort vanuit onze 

Bijbelse opdracht om alles wat door God gegeven 

wordt, verantwoord te beheren. In onze huidige 

maatschappij wordt in dit verband vaak gesproken 

over duurzaamheid. ‘Duurzaam’ betekent voor 

ons dat we rekening houden met de gevolgen van 

ons doen en laten voor de samenleving. Bethanië 

richt zich onder meer op energiebesparing en 

voedselverspilling. Duurzaamheid maakt uiteraard 

deel uit van de nieuwbouwplannen. Daarnaast 
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wordt gekeken naar verduurzaming van en 

energiebesparing bij de huidige gebouwen. Een 

voorbeeld hiervan is dat team Horeca onderzoekt 

welke alternatieven er zijn voor de plastic 

disposables die voor de thuismaaltijden ingezet 

worden.

Tenslotte gaat Bethanië zich beraden over een 

geheel rookvrij Bethanië in de komende jaren.

Laveren tussen

vrijheid en veiligheid

Vrijheid en veiligheid
Omgaan met vrijheid en veiligheid is inmiddels 

binnen de gehele organisatie geïmplementeerd; 

onvrijwillige zorg/vrijheidsbeperking komt niet voor 

tenzij er sprake is van een ernstig nadeel. 

Begin van 2023 zal er een update plaatsvinden van 

het verpleegoproepsysteem waarbij ook de vrijheid 

en veiligheid uitgangspunt is van het ontwerp. 

Hierin wordt bijvoorbeeld ook het kunnen volgen 

van bewoners opgenomen. Door het toepassen 

van deze technologie wordt er meer veilige ruimte 

geboden voor de bewoner. 

Op de van oorsprong somatische afdelingen zien wij 

een toename van bewoners met psychogeriatrische 

problematiek. We willen en kunnen ook deze 

bewoners die toenemend hinder ondervinden van 

cognitieve problematiek, een veilige omgeving 

bieden. Op de afdelingen waar bewoners met 

dementie verblijven zal het dementievriendelijk 

inrichten van de gangen de aandacht hebben en 

behouden.

Gastvrijheid is hierbij een belangrijk item maar heeft 

ook beperkingen. Naast dat de organisatie het 

belangrijk vindt dat het laagdrempelig bereikbaar 

en toegankelijk is, zijn er ook aandachtspunten met 

betrekking tot bereikbaarheid. Het buitenterrein zal 

toegankelijker moeten zijn op een veilige manier 

voor bewoners en bezoekers. Bereikbaarheid zowel 

in de communicatie als in bewegwijzering blijven 

punten van aandacht; niet alle bezoekers weten 

direct de weg te vinden naar de hoofdingang op de 

Platteelhof. De receptionistes hebben een grote rol 

hierin. 

Bedrijfsvoering 
Bethanië heeft zich in de afgelopen jaren volop 

bezig gehouden met de organisatieontwikkeling. 

Hierin zijn de verantwoordelijkheden ook herzien 

binnen de stichting. De organisatie is sinds 2022 

“opgedeeld” in twee onderdelen: zorg/beleid en 

bedrijfsvoering. Deze twee zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Qua bedrijfsvoering bevinden we 

ons in Nederland in een roerige tijd. De budgetten 

staan onder druk door extreme inflatiekosten. De 

kosten van de inkoop van producten en middelen 

zijn buitengewoon hoog en compensatie is er vrijwel 

niet. Dit maakt dat we vooral de interne processen 

zullen beoordelen en waar nodig aanpassen. We 

blijven scherp op veranderende financiering en 

regelgeving. 

Om de organisatie maximaal van dienst te 

kunnen zijn binnen de financiële kaders, zal 2023 

daarom in het teken staan van optimalisatie van 

bedrijfsprocessen. Hierbij zijn de uitgangspunten 

efficiëntie en gastvrijheid. Het inzetten van 

innovatieve middelen en ICT zal hierbij ook 

onderzocht worden.

E-health
E-health is een positieve ontwikkeling, mits ingezet 

onder de juiste randvoorwaarden. We richten ons 

op datgene binnen het zorgproces het zorgproces 

wat we digitaal steeds meer kunnen integreren. 

Denk hierbij aan domotica en videocontact met 

de thuiszorg. De afdeling bedrijfsvoering houdt 

zicht op het compliant zijn en blijven aan de AVG. 

Voor medewerkers betekent dit dat zij de AVG 

wetgeving de informatiebeveiliging (weer) scherp 

op het netvlies hebben en hiernaar handelen. Elke 

maand wordt een quote, tip, advies, good practice 

met betrekking tot bewustwording van privacy en 

beveiliging gedeeld op Intranet.

Medewerkers delen beveiligings- en datalekken 

en incidenten met als doel dat deze lekken 

en incidenten correct worden afgehandeld en 

medewerkers hiervan kunnen leren. Er wordt een 

e-learning aangeboden aan (nieuwe) medewerkers 

gericht op privacy en beveiliging.



Vakmanschap	&	Eigenaarschap
Deskundigheid
Binnen de vastgestelde kwaliteitskaders zetten 

wij ons in voor optimale zorg voor en verzorging 

van onze bewoners. Om deze goede zorg en 

ondersteuning te kunnen geven aan onze bewoners 

staat bij ons het methodisch werken centraal.

Vanuit onze organisatieontwikkeling stimuleren 

we om in verbinding met elkaar te werken, met 

als uiteindelijk doel een optimale en op elkaar 

afgestemde integrale zorgverlening. Het traject van 

de organisatieontwikkeling dat in 2020 gestart is en 

hieraan ten grondslag ligt, loopt ook voor 2023 als 

een rode draad door de jaarplannen heen. 

Naast opgeleide gespecialiseerde verzorgenden 

of verpleegkundigen met een expertisedomein 

worden medewerkers uitgedaagd een eigen 

aandachtsgebied te ontwikkelen, bijvoorbeeld 

actualisatie ECD, mondzorg, HIP. Binnen de teams 

worden hiervoor de aandachtsgebieden onderzocht, 

de reikwijdte afgebakend en ook hiervoor de 

randvoorwaarden vastgesteld. Binnen Bethanië 

wordt al gewerkt met zgn. kwaliteitsgroepers, dit zijn 

zorgprofessionals met aandachtsgebied kwaliteit. 

Deskundigheidsbevordering van 

zorgprofessionals wordt vergroot door meerdere 

opleidingsplekken voor GVP’ers, het zoeken van 

samenwerking met casemanagers, psycholoog, 

dementieverpleegkundige en GVP’ers en het 

leggen en onderhouden van contacten met 

Alzheimer Nederland. Voor zorgteams worden 

verdiepingssessies over dementie georganiseerd. 

Het creëren van een kenniscentrum dementie 

binnen de nieuwbouw van Bethanië is een belangrijk 

speerpunt. Gedurende het jaar zal hierover 

informatie en deskundigheid verzameld worden. 

Lerende organisatie
Binnen  alle teams wordt het delen van kennis en 

vakmanschap gestimuleerd. Medewerkers zijn 

zich bewust van hun eigen handelen en reflecteren 

structureel. 

De meest effectieve vorm van leren ontstaat tijdens 

het werk. Bijvoorbeeld door nieuwsgierig te zijn 

naar het effect van je handelen, elkaar collegiaal 

te bevragen, fouten te bespreken en successen te 

vieren. 

Verpleegkundigen hebben een actieve rol in het 

bijbrengen van kennis naar collega’s, dit zorgt 

voor meer deskundigheid en leergierigheid. 

Verpleegkundigen geven bijvoorbeeld klinische 

lessen over bepaalde onderwerpen. Alle 

verpleegkundigen nemen deel aan het structureel 

overleg van het verpleegkundig team. Zij worden 

hierbij gestimuleerd door de teamleiders zorg. 

Onderdeel hiervan is het optimaliseren van de 

samenwerking tussen de hospiceverpleegkundigen 

en zorgprofessionals in geheel Bethanië. Deze 

ontstaat door het benutten en waarderen van 

elkaars expertise. Zorgprofessionals weten deze 

verpleegkundigen ook te vinden. 

Daarnaast zetten onze huidige geriatrisch 

verpleegkundigen en verzorgenden zich actief in, 

bij het overdragen van kennis met betrekking tot 

dementie. 

In 2023 wordt een nieuw leerplein geïmplementeerd 

dat zeer gebruikersvriendelijk is met een learning 

management system (LMS) dat medewerkers in 

eigen beheer krijgen. 
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Werkbegeleiders spelen een grote rol in de 

deskundigheidsbevordering van hun collega’s. Het 

doel voor 2023 is dat 85% van de werkbegeleiders 

(25 medewerkers) assessor is en in staat is om 

examens af te nemen en CGI’s (competent gericht 

interview) bij te wonen.

Teams Dagbesteding vergroten inzicht en kennis 

over de veranderende doelgroep binnen de 

dagbesteding; cliënten hebben veelal een hogere 

zorgzwaarte en het aantal ziektebeelden neemt toe. 

Medewerkers blijven zich ontwikkelen en scholen 

om verantwoorde en kwalitatief goede zorg te 

kunnen leveren en te blijven voldoen aan de eisen 

die aan hun functie worden gesteld. 

Belangrijk voor 2023 is dat medewerkers en 

vrijwilligers van Bethanië kunnen inspelen op de 

veranderende en soms complexere zorgvraag van 

cliënten, waarbij vooral gedacht wordt in creatieve 

mogelijkheden en oplossingen met andere woorden 

‘out of the box’ denken. 

We vinden het belangrijk 

dat onze medewerkers goed 

in hun vel zitten, dat ze op 

de juiste plek aan het werk 

zijn en plezier hebben in 

hun werk
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Verbeterparagraaf 

De organisatie heeft een aantal verbeterpunten waarmee ze in 2023 (verder) aan 

de slag gaat.

Een aantal van deze punten komt voort vanuit de externe Prezo-audits van 2022. 

•  Voor de optimalisatie van de persoonsgerichte zorg is intensieve interactie 

tussen de zorg-, welzijn en facilitaire afdelingen noodzakelijk. 

•  De kennis van de medewerkers betreffende de fases van dementie kan 

verbeterd worden.  Het nieuwe ECD is hierbij helpend en ondersteunend.

•  Het beleid en de visie op Infectiepreventie/hygiëne wordt opgesteld, uitgewerkt 

en geïmplementeerd op de beide locaties.

•  Een goede balans tussen vrijheid en veiligheid in de woon- en leefomgeving 

van onze bewoners heeft onze aandacht.

•  Het beleid met betrekking tot de rol van de mantelzorger in relatie tot de 

zorgprofessionals en vrijwilligers, wordt herzien door middel van een op te 

stellen beleid en visie op de informele zorg.

 

• Positionering van aandachtsvelders behoeft aandacht.

•  Het monitoren van de in-, uit- en doorstroom van medewerkers aan de hand 

van een analyse met het halfjaarlijks hiertoe opstellen van verbeterpunten. 
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Lijst met afkortingen

SBP strategisch beleidsplan

WOZO wonen, ondersteuning en zorg ouderen

Wlz Wet langdurige zorg

Zvw Zorgverzekeringswet

Wmo Wet maatschappelijk ondersteuning

SDO Stichting de Oldenhof

SO specialist ouderengeneeskunde

PA physician assistent

Vvar Verpleegkundige en verzorgende adviesraad

Evv’er eerst verantwoordelijke verzorgende

ZZP zorgzwaarte pakket

VV verpleging en verzorging

VPT volledig pakket thuis

PGB persooonsgebonden budget

ECD elektronisch cliëntendossier

VV&T verpleging, verzorging en thuiszorg

MDO multidisciplinair overleg

KSW kleinschalig wonen

HIP hygiëne en infectiepreventie

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points

AHzN Associatie Hospicezorg Nederland

PREM Patient Reported Experience Measurement

Arbo arbeidsomstandigheden

RI&E risico-inventarisatie en evaluatie

CAO collectieve arbeidsovereenkomst

MTO medewerkerstevredenheidsonderzoek

BBL beroepsbegeleidende leerweg

ICT informatie- en communicatietechnologie

AVG algemene verordening gegevensbescherming

GVP’er gespecialiseerd verpleegkundige

LMS learning management system

CGI competent gericht interview
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“Houd moed, heb lief!”

KWALITEITSPLAN 2023KWALITEITSPLAN 2023
STICHTING BETHANIË


