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VOORWOORD

Voor u ligt het Kwaliteitsplan van Dagelijks Leven voor het jaar 2022. 

We kijken wederom terug op een bewogen jaar. Net als vorig jaar heeft ook 2021  in het teken gestaan van de wereldwijde COVID-19 pandemie. Onder leiding van directie is het 

coronacrisisteam voortgezet met, afhankelijk van de periode waarin we ons bevonden, dagelijks tot wekelijks (online) overleg om de stand van zaken te bespreken en acties uit te 

zetten. Uitkomsten van dit overleg werden via een updatemail vanuit de Hygiëne- en infectiepreventiecommissie gecommuniceerd naar de locatiemanagers. Tevens zijn er frequent 

berichten geplaatst in het Medewerkerportaal (Nedap) en zijn er videoboodschappen vanuit de directie verspreid onder de medewerkers. Verwanten zijn structureel geïnformeerd via de 

locatiemanagers, al dan niet met input vanuit directie/ het coronacrisisteam. Begin 2021 is sterk ingezet op het vaccineren van bewoners en aan het eind van het jaar is volop gewerkt 

aan het zelf verzorgen van de boostervaccinatie aan onze bewoners en medewerkers.

Ondanks de enorme impact van de COVID-19 pandemie, hebben we het afgelopen jaar mooie resultaten geboekt. Zo is het waarderingscijfer op Zorgkaart Nederland over 2021 (m.u.v. 

december) t.o.v. 2020 gestegen met 0,1 tot een gemiddeld cijfer van een 9,2 (n=226)1. De interesse voor ons aanbod blijft onverminderd groot. In 2021 hebben we 17 nieuwe locaties 

opgeleverd, waarmee we eind dit jaar uitkomen op 75 locaties. Uit het klanttevredenheidsonderzoek op basis van de CQi komt, net als in 2020,  een tevredenheid naar voren van 

gemiddeld 8,6 (respons 65,4%). Ook uit het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) komt in 2021, net als in 2020, een gemiddelde tevredenheid van 7,9 (respons 71,3%).  

Begin december werd door Zorgkaart Nederland bekend gemaakt dat Dagelijks Leven, net als in 2020,  in de top 10 is geëindigd van de Zorgkaart Nederland Top 2021. Een resultaat waar 

we enorm trots op zijn. Tevens is dit wederom een groot compliment voor onze medewerkers, die op deze wijze beloond worden voor hun enorme inzet en toewijding. 

1 Bron: Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) – peildatum 1-12-2021

2021
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Ook voor de komende jaren hebben we ambities. We zien nog voldoende mogelijkheden om de zorg voor onze bewoners verder te verbeteren en hun leefplezier te vergroten. Komend 

jaar gaan we hier weer volop mee aan de slag. Daarbij zullen we passende antwoorden en oplossingen moeten verzinnen om de uitdagingen van de arbeidsmarkt en de bouwsector 

evenals de huisartsenproblematiek het hoofd te kunnen bieden. We hebben er vertrouwen in dat ook dat gaat lukken. 

 

TOT SLOT  
Tot slot willen we alle medewerkers van Dagelijks Leven nogmaals ontzettend bedanken voor hun enorme inzet en de geweldige prestatie die zij dit jaar hebben geleverd. Onder zeer 

lastige omstandigheden stonden zij ook dit jaar telkens weer klaar om voor onze bewoners te zorgen en om indien nodig bewoners en verwanten, maar ook elkaar te troosten of een 

knuffel te geven. 

We hebben de afgelopen twee jaar een enorme  veerkracht en energie in onze teams gezien. Het is mooi om te constateren dat alle tragiek en hectiek die het coronavirus met zich 

brengt, de samenhorigheid in de organisatie en binnen de teams op de locaties versterkt. We zijn enorm trots op onze mensen!
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INLEIDING

Dit kwaliteitsplan van Dagelijks Leven is primair gebaseerd op de normen vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Komend jaar leggen we – net zoals afgelopen jaar – de nadruk 

vooral op het nog verder verbeteren van het leefplezier van onze bewoners. In ons kwaliteitsplan is opgenomen welke verbeteringen wij in 2022 willen realiseren. Dit kwaliteitsplan is 

een resultante van onder andere overleg met medezeggenschapsorganen (verwantenraad en ondernemingsraad), input vanuit de regiobijeenkomsten met locatiemanagers, uitkomsten 

van het klanttevredenheidsonderzoek en medewerkertevredenheidsonderzoek, feedback op Zorgkaart Nederland, rapportages van de IGJ, rapportages van interne en externe audits, 

analyses van meldingen, incidenten en calamiteiten, analyses van klachten van bewoners/verwanten en/of medewerkers, analyse van exit-enquêtes bij uitdiensttreding, vereisten 

vanuit relevante richtlijnen en wet- en regelgeving en de strategische ambitie van Dagelijks Leven. De acties en verbetervoorstellen in dit kwaliteitsplan zijn gekoppeld aan de 

meerjarenbegroting.

Naast dit overall kwaliteitsplan, stelt elke locatie ook zelf een (locatiegebonden) kwaliteitsplan voor 2022 op. Dit kwaliteitsplan per locatie is deels afgeleid van het overall kwaliteitsplan 

en is een vertaling naar de specifieke context van de locatie en bevat vanzelfsprekend tevens de locatiespecifieke verbeterparagraaf die wordt bepaald door de specifieke 

omstandigheden die voor de betreffende locatie gelden.

Terugblik
Los van de impact van het COVID-19 virus en alle inspanningen die dit heeft gebracht, heeft Dagelijks Leven ook in 2021 niet stilgestaan. Er zijn 17 nieuwe locaties opgeleverd, waarmee 

we eind 2021 in totaal 72 locaties hebben. Als gevolg van de pandemie hebben we helaas ook afgelopen jaar niet alle doelstellingen kunnen verwezenlijken. Een aantal zaken is blijven 

liggen, vertraagd of nog niet geheel afgerond. Wat we wel hebben gerealiseerd is:

 • Implementatie van zorgplan 2.0, waarmee het zorgplan eenvoudiger, overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is geworden

 • Uitvoeren van diverse hartenwensen van bewoners

 • Realisatie van belevenistuinen op de locaties waar dit nog niet was gedaan en bij de nieuwe locaties

 • Continueren van het opleiden van verzorgenden IG tot gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP)

 • Verder implementeren en borgen van de Wet zorg en dwang

 • Migratie van het IT-systeem naar een nieuwe IT-partner

 • Realisatie van 17 nieuwe locaties, waarvan er voor het jaareinde 14 in gebruik zijn genomen.
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Vooruitblik – speerpunten 2022 
Het komende jaar blijven we ons verder ontwikkelen en verbeteren. De vraag naar ons concept blijft groot. Komend jaar willen we zo’n 20 nieuwe locaties openen, zodat we eind 

2022 circa 95 locaties hebben. De schaalgrootte stelt ons in staat om nog meer in kwaliteit te investeren. Het feit dat er steeds meer locaties dicht bij elkaar in de buurt liggen, maakt 

samenwerking tussen deze locaties daarnaast makkelijker en zorgt ervoor dat de kwetsbaarheid van de individuele locatie wordt gemitigeerd. De speerpunten en de verbeteragenda 

vormen - samen met de ambitie die we als organisatie hebben, het kwaliteitskader en nieuwe wet- en regelgeving - de basis voor het kwaliteitsplan 2022. Voor 2022 zijn onderstaande 

speerpunten gedefinieerd.

Bieden van excellente dementiezorg

 • Implementeren en borgen van de geactualiseerde visie, missie en kernwaarden

 • Invoering Sociale Benadering Dementie

Duurzame inzetbaarheid en behoud van medewerkers

 • Verlagen verzuim

 • Verlagen verloop

 • Verder ontwikkelen van ons onboardingprogramma

Deskundigheidsbevordering

 • Bekwaamheden op orde

 • Ontwikkelen van een toonaangevend opleidingsprogramma

 • Uitbreiding gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP’ers)

Leeswijzer
In dit kwaliteitsplan wordt eerst ingegaan op het profiel van Dagelijks Leven (hoofdstuk 2) en haar personeelssamenstelling (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 wordt dit nader uitgewerkt 

aan de hand van de verbeterdoelstellingen per thema van het Kwaliteitskader. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het samen leren en verbeteren en de uitwerking van het centrale 

kwaliteitsplan per locatie.

 

Vergroten naamsbekendheid

 • Aantrekken nieuwe medewerkers

 • Uitbreiding locaties

Kwaliteitsverbetering

 • Implementatie aandachtsvelders

 • Implementatie richtlijn onbegrepen gedrag

 • Dossiers op orde



Pagina 7 van 33

1. PROFIEL DAGELIJKS LEVEN

1.1. Missie en Visie
Dagelijks Leven biedt zorg en ondersteuning aan mensen met geheugenproblemen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen. De dit jaar herziene missie van Dagelijks Leven luidt:

De beste dementiezorg voor iedereen!

Dit realiseren wij door dagelijks concreet invulling te geven aan onze visie:

Ken mij, zie mij, hoor mij en laat mij.

Wat we daarvoor nodig hebben, is het aantrekken en (ver)binden van goede en betrokken medewerkers met kennis van dementie, oog voor de bewoner als mens, het bouwen van mooie 

locaties, het elke dag weer leveren van de best denkbare zorg en het bijdragen aan het welzijn van de bewoners en door efficiënt en effectief organiseren.

De diepere uitwerking van deze visie krijgt nu vorm en is begin 2022 gereed voor verdere implementatie.

1.2.  Doelgroep
Dagelijks Leven biedt zorg en ondersteuning binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) aan personen met geheugenproblemen en aanverwante aandoeningen die als gevolg van hun 

beperkingen niet meer in staat zijn om thuis te wonen en gebaat zijn bij persoonlijke zorg zoals geboden wordt in de  woonzorgvoorzieningen van Dagelijks Leven. Dagelijks Leven biedt 

24-uurs zorg en ondersteuning op basis van Volledig Pakket Thuis (VPT) zonder behandeling aan personen met geheugenproblematiek of aanverwante aandoeningen en de grondslag 

“psychogeriatrische aandoening of beperking”2 binnen de Wlz. Bewoners hebben een indicatie nodig van het CIZ, met het zorgprofiel VV05 of hoger, mits voldaan wordt aan de gestelde 

voorwaarden (zie hiervoor de in- en exclusiecriteria van Dagelijks Leven, te vinden op de website). Dagelijks Leven biedt bewoners wel functiegerichte behandeling door een specialist 

ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en/of een GZ-psycholoog. Bewoners huren zelf een studio en ontvangen de zorg vanuit de Wlz. 

1.3. Profiel locaties 
Alle locaties werken vanuit hetzelfde concept: kleinschalig, huiselijk en omgeven door een grote tuin. De locaties liggen middenin een woonwijk op loopafstand van winkels en andere 

voorzieningen. De locaties maken onderdeel uit van de sociale infrastructuur in de wijk waardoor onze bewoners zo lang als mogelijk onderdeel kunnen blijven uitmaken van de 

samenleving. De interactie met de omwonenden wordt als positief ervaren. Ze melden zich aan als vrijwilliger en komen regelmatig op bezoek. Ook worden er activiteiten voor de buurt 

georganiseerd. Via de buurtapp houden de omwonenden ook contact met elkaar en met de locatie, wat ten goede komt aan de veiligheid voor onze bewoners.

2  Met uitzondering van Korsakov, Frontotemporale dementie, Lewy-body dementie en dementie waarbij reeds agressie aanwezig is. Bij deze ziektebeelden is complex probleemgedrag te verwachten. Dit vereist intensieve zorg en behandeling van 
een multidisciplinair specialistisch team. Dagelijks Leven kan deze specifieke zorg en behandeling over het algemeen minder goed leveren. Zie voor meer informatie de in- en exclusiecriteria van Dagelijks Leven.
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Apeldoorn 0,92 1,92 0,78 5,22 1,42 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,78 2,22 0,00 3,67 0,00 18,25 0,67 0,67 19,58

Apeldoorn II 1,11 2,00 0,83 4,36 0,72 0,78 0,00 0,00 0,61 0,78 0,00 1,89 0,89 0,67 0,00 2,44 0,00 17,08 1,33 0,83 19,25

Apeldoorn III 1,00 1,25 0,56 4,17 1,11 0,78 0,00 0,00 0,75 0,75 0,00 0,89 0,00 2,03 0,00 2,78 0,00 16,06 2,56 0,44 19,06

Bergen op Zoom 0,67 3,44 2,22 4,19 0,00 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,89 0,00 2,72 0,00 16,25 2,44 2,13 20,82

Bergen op Zoom II 0,89 2,00 0,67 3,33 1,33 0,56 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,44 0,00 4,33 0,00 16,78 0,89 0,00 17,67

Berkel en Rodenrijs 0,58 1,36 0,00 3,39 0,58 0,86 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,11 0,00 5,67 0,00 15,06 2,44 1,08 18,58

Beuningen 0,67 1,47 0,00 3,89 0,56 0,56 0,00 1,28 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 1,50 0,00 4,06 0,00 15,72 1,56 0,42 17,69

Boxtel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,89

Breda 0,89 1,47 1,00 5,11 0,61 0,56 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 3,44 0,00 15,69 0,00 0,72 16,42

Coevorden 0,67 1,00 1,39 6,22 1,06 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 1,39 0,00 3,28 0,00 17,33 1,33 0,83 19,50

Cuijk 0,67 1,33 0,00 5,56 0,50 0,56 0,00 0,67 0,75 0,75 0,00 1,00 0,00 1,33 0,00 3,67 0,00 16,78 0,78 0,53 18,08

Delft 1,08 0,83 0,67 4,03 0,56 0,75 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,00 1,00 1,89 0,00 4,78 0,14 18,22 3,56 0,42 22,19

Den Helder 1,06 1,83 0,78 5,83 0,50 0,56 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,89 0,00 1,44 0,00 3,33 0,00 16,97 0,00 2,00 18,97

Deurne 0,56 1,92 1,67 1,81 0,67 0,67 0,00 0,61 0,75 0,75 0,00 0,89 0,00 2,22 1,11 2,53 0,00 16,14 2,39 0,75 19,28

Deventer 0,67 1,22 0,78 5,83 0,44 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,56 0,00 3,44 0,00 15,61 1,11 1,06 17,78

Doesburg 0,83 1,67 0,67 4,28 0,67 0,56 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 2,00 0,00 4,89 0,00 16,83 1,33 0,50 18,67

Doetinchem 0,94 2,00 0,67 4,11 0,50 0,56 0,00 0,67 0,75 0,00 0,00 0,89 0,00 3,00 0,00 3,83 0,00 17,92 2,33 0,83 21,08

Doetinchem II 0,83 1,11 0,00 4,00 1,11 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 1,33 0,00 5,67 0,00 16,39 0,00 0,00 16,39

2. PROFIEL PERSONEELSSAMENSTELLING

2.1. Samenstelling medewerkersbestand per locatie naar functie
Bijgaand de personele gegevens, peildatum 07-11-2021. Fte op basis van contractomvang, exclusief ELSSC BV. 
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Drachten 0,67 0,89 0,00 3,06 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,33 0,00 3,94 0,00 11,89 0,00 0,00 11,89

Emmeloord 0,94 1,44 0,00 4,64 0,89 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,78 0,00 4,33 0,00 15,58 0,67 0,00 16,25

Emmen 1,00 0,00 2,22 6,06 1,44 0,56 0,56 0,00 0,00 0,78 0,00 0,89 0,89 1,33 0,00 3,22 0,00 18,94 0,44 1,39 20,78

Emmen II 1,00 1,11 0,00 5,28 1,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,78 0,00 3,17 0,00 13,89 1,22 0,00 15,11

Emmen III 0,67 0,89 0,00 4,89 1,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,44 0,00 3,94 0,00 14,28 1,11 0,17 15,56

Enschede 0,94 0,89 0,56 3,94 1,33 0,56 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,00 0,89 2,11 0,00 6,06 0,00 19,17 1,69 0,94 21,81

Geldermalsen 0,83 1,06 0,00 3,44 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 2,33 0,00 2,89 0,00 12,33 0,00 0,11 12,44

Gennep 0,50 2,56 1,44 4,33 0,33 0,44 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,22 0,00 3,33 0,00 15,72 1,22 0,31 17,25

Grave 0,83 0,83 1,56 5,00 0,92 0,72 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 1,56 0,00 2,11 0,00 15,28 0,00 0,22 15,50

Groesbeek 0,94 1,78 0,00 6,06 0,69 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,56 0,00 4,17 0,00 16,64 0,78 0,39 17,81

Hardenberg 0,83 0,44 2,17 4,44 1,39 0,56 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,78 0,00 0,67 0,00 3,72 0,00 15,69 1,50 2,53 19,72

Heerenveen 0,83 1,14 0,00 5,72 1,00 0,56 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,44 0,00 4,78 0,00 16,97 0,00 1,17 18,14

Heerhugowaard 0,94 0,72 0,00 4,67 1,17 0,56 0,00 1,33 0,75 0,00 0,00 0,89 0,00 1,00 0,00 5,33 0,00 17,36 0,89 0,53 18,78

Hellevoetsluis 0,00 2,56 0,89 4,14 0,67 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,89 0,00 7,11 0,00 17,81 1,33 0,57 19,71

Helmond 0,50 2,61 1,56 3,67 0,44 0,56 0,00 1,22 0,56 0,00 0,00 0,89 1,00 1,56 0,00 5,89 0,00 20,44 1,56 0,17 22,17

Hengelo 0,67 1,03 0,00 3,61 0,33 0,56 0,00 0,61 0,75 0,00 0,00 0,89 0,00 1,56 0,00 6,33 0,00 16,33 1,78 0,89 19,00

Hengelo II 0,83 1,92 0,00 4,83 1,00 0,56 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,22 0,00 5,44 0,00 17,31 1,56 0,61 19,47

Hoogeveen 0,83 1,94 1,33 4,39 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,89 0,00 2,94 0,00 14,83 0,50 0,36 15,69

Hoogeveen II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,89

Hoorn 0,89 4,36 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,89 0,00 0,89 0,00 4,33 0,00 16,53 0,67 1,81 19,00

Horst 0,67 1,56 0,89 1,72 0,58 1,00 0,00 1,33 1,19 0,00 0,00 0,78 0,00 1,56 1,22 3,94 0,00 16,44 0,56 0,69 17,69

Joure 0,83 0,75 0,67 3,33 0,83 0,78 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 1,00 0,00 1,56 0,00 1,56 0,00 12,06 0,00 0,00 12,06

Kerkrade 0,83 1,61 0,00 4,22 1,17 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 3,33 0,00 2,89 0,00 15,61 0,00 0,78 16,39

Lochem 0,83 1,22 0,00 4,56 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,89 0,00 2,22 0,00 5,33 0,00 17,17 0,44 0,17 17,78

Middelburg 0,44 2,22 1,78 3,22 0,00 0,67 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,22 0,00 5,89 0,00 18,19 0,00 0,42 18,61
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Nijmegen 0,72 1,42 1,67 5,03 1,17 0,44 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,89 0,89 1,78 0,00 2,83 0,00 19,00 1,67 0,63 21,29

Nijverdal 1,00 0,89 0,00 3,89 0,44 0,56 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,78 0,00 1,67 0,00 5,00 0,00 17,22 2,28 0,22 19,72

Nootdorp 0,72 1,25 0,89 5,03 1,06 0,56 0,00 0,00 0,75 0,75 0,00 1,00 0,00 0,78 0,00 2,89 0,00 15,67 1,00 0,83 17,50

Nunspeet 0,69 2,06 1,56 2,61 0,28 0,89 0,00 0,00 0,50 1,22 0,00 0,89 0,00 3,11 0,33 4,50 0,00 18,64 0,94 1,49 21,07

Oisterwijk 0,72 1,83 0,89 3,61 0,67 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,44 0,00 5,58 0,00 16,47 0,56 0,75 17,78

Oosterwolde 0,83 0,67 0,67 4,11 0,94 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,44 0,00 3,44 0,00 13,56 0,00 0,06 13,61

Oss 0,67 3,53 0,78 4,78 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 2,11 0,83 3,00 0,00 17,19 1,89 1,69 20,78

Raalte 0,89 1,72 1,56 4,22 0,67 0,56 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,78 0,00 0,89 0,56 3,17 0,00 15,69 0,44 1,22 17,36

Renkum 0,75 1,50 1,56 4,78 0,56 0,83 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,89 1,11 0,00 3,11 0,00 16,83 1,92 0,31 19,06

Ridderkerk 0,33 2,00 1,61 3,78 0,58 1,44 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,89 0,00 0,78 0,00 4,67 0,00 16,83 0,00 0,69 17,53

Ridderkerk II 1,00 1,33 0,00 4,33 0,67 0,56 0,00 0,61 0,00 0,78 0,00 1,00 0,00 1,33 0,00 3,33 0,00 14,94 0,00 0,31 15,25

Roelofsarendsveen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Roermond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

Roosendaal 1,14 2,83 1,33 4,44 0,44 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,03 0,00 3,22 0,00 17,00 0,39 0,39 17,78

Schoonhoven 0,83 1,89 0,00 5,14 1,11 0,56 0,00 0,61 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 1,33 0,00 2,44 0,00 15,67 1,11 0,34 17,12

s-Hertogenbosch 0,67 1,50 0,89 3,42 2,11 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 15,31 0,22 1,21 16,74

Sleeuwijk 0,89 1,22 0,78 3,72 1,03 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,67 0,89 4,28 0,00 15,03 0,00 0,58 15,61

Soest 1,14 1,22 0,00 2,42 1,17 0,50 0,00 0,00 0,78 0,89 0,00 0,89 1,00 1,44 0,00 1,00 0,00 12,44 0,11 0,39 12,94

Spijkenisse 0,50 2,33 0,78 2,89 1,11 0,56 0,00 0,00 0,75 0,78 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,89 0,00 17,58 2,22 1,11 20,92

Steenwijk 1,00 1,78 0,00 4,83 0,67 0,56 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 1,00 0,00 0,78 0,00 5,50 0,00 16,86 1,67 0,67 19,19

Tegelen 0,83 2,39 0,78 5,03 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,94 0,00 4,39 0,00 15,81 1,44 0,89 18,14

Terneuzen 0,97 1,78 0,00 4,11 1,17 0,56 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,00 0,00 1,78 0,00 4,56 0,00 16,81 3,19 0,14 20,14

Uden 0,89 1,69 0,83 3,50 0,61 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,28 0,78 4,72 0,33 16,08 1,78 1,31 19,17

Varsseveld 0,42 1,83 0,00 5,61 0,50 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 1,56 0,00 5,47 0,00 16,83 0,44 0,28 17,56

Veghel 0,94 0,28 1,28 4,25 2,56 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 3,44 0,00 5,00 0,00 18,97 1,17 1,03 21,17
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Venray 0,83 1,39 0,83 3,97 0,61 0,56 0,00 1,28 0,00 0,00 0,42 0,89 0,89 1,44 0,00 2,56 0,00 15,67 0,94 0,11 16,72

Venray II 1,17 2,50 0,78 3,22 0,75 0,00 0,00 0,61 0,67 0,00 0,00 0,83 0,78 1,00 0,00 4,67 0,00 16,97 0,39 0,31 17,67

Venray III 0,50 2,03 0,67 4,75 0,56 0,56 0,00 0,61 0,00 0,78 0,00 0,89 0,00 1,56 0,00 3,83 0,00 16,72 0,97 0,46 18,15

Vlissingen 0,94 1,89 0,00 6,78 1,06 0,67 0,00 0,61 0,00 0,75 0,00 0,89 0,00 1,00 0,00 5,11 0,00 19,69 0,17 0,89 20,75

Vlissingen II 0,94 1,44 0,00 5,39 1,67 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,78 0,00 5,39 0,00 17,17 0,00 0,56 17,72

Wierden 0,83 2,50 0,00 4,78 0,00 0,56 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 3,22 0,00 3,78 0,00 17,11 1,11 0,33 18,56

Winterswijk 0,67 1,86 1,33 4,22 1,22 0,58 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 1,89 0,00 0,56 0,00 4,44 0,00 17,39 1,44 0,28 19,11

Zaandam 0,89 2,36 0,00 4,14 0,33 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 0,78 0,56 5,06 0,00 16,44 0,39 0,50 17,33

Eindtotaal 57,64 118,28 49,17 311,72 56,89 41,36 3,36 17,39 20,67 16,00 0,42 73,06 13,56 105,50 6,28 295,19 0,47 1.186,94 72,50 47,37 1.306,81
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Locatie In dienst Uit dienst
Verzoek 

werknemer
Verzoek 

werkgever

Algemeen 0 4 2 2

Apeldoorn 17 18 14 4

Apeldoorn II 16 10 8 2

Apeldoorn III 12 8 4 4

Bergen op Zoom 10 10 4 6

Bergen op Zoom II 37 7 6 1

Berkel en Rodenrijs 12 10 7 3

Beuningen 3 2 1 1

Boxtel 1 0 0 0

Breda 24 19 15 4

Coevorden 9 4 4

Cuijk 7 4 3 1

Delft 9 10 6 4

Den Helder 10 6 4 2

Deurne 9 6 5 1

Deventer 6 5 3 2

Doesburg 10 6 3 3

Doetinchem 17 12 12

Doetinchem II 21 5 4 1

Drachten 20 0 0 0

Emmeloord 32 4 3 1

Emmen 10 8 4 4

Emmen II 30 8 6 2

Emmen III 27 1 1

Enschede 3 5 5

Locatie In dienst Uit dienst
Verzoek 

werknemer
Verzoek 

werkgever

Geldermalsen 20 1 1

Gennep 4 5 2 3

Grave 7 4 2 2

Groesbeek 29 4 4

Hardenberg 10 5 5

Heerenveen 27 18 14 4

Heerhugowaard 16 11 5 6

Hellevoetsluis 39 11 9 2

Helmond 9 7 3 4

Hengelo 7 5 5

Hengelo II 5 3 1 2

Hoogeveen 15 13 8 5

Hoogeveen II 1 0 0 0

Hoorn 11 8 5 3

Horst 11 9 7 2

Joure 12 0 0 0

Kerkrade 29 3 3

Lochem 6 5 5

Middelburg 14 8 5 3

Nijmegen 6 6 2 4

Nijverdal 12 10 9 1

Nootdorp 29 13 12 1

Nunspeet 3 6 5 1

Oisterwijk 8 7 3 4

Oosterwolde 20 1 1

2.2. In- en uitstroom
Periode 04-01-2021 t/m 07-11-2021. Gegevens zijn exclusief vakantiekrachten, stagiairs en vrijwilligers. 
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Locatie In dienst Uit dienst
Verzoek 

werknemer
Verzoek 

werkgever

Oss 3 4 3 1

Raalte 7 9 6 3

Renkum 12 10 8 2

Ridderkerk 3 3 2 1

Ridderkerk II 16 10 7 3

Roelofsarendsveen 1 0 0 0

Roermond 1 0 0 0

Roosendaal 8 8 4 4

Schoonhoven 29 6 4 2

s-Hertogenbosch 7 9 7 2

Sleeuwijk 9 4 3 1

Soest 41 17 15 2

Spijkenisse 16 13 10 3

Steenwijk 10 8 5 3

Tegelen 14 9 6 3

Terneuzen 15 10 5 5

Uden 5 6 4 2

Varsseveld 11 5 4 1

Veghel 10 7 1 6

Venray 9 9 6 3

Venray II 13 10 3 7

Venray III 25 4 3 1

Vlissingen 12 4 1 3

Vlissingen II 24 4 4

Wierden 10 7 5 2

Locatie In dienst Uit dienst
Verzoek 

werknemer
Verzoek 

werkgever

Winterswijk 6 6 4 2

Zaandam 4 7 4 3

Eindtotaal 1023 524 363 161

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

Datum start 04-01-2021 29-03-2021 21-06-2021 13-09-2021 04-01-2021

Datum eind 28-03-2021 20-06-2021 12-09-2021 07-11-2021 07-11-2021

In dienst 256 273 307 187 1023

Uit dienst 100 120 187 117 524

2.2. In- en uitstroom
Vervolg
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Locatie %

Apeldoorn 71,50%

Apeldoorn 2 74,37%

Apeldoorn 3 66,19%

Berkel en Rodenrijs 69,68%

Bergen op Zoom 71,65%

Bergen op Zoom 2 93,84%

Beuningen 57,17%

Breda 66,71%

Coevorden 58,65%

Cuijk 58,90%

Delft 74,36%

Deurne 67,28%

Deventer 67,29%

Doetinchem 70,70%

Doetinchem 2 96,69%

Doesburg 64,84%

Emmen 65,90%

Emmen 2 68,65%

Emmen 3 69,61%

Emmeloord 76,34%

Enschede 69,12%

Geldermalsen 285,97%

Gennep 58,82%

Grave 66,20%

Groesbeek 67,83%

Hardenberg 60,96%

Locatie %

Heerhugowaard 66,52%

Heerenveen 63,28%

Helmond 61,65%

Den Helder 62,72%

Hellevoetsluis 70,74%

Hengelo 62,96%

Hengelo 2 64,53%

s-Hertogenbosch 68,18%

Hoorn 65,09%

Hoogeveen 58,43%

Horst 61,66%

Joure 344,80%

Kerkrade 133,23%

Lochem 59,67%

Middelburg 72,67%

Nijverdal 58,84%

Nijmegen 64,08%

Nootdorp 67,31%

Nunspeet 66,26%

Oisterwijk 74,25%

Oosterwolde 118,90%

Oss 60,59%

Raalte 63,45%

Renkum 62,82%

Ridderkerk 55,74%

Ridderkerk 2 55,38%

Locatie %

Roosendaal 67,94%

Schoonhoven 68,22%

Sleeuwijk 60,06%

Soest 82,13%

Spijkenisse 70,46%

Steenwijk 60,23%

Tegelen 65,89%

Terneuzen 67,40%

Uden 64,24%

Varsseveld 61,02%

Veghel 72,16%

Venray 63,90%

Venray 2 60,11%

Venray 3 65,38%

Vlissingen 63,67%

Vlissingen 2 78,81%

Wierden 64,86%

Winterswijk 60,41%

Zaandam 62,73%

Totaal 67,10%

2.3. Ratio personele kosten versus opbrengsten
Betreft periode 1 t/m 11 2021, kosten zijn inclusief inhuur externe zorgverleners.
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3. VERBETERAGENDA 

De speerpunten en de verbeteragenda vormen - samen met de ambitie die we als organisatie hebben, het kwaliteitskader en nieuwe wet- en regelgeving - de basis voor het 

kwaliteitsplan 2022. In dit hoofdstuk wordt per thema van het kwaliteitskader ingegaan op de specifieke doelen voor 2022. Elk thema begint met een inleiding waarin een korte schets 

wordt gegeven van de bestaande knel- en verbeterpunten. Vervolgens zijn de verbeterpunten uitgewerkt in een tabel met een verantwoordelijkheidsverdeling en bijbehorende planning. 

Waar dit relevant is, is in de tabel middels een markering een verwijzing gemaakt naar het Kwaliteitsbudget. In hoofdstuk 6 worden deze onderdelen eruit gelicht en apart toegelicht.

3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Compassie en uniek zijn

Om kwaliteit van leven te bevorderen is het van belang de bewoner goed te kennen en aandacht te hebben voor de eigen identiteit van de bewoner. Oprecht contact maken met elkaar. 

Dit begint tijdens het eerste contact, zowel met de bewoner als met zijn verwanten. Dit kan tijdens een rondleiding of bijvoorbeeld via telefonisch contact. Belangrijk is dat zowel bewoner 

als verwant zich welkom en gehoord voelt. In de periode voor de verhuizing vindt er een huisbezoek plaats, zodat we inzicht krijgen in de huidige woonsituatie en daarmee een eerste 

stap zetten in het leren kennen van de bewoner. Tijdens het intakegesprek wordt samen gekeken naar de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de bewoner en welke 

afspraken we daarover kunnen maken. De medewerker moet oprecht geïnteresseerd zijn, inlevingsvermogen hebben en begrip tonen. Het is niet niks om te moeten verhuizen. Niet alleen 

voor de bewoner zelf, maar ook de verwanten maken hierbij een vaak emotioneel proces door. Daarnaast is het belangrijk om de juiste informatie te geven en boven tafel te krijgen, zodat 

zowel de bewoner/ verwant als het team van de locatie niet voor grote verrassingen komt te staan. Verwachtingsmanagement is een belangrijk element. 

Een zeer belangrijk hulpmiddel is het levensverhaal. Het levensverhaal, dat door de bewoner samen met zijn verwanten wordt opgesteld en met ons gedeeld kan worden via 

het verwantenportaal Caren, biedt handvatten voor het gesprek om de bewoner te leren kennen en om een relatie op te bouwen. Onderdelen in deze module in Caren zijn de 

levensgeschiedenis, belangrijke gebeurtenissen, gewoontes, interesses en eten & drinken. Het vastleggen kan via tekst en foto’s en vindt plaats aan de hand van gerichte vragen, waarbij 

zelf gekozen kan worden welke vragen wel of niet relevant zijn. 

Zodra de bewoner bij ons woont, dan kan een nadere verdieping van het levensverhaal plaatsvinden. Er zijn gesprekskaarten beschikbaar op de locatie voor medewerkers met 

voorbeeldvragen om dit gesprek goed te kunnen voeren. Een goed en zo volledig mogelijk beeld van het levensverhaal geeft de juiste handvatten voor het bieden van persoonsgerichte 

zorg. Ook is gedrag van de bewoner in veel situaties beter te plaatsen als men het levensverhaal goed kent, zodat hier ook goed op geanticipeerd kan worden. 

Autonomie

Dagelijks Leven vindt het belangrijk dat bewoners eigen regie over leven en persoonlijk welbevinden houden en wij stimuleren dat. Dit is verweven in de alledaagse praktijk. De bewoner 

bepaalt zelf zijn eigen ritme van de dag. De locaties zijn zo ingericht dat de algemene ruimten uitnodigen tot het stimuleren en activeren van bewoners. De huiskamers, de keuken, de 

activiteitenruimte, de tuin: daar gebeurt alles. Bewoners kunnen zich ook altijd terugtrekken. In elke ruimte zijn rustige ‘hoekjes’ en bewoners kunnen de rust van hun eigen studio opzoeken. 
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Door vanaf het begin samen te werken in de relatie bewoner, verwant en medewerker, kent de medewerker de bewoner. Samen met de verwanten kan de medewerker, ondanks de soms 

vergevorderde fase van dementie waarin de bewoner zich bevindt, zien of de autonomie van de bewoner wordt behouden. 

Dit betekent ook dat de medewerker soms zijn eigen normen en waarden moet loslaten. Als een bewoner zich altijd alleen bij de wastafel heeft gewassen, wie zijn wij dan om te bepalen 

dat de bewoner onder de douche moet worden gezet. Uitgangspunt is om zo dicht mogelijk bij de wensen en gewoonten van de bewoner te blijven. Dit vereist bewustwording bij de 

medewerkers en hier komt ook de Wet zorg en dwang (Wzd) om de hoek kijken. Wanneer is er sprake van vrijwillige zorg en wanneer spreken we van onvrijwillige zorg? De eigen regie 

staat voorop, tenzij dit ernstig nadeel voor de bewoner oplevert. Dan wordt er samen met de bewoner, zijn vertegenwoordiger en verschillende zorgverleners gekeken naar de beste 

oplossing, die het dichtst bij de wensen van de bewoner staat. 

In 2021 is het handboek laatste levensfase opgesteld. Komend jaar wordt ingezet op de implementatie en borging hiervan. Het medisch beleid wordt bepaald in samenspraak tussen de 

bewoner en diens hoofdbehandelaar (meestal de huisarts), maar het is wenselijk dat wij goed vastleggen in het dossier wat voor de bewoner belangrijk is in de laatste levensfase, zodat 

wij hiernaar kunnen handelen. Vanuit het behandelteam wordt dit onderwerp opgepakt, in nauwe samenspraak met de aandachtsvelder en het zorgteam. De aandachtsvelder wordt 

getraind op de inhoud van het handboek laatste levensfase, zodat hij het team hierbij kan coachen en ondersteunen.

Zorgdoelen

Dagelijks Leven werkt met het elektronische bewonersdossier “Ons Dossier” van Nedap. Bewoners en verwanten hebben via het portaal Caren op afstand toegang tot (delen van) het 

dossier. Zo hebben ze – uiteraard alleen na toestemming van de bewoner/vertegenwoordiger – inzage in de agenda, het zorgplan en de rapportages van de betreffende bewoner. De 

medewerkers rapporteren vanuit de u-vorm (dus gericht aan de bewoner). Deze wijze van rapporteren is persoonlijker en past daardoor goed bij Dagelijks Leven. Voor aanvang zorg 

wordt de belangrijkste informatie tijdens het intakegesprek geïnventariseerd (waaronder het levensverhaal) en verwerkt in een concept zorgplan. Uiterlijk zes weken na aanvang 

zorg wordt dit plan vastgesteld in het eerste definitieve zorgplan. Het zorgplan biedt inzicht aan alle betrokkenen over de afspraken die gemaakt zijn en de zorg en ondersteuning 

die de bewoner nodig heeft. Het zorgplan wordt minimaal halfjaarlijks geëvalueerd tijdens de zorgplanbespreking met de vertegenwoordiger en waar nodig bijgewerkt en vaker 

indien de situatie daarom vraagt. De huisarts is hoofdbehandelaar en werkt daarbij samen met het team en de aan de locatie verbonden specialist ouderengeneeskunde (SO) en/of de 

verpleegkundig specialist (VS). Indien gewenst kan de huisarts de SO/VS tevens in consult of medebehandeling vragen bij situaties zoals onbegrepen gedrag of complexe zorgvragen. 

Minimaal jaarlijks is er een MDO met de hoofdbehandelaar en indien van toepassing de medebehandelaar, apotheker en andere betrokken zorgdisciplines. Resultaten en afspraken vanuit 

zowel de zorgplanbespreking als het MDO worden vastgelegd en verwerkt in het zorgplan, dat wordt voorgelegd ter ondertekening aan de vertegenwoordiger.

Vanuit de interne audits, de MIC Commissie en de Calamiteitencommissie, komt naar voren dat het lastig is om de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de bewoners 

goed te vertalen naar een individueel zorgplan. Vorig jaar is “zorgplan 2.0” geïntroduceerd. Hierbij neemt het welbevinden een prominente plaats is en is er een duidelijk onderscheid 

gemaakt tussen actuele problemen (waarop gerapporteerd moet worden) en basisafspraken (zoals ADL-afspraken). Uit de eerste evaluatie zijn nog enkele verbeterpunten gekomen, die 

komend jaar opgepakt gaan worden. Bijvoorbeeld het gericht ondersteunen van de nieuwe locaties met een “zorgplan training op locatie” enkele weken na de start van de locatie (i.p.v. 

tijdens de scholingsweek).   
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Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

1.1 Persoons-
gerichte 
zorg en 
onder-
steuning

Compassie 
en uniek zijn

Kwaliteitskader Bewoners en verwanten 
voelen zich welkom, 
uniek en gehoord

Van iedere bewoner is het levensverhaal bekend en 
vastgelegd in het dossier

Tijdens opstartfase wordt een start gemaakt met het 
leren kennen van het levensverhaal van de bewoner 

Levensverhaal wordt minimaal halfjaarlijks besproken 
tijdens de zorgplanbespreking en waar nodig 
geactualiseerd

Locatiemanager Q3

Score op Zorgkaart NL is minimaal 9.0
 
Score CTO is minimaal 8.5

Resultaten van het CTO 2020 en waarderingen op 
Zorgkaart Nederland vormen input voor verbetering en 
komen zichtbaar terug in het jaarplan van de locatie

Locatiemanager Q4

Bewoners ervaren een 
bevredigende invulling 
van hun leven en 
betekenisvolle relaties

Pilot uitgevoerd op 10 locaties 
Implementatieplan voor overige locaties

Uitvoeren pilot Sociale Benadering Dementie op 10 
locaties

Directie Q4

1.2 Persoons-
gerichte 
zorg en 
onder-
steuning

Zorgdoelen Kwaliteitskader 
Auditresultaten

Iedere bewoner heeft 
persoonsgerichte 
afspraken over en 
inspraak bij de doelen 
ten aanzien van zijn/haar 
zorg en ondersteuning

Iedere bewoner heeft volledig ingevuld  persoonsgericht 
zorgplan

Gerichte ondersteuning d.m.v. van de training "zorgplan 
casuistiek" op locatie

Locatiemanager Q3 

1.3 Persoons-
gerichte 
zorg en 
onder-
steuning

Autonomie 
en advance 
care plan-
ning (ACP)

Kwaliteitskader Bewoners hebben en 
ervaren eigen regie over 
leven en persoonlijk 
welbevinden, ook bij zorg 
in de laatste fase

De aandachtsvelder van de locatie is op de hoogte van 
de inhoud van het handboek laatste levensfase en kan 
het team hierop coachen

Implementatie en borging handboek laatste levensfase, 
pijnscore's, zorgpaden (o.a. training aandachtsvelder 
palliatieve zorg)

Behandelteam Q2 

Niet behandelwensen zijn van 90% van de bewoners 
bekend

Behandelteam Q2 

Van iedere bewoner is bekend en in dossier vastgelegd 
wat belangrijk is in de laatste levensfase (voorkomen 
onnodig insturen ziekenhuis)

Behandelteam Q2
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3.2. Wonen en welzijn

Zingeving en zinvolle dagbesteding

Het levensplezier en welbevinden van de bewoners staat bij Dagelijks Leven voorop. We vinden het belangrijk dat bewoners aandacht en ondersteuning ervaren bij activiteiten die voor 

hen het leven de moeite waard maken. Naast de groepsactiviteiten zorgt de activiteitenbegeleider voor ruimte en aandacht voor het uitvoeren van individuele activiteiten. Vanuit de 

locaties is er in het verleden met veel genoegen uitvoering gegeven aan het locatiegebonden plan voor de besteding van de extra middelen vanuit Waardigheid & Trots inzake “zinvolle 

dagbesteding”. Er zijn verschillende materialen aangeschaft of activiteiten georganiseerd, zoals de aanschaf van een tovertafel, braintrainer, beleef tv, duofiets en het organiseren van 

uitjes met bewoners. Ook zijn er hartenwensen vervuld. Denk aan een vlucht met vliegtuigje, een motorrit, een dagje naar de dierentuin, het dolfinarium en naar het strand.  Vanwege het 

succes van deze extra middelen en de zichtbare bijdrage aan het levensplezier en welbevinden van de bewoners willen we dit komend jaar voortzetten en zelfs uitbreiden. 

Schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding

Het is een vanzelfsprekendheid dat het bieden van persoonlijke verzorging van lichaam en kleding naar eigen wens van bewoner, in overleg met verwanten, een belangrijk onderdeel is 

van de zorg die Dagelijks Leven aan haar bewoners geeft. Wensen en voorkeuren worden allereerst geïnventariseerd tijdens het intakegesprek, maar worden waar gewenst gaandeweg 

het zorgproces natuurlijk bijgesteld. Om de persoonlijke verzorging verder te verbeteren staat in 2022 het thema mondzorg centraal. Afgelopen jaar zijn er pilots mondzorg uitgevoerd op 

enkele locaties om adequate mondzorg bij onze bewoners te bevorderen. Op basis van de resultaten wordt dit komend jaar verder uitgerold naar de andere locaties.

Verwantenparticipatie en inzet vrijwilligers

Dagelijks Leven vindt het in het kader van de kwaliteit van leven van haar bewoners belangrijk dat verwanten de ruimte ervaren om in de zorg te participeren en te ondersteunen en dat 

er vrijwilligers beschikbaar zijn ter bevordering van een zinvolle daginvulling. De locatie is het huis van de bewoners. Verwanten moeten zich vrij en welkom voelen om altijd te kunnen 

komen, zoals ze dat voorheen ook gewend waren. Vanwege de coronasituatie hebben we dit basisuitgangspunt helaas moeten bijstellen en toch enkele maatregelen moeten nemen. 

Dit alles om de verspreiding van het coronavirus te beperken, natuurlijk in het belang van onze (kwetsbare) bewoners. Het is altijd – maar al helemaal in tijden van een crisis – belangrijk 

om goed met elkaar in gesprek te blijven en verwanten goed te informeren. Periodiek worden er verwantenbijeenkomsten georganiseerd en locatiemanagers sturen nieuwsbrieven rond 

onder verwanten om ze, naast de persoonlijke gesprekken, te informeren over het reilen en zeilen van de locatie en organisatie. Daarnaast heeft de Verwantenraad een belangrijke rol in 

het behartigen van de belangen van bewoners en verwanten. 

Vrijwilligers zijn een zeer welkome aanvulling op het team. Ze voegen iets toe. Ze kijken naar de persoon zelf, zonder de belemmering van de ‘professionele blik’ die medewerkers nou 

eenmaal hebben. Door de inzet van vrijwilligers kunnen bewoners onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. Vrijwilligers nemen ze mee op pad en ondersteunen bij uitjes in de wijk. 

Bewoners krijgen daardoor ook de ‘roddels’ van de wijk mee, wat bijdraagt aan het gevoel van ‘erbij horen’ en daarmee de eigenwaarde van de bewoner blijft stimuleren. Voor vrijwilligers 

is er een trainingsaanbod ontwikkeld, waarin de visie en ontwikkelingen binnen Dagelijks Leven, kennis van onze doelgroep, bejegening en de rol van naasten centraal staan. Bijkomend 

voordeel is dat door de scholing ook het aantal geregistreerde vrijwilligers is toegenomen, zodat we hier meer inzicht op hebben. Ook op de geactualiseerde website is een apart 

aandachtsveld voor vrijwilligerswerk toegevoegd. 
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Wooncomfort

De locaties van Dagelijks Leven hebben een grote tuin, zijn gelegen in het hart van de wijk en maken onderdeel uit van de samenleving. We staan voor gastvrijheid, gezelligheid en 

échte aandacht. Alle locaties hebben twee gemeenschappelijke huiskamers, met een grote tafel die uitnodigt om gezamenlijk de maaltijd te nuttigen, een kop koffie te drinken, de krant 

te lezen en gezelschapsspelletjes te doen. Er is een grote keuken waar dagelijks vers wordt gekookt, onder leiding van een kok, met ondersteuning van bewoners die hiervoor actief, 

maar vrijblijvend, worden uitgenodigd. Het menu wordt samengesteld op basis van de voorkeuren en de feedback van bewoners. De studio’s worden door de bewoners zelf ingericht 

met hun eigen spullen, waardoor een vertrouwde sfeer en herkenbaarheid ontstaat. Alle locaties hebben een grote tuin die uitnodigt om te wandelen, te ontspannen en te tuinieren. 

Sommige locaties hebben ook dieren die verzorgd worden door bewoners in samenwerking met verwanten en vrijwilligers. Op nieuwe locaties blijven we investeren in het aanleggen 

van belevenistuinen, gericht op het prikkelen en stimuleren van de zintuigen. Verder blijft een schone studio en woonomgeving vanuit o.a. het cliënttevredenheidsonderzoek een 

aandachtspunt. De ervaren hygiëne kan nog verder verbeterd worden, door o.a. het verbeteren van het opleidingsprogramma rondom schoonmaak. 

Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

2.1 Wonen 
en wel-
zijn

Zinvolle 
tijds-
besteding

Kwaliteits-
kader

Bewoners ervaren aandacht 
en ondersteuning bij 
activiteiten die voor hen het 
leven de moeite waard maken

Naast groepsgerichte activiteiten is er tijd en ruimte 
voor individuele activiteiten

De activiteitenbegeleider zorgt dat er voor iedere bewoner - naast 
de groepsactiviteiten - ruimte en aandacht is voor het uitvoeren 
van individuele activiteiten. Dit wordt vastgelegd in het zorgplan

Locatie-
manager

Q1 

Voor minimaal 10 bewoners is een hartenwens vervuld Van iedere bewoner is de hartenwens bekend. Er worden jaarlijks 
per locatie 10 hartenwensen uitgevoerd

Locatie-
manager

Q4

2.2 Wonen 
en wel-
zijn

Persoonlijke 
verzorging

Kwaliteits-
kader

Adequate mondgezondheid 
van al onze bewoners

Iedere bewoner heeft een individueel mondzorgplan, 
90% van de bewoners gaat ten minste 1x per jaar naar 
een mondzorgverlener

Afronden pilot mondzorg en (afhankelijk van de resultaten) verder 
uitrollen naar de andere locaties

Behandel-
team

Q3

2.3 Wonen 
en wel-
zijn

Verwanten-
participatie

Kwaliteits-
kader

Verwanten voelen zich 
welkom en betrokken bij de 
locatie

Er is 4 keer per jaar een verwantenbijeenkomst geweest Er wordt minimaal 4 keer per jaar een verwantenbijeenkomst 
georganiseerd (eventueel via Teams-meeting), waarin ook 
zorginhoudelijke thema's worden besproken/ gastsprekers worden 
uitgenodigd 

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) i.h.k.v. de Wet zorg en dwang 
is minimaal 1 keer aanwezig

Locatie-
manager

Q4

Score CTO op vraag 11 en 12 is minimaal een 8 Q4

2.4 Wonen 
en wel-
zijn

Inzet 
vrijwilligers

Kwaliteits-
kader

Extra ondersteuning ter 
bevordering van de kwaliteit 
van leven van bewoners

Iedere locatie heeft minimaal 8 vrijwilligers aan zich 
verbonden

Werven, actief inzetten en behouden van vrijwilligers d.m.v. 
waardering, informeren, faciliteren en afstemmen (conform 
vrijwilligersbeleid) vanuit 1 aanspreekpunt

Locatie-
manager

Q2

2.5 Wonen 
en wel-
zijn

Woon-
comfort

Kwaliteits-
kader

Schoonmaak Score schoonmaak CTO op de vraag " wordt de 
woonruimte goed schoongemaakt"  is verbeterd t.o.v. 
2021

Evalueren, actualiseren en waar nodig nieuw ontwikkelen van 
procedures en trainingen m.b.t. schoonmaak(producten)

Beheer i.s.m. 
de HIP 
Commissie

Q1

Sturen op volgen van de trainingen rondom schoonmaak Locatie-
manager

Q3

Het op natuurlijke wijze 
stimuleren van de zintuigen 
en creeren van een 
aangename buitenruimte

Nieuwe locaties beschikken binnen een half jaar na 
opening over een belevenistuin (gericht op prikkelen en 
stimuleren van de zintuigen)

Opstellen locatiegebonden plan van aanpak inzake inrichting 
belevenistuin (gericht op prikkelen en stimuleren van de 
zintuigen)

Locatie-
manager

Q4

Na goedkeuring directie wordt de belevenistuin conform plan 
aangelegd

Beheer en 
onderhoud

Q4
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3.3. Veiligheid

Medicatieveiligheid

Dagelijks Leven werkt met het medicatieveiligheidssysteem NCare. Daarmee is er een directe koppeling met de apotheek, hebben we altijd inzage in het actuele medicatieoverzicht, 

wordt er digitaal (op naam) afgetekend, is er een bewaking op vergeten toedieningen, kan er – ook op afstand – een dubbele controle worden uitgevoerd en kan er makkelijk 

managementinformatie ter sturing, lering en verbetering worden gegenereerd. Toch blijft medicatieveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Komend jaar wordt ingezet op het 

implementeren van de aandachtsvelder medicatie op locatie, om te borgen dat het team wordt gecoacht bij het juist toepassen van beleid en procedures in de praktijk en het onderwerp 

een vast agendapunt is tijdens het teamoverleg. 

Vrijheid en veiligheid

Een ander thema binnen de organisatie is vrijheid en veiligheid. Op 1-1-2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht gegaan. In 2020 (overgangsjaar) en 2021 is deze wet 

geïmplementeerd bij Dagelijks Leven. Alle locaties zijn geregistreerd als accommodatie en kunnen onvrijwillige zorg bieden. Het doel is en blijft echter om onvrijwillige zorg te voorkomen 

en te beperken en signalen van verzet te herkennen. De zorgverantwoordelijken spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wzd op locatie. Het informeren, trainen en coachen van 

de zorgverantwoordelijken, zowel vanuit de Wzd-commissie, de DL Academy als vanuit het behandelteam, blijft hierin belangrijk. In 2021 is gestart met het uitvoeren van Wzd-casuïstiek 

trainingen op locatie. Dit blijkt goed te werken, omdat er daadwerkelijk aan de hand van locatiegebonden casuïstiek naar de uitvoering van de Wzd wordt gekeken. Dit wordt in 2022 

voortgezet. 

Incidenten en calamiteiten

Komend jaar worden de aandachtsvelders MIC getraind om het team goed te kunnen coachen en ondersteunen bij het melden en opvolgen van incidentmeldingen. De aandachtsvelders 

MIC ondersteunen de locatiemanager bij het analyseren van de MIC meldingen en zorgen dat dit een vast onderwerp in tijdens het teamoverleg om samen met het team tot 

verbeterpunten te komen. 

Vanuit de incidentmeldingen komt naar voren dat er veel valincidenten plaatsvinden binnen de organisatie. Om valincidenten te voorkomen en beperken, staat valpreventie als 

kwaliteitsthema op de agenda in het 3e kwartaal van 2022. Naast het verspreiden van een themaposter wordt samen met het behandelteam gekeken naar mogelijkheden ter bevordering 

van valpreventie.
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Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

3.1 Veiligheid Medicatie-
veiligheid

MIC-meldingen Bewoners krijgen het 
juiste medicijn, met 
de juiste dosis, op de 
juiste tijd, met geen of 
minimale bijwerkingen.

Aantal incidentmeldingen ten gevolge van (problemen 
bij) voorschrijven medicatie door behandelteam is <2%

De in 2021 verzamelde problemen met NCare worden 
besproken met leverancier en apothekers en vormen 
input voor een plan van aanpak ter verbetering van de 
huidige problemen

Behandelteam Q1

Actueel medicatiebeleid Evalueren en actualiseren van het medicatiebeleid en 
bijbehorende procedures

Medicatiecommissie Q3

De aandachtsvelder medicatie van de locatie is op de 
hoogte van het medicatiebeleid en kan het team hierop 
coachen

Trainen van de aandachtsvelders medicatie Medicatiecommissie Q3

Medicatie is een vast onderwerp op de agenda van 
het teamoverleg. Inhoud wordt in overleg met de  
aandachtsvelder medicatie bepaald

Locatiemanager Q1

3.2 Veiligheid Vrijheid en 
veiligheid

"Wet zorg en 
dwang (Wzd) 
Kwaliteitskader"

Voorkomen en beperken 
van onvrijwillige zorg 
en het herkennen van 
(signalen van) verzet

Huidige knelpunten in de praktische uitvoering van de 
wet zijn geminimaliseerd

Implementeren wijzigingen reparatiewet Wzd Wzd-commissie Q1

Medewerkers zijn voldoende uitgerust en gefaciliteerd 
om het beleid in de praktijk te kunnen vormgeven

Organiseren van "Wzd-casuïstiek" trainingen op locatie 
(zowel structureel als op aanvraag)

DL Academy Q2

3.3 Veiligheid Incidenten 
en  
calamiteiten

MIC-meldingen Voorkomen en beperken 
van valincidenten

In Q3 is valpreventie een thema op de DL Kalender Het thema valpreventie wordt onder de aandacht 
gebracht (o.a. themaposter)

Beleid en kwaliteit 
i.s.m. Behandelteam 
en MIC Commissie

Q3

De aandachtsvelder van de locatie is op de hoogte 
van de procedure valpreventie en kan het team hierop 
coachen

Valpreventie is een vast onderwerp op de agenda 
van het teamoverleg. Inhoud wordt in overleg met de  
aandachtsvelder MIC bepaald

Locatiemanager Q2

Voorkomen en beperken 
van incidenten

De aandachtsvelder MIC van de locatie is actief 
betrokken bij de (opvolging van) de MIC meldingen

Trainen van de aandachtsvelders MIC MIC Commissie Q2

Resultaten van de MIC op locatie worden minimaal 1x 
per kwartaal besproken tijdens het teamoverleg. Inhoud 
wordt in overleg met de  aandachtsvelder MIC bepaald

Locatiemanager Q2
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3.4. Leren en werken aan kwaliteit 

Bewonersdossiers

Afgelopen jaar is ingezet op de ontwikkeling en implementatie van zorgplan 2.0, waarmee een verbeterslag is behaald in het bevorderen van een persoonsgericht zorgplan. Komend jaar 

willen we hier verder op doorgaan door het verbeteren van het rapporteren. Er is een e-learning ontwikkeld om medewerkers bewust te maken van het doel van rapporteren en de wijze 

waarop dit werkt binnen zorgplan 2.0 en dit thema staat centraal in het 1e kwartaal van 2022, o.a. via een themaposter die onder de locaties wordt verspreid. Daarnaast zijn er vanuit de 

evaluatie van zorgplan 2.0 nog enkele verbeterpunten gekomen die we gaan oppakken, zoals het toevoegen van tijdelijke observatiedoelen voor nieuwe bewoners, die na de opstartfase 

omgezet worden naar persoonsgerichte doelen.

Hygiëne en infectiepreventie

Afgelopen jaren is er – mede door de coronapandemie – een enorme verbeterslag gemaakt in (de uitvoering van) het hygiëne- en infectiebeleid. In 2022 worden de aandachtsvelders 

hygiëne getraind om de aandacht voor dit onderwerp goed te borgen op locatie en het team hierbij te kunnen coachen. 

Benaderingswijze

Komend jaar wordt de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso vertaald naar een werkwijze binnen Dagelijks Leven. Het is belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn van de richtlijn om 

te komen tot een optimale benaderingswijze. Door een optimale benaderingswijze na te streven, verwachten we een reductie van de prevalentie en incidentie van probleemgedrag en 

een reductie van het aantal gedragsregulerende medicatie. De implementatie van het ABC-team en het inzetten van Video Interventie Ouderen (VIO) zijn – naast de implementatie van 

de richtlijn – belangrijke instrumenten om dit te kunnen bereiken.

Lerende organisatie

De interne audits worden onbedoeld nog weleens als negatief ervaren, terwijl het doel juist is om te leren en te ontwikkelen. Komend jaar gaan we de audits uitbreiden met “zachte” 

factoren (zoals het werken conform de visie) en met procesaudits. Ook willen we zelfaudits gaan introduceren op locatieniveau en de auditimpact tijdens de opstartfase beperken. 

Daarnaast blijven we ervaringen, werkwijzen en inzichten uitwisselen met externe partners. Zo blijven we deelnemen aan het lerend netwerk Vrijheid en Veiligheid. Daarnaast zijn er 

regelmatig gesprekken met bestuurders van collega aanbieders en landelijke organisaties zoals ActiZ om kennis en ervaringen uit te wisselen. Ook komend jaar wordt dit voortgezet.
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Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

4.1 Kwaliteit Bewoners-
dossier

Resultaten 
interne controles

Kwaliteitsverbetering 
dossiervoering

Medewerkers kennen het belang van rapporteren en dit 
is terug te zien in de individuele rapportages.

Aandacht voor rapporteren (themaposter - borgen 
elearning - casuïstiek)

Kwaliteitscommissie Q1

E-learning rapporteren is bij 100% van de medewerkers 
op groen

Iedere medewerker heeft de e-learning rapporteren 
gevolgd

Locatiemanager Q2

Visietraject Inbedden en borgen 
van de visie in het 
zorgdossier

De visie is zichtbaar vertaald in (de systematiek van) 
zorgplan 2.0

Optimaliseren structuur zorgplan 2.0 en aanvullen 
met specifieke observatiedoelen tijdens de opstartfase 
(nieuwe bewoner)

Kwaliteitscommissie Q3

4.2 Kwaliteit Hygiene- en 
infectie-
preventie

Richtlijn Medewerkers 
werken volgens de 
hygiënerichtlijnen

De aandachtsvelder hygiëne van de locatie is op de 
hoogte van het hygiënebeleid en kan het team hierop 
coachen

Trainen van de aandachtsvelders hygiëne Hygienecommissie Q1

Structurele aandacht voor medicatie binnen het 
teamoverleg

Locatiemanager Q2 

4.3 Kwaliteit Benaderings-
wijze

Richtlijn Optimale 
benaderingswijze 
(reductie van prevalentie 
en incidentie van 
"probleemgedrag" en 
reductie van aantal 
gedragsregulerende 
medicijnen)

Inzet onvrijwillige zorg per locatie is maximaal 10-15%

Landelijk maximaal 0,1% overplaatsingen in 2022 op 
basis van probleemgedrag
 
Medewerkers werken volgens de richtlijn

Structurele aandacht vanuit de GVP'er voor onbegrepen 
gedrag tijdens de bewonersbesprekingen

Locatiemanager 
i.s.m. Behandelteam

Q2

Implementatie Richtlijn Probleemgedrag Behandelteam Q1

Implementatie ABC-team (organistiebreed) 
Inzetten Video Interventie Ouderen (VIO)

Behandelteam Q3

4.4 Kwaliteit Lerende 
organisatie

Strategische 
doelstelling

Continu samen leren en 
ontwikkelen

De interne audit wordt ervaren als een hulpmiddel om 
als locatie en als organisatie te leren en verbeteren

Uitbreiden audit naar 'zachte factoren' (zoals werken 
conform de visie)

Beleid en kwaliteit Q2

Uitbreiden audit met procesaudit (vergelijking proces op 
papier met proces in praktijk): wat gaat goed en wat kan 
beter, sneller of makkelijker?

Beleid en kwaliteit Q2

Invoeren zelfaudits door locatie teams Beleid en kwaliteit Q4

Beperken auditimpact tijdens opstartfase: 
vereenvoudigen van de quick scan en 10 weken audit 
(meer richtinggevend i.p.v. beoordelend). Na 4 maanden 
de eerste volledige audit

Beleid en kwaliteit Q1

Uitwisseling van ervaringen, werkwijzen en inzichten 
met externe partners

Deelname aan lerend netwerk (waaronder Vrijheid en 
Veiligheid)

Directie Q3 
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3.5. Leiderschap, governance en management

Excellente dementiezorg

De visie van Dagelijks Leven, zoals te vinden in de profielschets (hoofdstuk 1) is afgelopen jaar geactualiseerd. Komend jaar willen we de geactualiseerde visie en kernwaarden inbedden 

en borgen in het gedrag van de medewerkers. Begin 2022 zullen we een implementatieplan hebben op basis waarvan we de implementatie van de Sociale Benadering Dementie gaan 

uitvoeren. Dagelijks Leven wil excellente dementiezorg bieden en zich daarin onderscheiden op de markt.

Leiderschap, goed bestuur en toezicht

Dagelijks Leven heeft in het kader van toezicht en advisering een raad van commissarissen, een verwantenraad en een ondernemingsraad en voldoet aan de wettelijke kaders die daarmee 

samenhangen. Directie stelt zich ondersteunend, faciliterend en transparant op. Korte lijnen zijn kenmerkend voor Dagelijks Leven. Directie neemt haar verantwoordelijkheid ten aanzien 

van kwaliteit en is dan ook vertegenwoordigd in de Kwaliteitscommissie en de Wzd-commissie. 

Directie komt frequent langs op locatie om knelpunten te inventariseren en tijdig in te kunnen grijpen als dat voor de borging van veiligheid en kwaliteit van zorg nodig is. Tevens 

participeert directie in het lerend netwerk ‘Vrijheid en Veiligheid’ en zijn er regelmatig gesprekken met collega zorgaanbieders.

Komend jaar willen we in het kader van “beste werkgever in de zorg” een toonaangevend leiderschapsprogramma gaan inrichten. Dit programma is zowel bestemd voor de (trainee) 

locatiemanagers, locatiecoaches als voor een deel van de medewerkers van het ELSSC. Om de formatie te laten blijven aansluiten op de behoefte en groei van de organisatie moeten we 

continu meebewegen in organisatie, formatie en aansturing, Er is continu aandacht voor werving (inclusief aannamebeleid), ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden, waaronder trainee 

locatiemanagers, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP), procesondersteuners/kwaliteitsverpleegkundigen, locatiecoaches, behandelaren (m.n. verpleegkundig specialisten en 

psychologen) en medewerkers ELSSC.

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise

De medische, verpleegkundige en psychosociale expertise wordt op verschillende wijzen verankerd binnen de organisatie. Dagelijks Leven heeft zelf specialisten ouderengeneeskunde (SO), 

verpleegkundig specialisten (VS) en psychologen in dienst en er wordt samengewerkt met externe partners zoals NAAST, Novicare en MedTzorg. Inhoudelijke input op het beleid wordt 

gestimuleerd vanuit verschillende commissies, waaronder de MIC commissie, de Hygiëne- en infectiepreventie commissie en de Calamiteitencommissie. De medische en verpleegkundige 

expertise is verankerd middels de Kwaliteitscommissie, waarin o.a. vertegenwoordig is vanuit directie, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, locatiemanagement en beleid. 

In de Kwaliteitscommissie vindt besluitvorming plaats n.a.v. adviezen uit eerdergenoemde commissies en over o.a. het verpleegkundige en medische beleid. Ter ondersteuning aan directie 

en locatiemanagers worden er locatiecoaches ingezet. Het aantal coaches wordt conform formatieplan uitgebreid in lijn met de groei van de organisatie. Onderliggend doel van deze 

coaches is het ondersteunen van de locatiemanagers en de teams op locatieniveau en het (stimuleren van) uitwisseling van kennis en ervaring tussen de locaties. Komend jaar gaat het 

behandelteam in nauwe samenwerking met de locatiecoaches aan de slag om de ondersteuning aan de locaties beter vorm te geven/beter te laten aansluiten op de vraag van de bewoners 

(van aanbod- naar vraaggestuurd).
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Duurzaamheid

Afgelopen jaar is er in samenspraak met de architect gestart met het ontwikkelen van een duurzaam bouwconcept, waarin alle kennis, inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren 

worden meegenomen. Komend jaar wordt dit afgerond. Tevens gaan we aan de slag met het ontwikkelen van een city concept om ons ook in de stedelijke gebieden te kunnen gaan 

vestigen. Ten slotte gaan we onze ambitie formuleren en strategie ontwikkelen op het gebied van Environment, Social & Governance (ESG).

Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

5.1 Leider-
schap, 
governance 
en mana-
gement

Excellente 
dementie-
zorg

Strategische 
doelstelling

Dagelijks Leven 
biedt excellente 
dementiezorg en is 
daarin onderscheidend 
op de markt

Op 10 locaties is de pilot Sociale Benadering Dementie 
uitgevoerd

Implementeren en borgen van de Sociale Benadering 
Dementie

OO i.s.m. directie Q4

Het verbinden van een universiteit/organisatie aan de DL 
Academy (Kennis en Innovatiecentrum)

Directie/ Organisatie-
ontwikkeling

Q1

Participatie in wetenschappelijk onderzoek Behandelteam Q3 

Inbedden en borgen 
visie en kernwaarden in 
gedrag van medewerkers

Medewerkers werken conform visie DL en zijn 
ambassadeur/ dragen de visie ook uit

Doorontwikkelen missie, visie en uitrol OO i.s.m. directie Q4

5.2 Leider-
schap, 
governance 
en mana-
gement

Duurzaam-
heid

Meerjaren 
strategie

Ontwikkeling ambitie en 
strategie op gebied van 
Environment, Social & 
Governance

Helderheid tav carbon footprint, ESG strategy en 
uitgewerkt plan van aanpak, inclusief vastgestelde KPI's, 
scores en targets

Zero emissie in 2030 Directie Q3 

Opzetten fonds voor minder daadkrachtige bewoners Directie Q1 

Opzetten fonds voor medewerkers in probleemsituaties Directie Q1

Ontwikkelen beleid ten aanzien van goede doelen Directie Q2

5.3 Leider-
schap, 
governance 
en mana-
gement

Vastgoed Strategische 
doelstelling

Toekomstbestendige 
vastgoedstrategie

City concept Ontwikkelen city concept Directie Q4

Duurzaam prefabriceerbaar bouwconcept Afronding 2-laags gebouwconcept Directie Q1

Meerjaren onderhoudsprogramma Opzet meerjarenonderhoudsprogramma Directie Q2

5.4 Leider-
schap, 
governance 
en mana-
gement

Efficient en 
effectief sa-
menwerken

Verbeteren 
samenwerking tussen 
locatiecoach en 
behandelteam

Ondersteuning aan locaties is verbeterd en gaat 
in gezamenlijk overleg tussen locatiecoach en 
behandelteam

Opzetten (regionale) pragmatische overlegstructuur 
tussen locatiecoaches en behandelteam met duidelijke 
samenwerkingsafspraken

Manager LC, i.s.m. 
operationeel  
manager en  
Behandelteam

Q1

5.5 Leider-
schap, 
governance 
en mana-
gement

Leiderschap Strategische 
doelstelling

Beste werkgever in de 
zorg

Alle leidinggevenden hebben (de voor hen relevante 
onderdelen binnen) het opleidingsprogramma gevolgd.
 
Reductie verloop locatiemanagers

Ontwikkelen van een toonaangevend 
leiderschapsprogramma dat ondersteunt in de 
aansturing, communicatie, gesprekstechnieken etc. 
naar medewerkers (voor zowel LM, LC, trainees en 
medewerkers hoofdkantoor)

Organisatie- 
ontwikkeling 

Q1
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3.6. Personeelssamenstelling 

Aandacht, aanwezigheid, toezicht

Om veilige, verantwoorde en persoonsgerichte zorg te kunnen verlenen, is een goede bezetting de basis: het inzetten van de juiste mensen met de juiste competenties, passend bij de 

vraag en behoefte van de bewoners op dat moment. Eind 2021 zijn we overgestapt naar Power-BI om direct inzicht te hebben in de stuurdata, waaronder de personeelssamenstelling. Het 

behandelteam gaat de ondersteuning meer vraaggestuurd bieden, waarbij de verpleegkundig specialist (VS) meer wordt ingezet op de locatie en de specialist ouderengeneeskunde (SO) 

vooral bij complexe problematiek wordt ingeschakeld. 

Om de juiste mensen met de juiste competenties te kunnen inzetten, is het van belang hier ook de beschikking over te hebben. Er wordt ingezet op het werven van geschikte kandidaten 

en het verminderen van de uitstroom. Een specifieke campagne moet helpen om op deze schaarse arbeidsmarkt geschikte verzorgenden IG en verpleegkundigen te kunnen werven. Ook 

willen we de capaciteit van de flexpool vergroten en daarmee de inzet van externen en uitzendkrachten terugdringen.

Specifieke kennis en vaardigheden

Naast de basisbezetting, dient er in geval van ongeplande zorg of toenemende complexiteit specifieke kennis en vaardigheden voorhanden te zijn. In de basis is er altijd (24/7) een 

verantwoordelijke dienst aanwezig. Dat wil zeggen een verzorgende IG of verpleegkundige. De huisarts is hoofdbehandelaar en is indien nodig binnen 30 minuten ter plaatse (eventueel 

via de HAP). Aan elke locatie is een SO verbonden en kan indien nodig een VS en/of een gedragspsycholoog worden ingeschakeld. Ook heeft elke locatie samenwerkingsafspraken 

met een collega zorgaanbieder om een zorgverlener in te zetten ten behoeve van het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Daarnaast zijn er verschillende aanvullende 

voorzieningen beschikbaar, zoals het inschakelen van Novicare, ondersteuning vanuit MedTzorg of advisering bij triage tijdens ANW vanuit NAAST. Afgelopen jaar hebben we een 

interne bereikbaarheidsdienst ingericht vanuit de medische vakgroep. Komend jaar willen we – in lijn met de groei van de organisatie – het behandelteam uitbreiden met verpleegkundig 

specialisten en psychologen. Ook wordt het aantal gespecialiseerd verzorgenden psychogeriatrie (GVP) uitgebreid van 2 GVP’ers naar 4 GVP’ers per locatie. Het inwerkprogramma 

voor nieuwe medewerkers wordt verbeterd, met specifieke aandacht voor de huidige scholingsweek. Ten slotte wordt er ingezet op het volgen van het scholingsprogramma en het 

verminderen van het hoge aantal “no-shows” van afgelopen jaar.

Reflectie, leren en ontwikkelen

Dagelijks Leven heeft de ambitie een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven voor onze medewerkers. Om dit te bereiken c.q. te behouden blijven we inzetten op vitaliteit en 

een goede opleidingsomgeving. Het proces, structuur en inhoud van het samenwerkingsgesprek wordt geoptimaliseerd en het leerklimaat voor leerlingen op de locaties wordt verder 

geprofessionaliseerd.

Duurzame inzetbaarheid en het behouden van medewerkers is één van de speerpunten voor 2022. Er staan diverse acties en maatregelen op de planning om het verzuim en verloop 

te verlagen. Preventieve maatregelen zijn o.a. blijvende aandacht voor vitaliteit, het borgen van het beleid fysieke belasting, verbeteren van het MIM-proces. Verder wordt het 

samenwerkingsmodel met bedrijfsartsen geoptimaliseerd en gaan we de providerboog (psycholoog, budgetcoach) uitbreiden en situationeel inzetten. Om het verloop te verlagen, wordt 

vooral ingezet op het inwerkprogramma, zowel voor het team als voor de locatiemanagers. Specifieke aandacht gaat ook uit naar de opstartfase van nieuwe locaties.
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Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

6.1 Personeels-
samen-
stelling

Aandacht, 
aanwezig-
heid en 
toezicht

Kwaliteitskader Inzet van de juiste 
mensen met de juiste 
competenties - passend 
bij de vraag en behoefte 
van de bewoners op dat 
moment

Personeelssamenstelling op locatie voldoet aan 
basisrooster

Aan de hand van de informatie via power-BI wordt 
gestuurd op de juiste personeelssamenstelling

Locatiemanager Q1

Inzet behandelteam is afgestemd op de vraag/behoefte 
op locatie

Meer inzetten van de verpleegkundig specialist (VS) op 
locatie
 
Specialist ouderengeneeskunde (SO) meer inzetten op 
complexe problematiek

Behandelteam i.s.m. 
locatiemanager

Q2

Locaties waar specialist ouderengeneeskunde 
hoofdbehandelaar is, zoveel mogelijk beperken en indien 
mogelijk reduceren

Behandelteam Q4

Betere kandidaten 
werven en verminderde 
uitstroom

Sturing n.a.v. gedrag sollicitanten Dashboards bouwen met data vanuit vacaturepagina’s.
 
Dashboard maken resultaten actuele vacatures
 
Data uit dashboards gebruiken van campagnes met als 
doel het bereiken van de juiste kandidaten en het krijgen 
van meer sollicitaties

Marketing Q2

Meer instroom VIG en verpleegkundige Campagne ontwikkelen en uitvoeren Marketing Q1

Terugdringen 
inzet externen/ 
uitzendkrachten

Max 1% inzet directe uren uitzendkrachten en ZZP' ers Vergroten capaciteit flexpool Manager capaciteit Q2

6.2 Personeels-
samen-
stelling

Specifieke 
kennis en 
vaardig-
heden

Kwaliteitskader Kennis en vaardigheden 
van de medewerkers 
sluit aan op de vraag/
behoefte van de 
bewoners

4 GVP'ers per locatie Uitbreiding van het opleidingstraject voor interne 
medewerkers tot gespecialiseerd verzorgende 
psychogeriatrie (GVP) van 2 GVP'ers naar 4 GVP'ers per 
locatie

DL Academy Q4

Medewerkers nieuwe locaties zijn voldoende bekwaam 
om vanaf de opening van de locatie volgens de visie, het 
beleid en met de systemen van DL te kunnen werken

Verbeteren van het inwerkprogramma voor 
medewerkers van nieuwe locaties, met specifieke 
aandacht voor de huidige scholingsweek

Opstartmanager Q1

De bekwaamheidspaspoorten zijn op orde, BHV en Skills 
op 95%
 
Overige verplichte scholingen op 90% gemiddeld

Locatiemanagers en locatiecoaches analyseren de 
scholingsbehoefte, plannen en organiseren proactief 
op deze gegevens en hebben inzage in aanmeldingen, 
afmeldingen en aanwezigheid

Locatiemanagers en locatiecoaches sturen actief op de 
no-shows
 
Roosteraar wordt betrokken bij het proces van 
aanmelden

Locatiemanager Q2 

6.3 Personeels-
samen-
stelling

Reflectie, 
leren en 
ontwikkelen

Kwaliteitskader Ruimte en aandacht 
voor de medewerker, 
competentie- en 
loopbaanontwikkeling

Score MTO: <5% scoort ontevreden bij de 
vraag "ik ben tevreden over de wijze waarop de 
functieringsgesprekken gevoerd worden"

Optimaliseren van het proces, structuur en inhoud van 
het samenwerkingsgesprek

Q2

Leerklimaat verbeteren 
voor leerlingen op locatie

De begeleiding en het daaruit voortvloeiend leerklimaat 
voldoet aan de criteria van het S-BB

Ontwikkelen & uitvoeren plan van aanpak ter begeleiding 
van de BBL-leerlingen o.b.v. de S-BB criteria

DL Academy Q1
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Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

6.4 Personeels-
samen-
stelling

Gezondheid 
en vitaliteit

Strategische 
doelstelling

Duurzame inzetbaarheid 
medewerkers. Minder 
zwart en grijs verzuim

Voorkomen van uitval 

Vitale en gelukkige 
medewerkers

Verzuim <4,5%
 
MTO score: rapportcijfer op arbeidsomstandigheden is 
minimaal een 7,4 (t.o.v. een 7,3 in 2021)

Optimaliseren kwaliteit en samenwerkingsmodel 
bedrijfsartsen (o.b.v. onder meer pilot "verlengde arm")

HR Q1

Uitbreiden providerboog (psycholoog, budgetcoach etc) 
en situationeel inzetten

HR Q4

Onderzoek ERD-WGA en indien financieel aantrekkelijk 
implementatie per 1-1-2023

HR Q3 

Blijvende aandacht voor vitaliteit d.m.v. vitaliteitsprikkels 
(o.a. via de DL kalender)

HR Q4

Borgen beleid fysieke belasting (uitrol transferprotocol, 
scholingen voor medewerkers en aandachtsvelders)

Preventie-
medewerker

Q4

Opzetten aanpak Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 
en uitrol

Preventie-
medewerker

Q4

Vervolgaanpak RI&E Preventie-
medewerker

Q4

Borgen verbeterde MIM-procedure en proces Preventie-
medewerker

Q2

6.5 Personeels-
samen-
stelling

Retentie Strategische 
doelstelling

Beste werkgever in de 
zorg
 
Behoud van 
medewerkers

Verloop <20%
 
Verloop binnen 3 maanden <33%
 
NPS-score MTO >36
 
MTO score arbeidsvoorwaarden >7.3

MTO algemeen minimaal 7,85

Verbeteren onboarding medewerkers locaties (van 
pre-boarding tot 6 maanden in dienst): uitrol diverse 
verbeterinitiatieven (onder meer buddie-systeem, 
verbeteren inwerkperiode en scholingsweek (routekaart 
nieuwe medewerker), video-welkom, monitoren via 
meetmomenten, e-learnings, onboardingsplatform)

HR Q4

Verbeteren onboarding nieuwe locatiemanagers: 
efficienter en effectiever inwerken op visie, beleid en 
systemen van Dagelijks Leven

HR Q2

Onderzoeken mogelijkheden aanvullende 
arbeidsvoorwaarden (inclusief retentievoorwaarden) na 
analyse kostenimpact en binnen fiscale kaders en cao. 
Implementatie indien wenselijk in Q3-Q4

HR Q1

Verloop opstartfase <5% Verbeteren organisatie en ondersteuning opstartfase 
nieuwe locatie, o.a. aandacht voor piekbelasting tijdens 
sollicitatiegesprekken, maximaal 6 bewoners per week 
inhuizen, medewerkers inwerken op bestaande locaties, 
medewerker bestaande locatie (kartrekker) laten 
meewerken tijdens opstart nieuwe locatie

Opstartmanager Q1

Ontlasten 
locatiemanagers

Bereikbare dienst Herinrichten bereikbare dienst Directie Q2
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3.7. Gebruik van hulpbronnen

Systemen

Dagelijks Leven maakt gebruik van verschillende hulpbronnen die ondersteunend zijn aan het primair proces. Zoals eerder genoemd, maken we qua elektronisch cliënten dossier (ECD) 

gebruik van Nedap. Binnen dit systeem maken we gebruik van verschillende modules en mogelijkheden rondom het proces van de bewoner. Daarnaast werken we met  het programma Afas, 

een softwareprogramma ten behoeve van het automatiseren en optimaliseren van de administratieve processen. In 2021 zijn we gemigreerd naar een andere IT-partner. Komend jaar wordt 

het transitietraject afgerond en wordt gestuurd op het nakomen van de afspraken van SLA en DAP, teneinde de gebruikers optimaal te ondersteunen bij het gebruik van het systeem en de 

hulpmiddelen. Systeemoptimalisatie blijft een belangrijk doel. Hieronder vallen o.a. verdere automatisering, betere communicatie, transparantie en monitoring van verschillende systemen en ten 

behoeve van diverse processen. Ook gaan we een security audit laten uitvoeren op de inrichting van ons IT-systeem.

Informatievoorziening intern

Vanwege de diversiteit aan systemen is het belangrijk om realtime data en trends via één tool overzichtelijk te kunnen inzien. Eind 2021 zijn we overgestapt van Zorgmonitor naar Power-BI, waarbij 

we zelf meer regie hebben op tijdige doorontwikkeling en vertaling van KPI’s in de stuurdata. De vervanging van het huidige kwaliteitshandboek heeft vertraging opgelopen door de IT-migratie. 

Vanwege omzettingsproblemen heeft het wel een hoge prioriteit voor het komende jaar. Een nieuw document management systeem (DMS) moet de vindbaarheid en integriteit van de informatie 

waarborgen en zowel de gebruikers als de beheerders optimaal ondersteunen. De huidige communicatiekanalen worden gestroomlijnd en er wordt  een interactief platform (intranet) ingericht om 

de onderlinge communicatie tussen de locaties en het hoofdkantoor te bevorderen en daarmee de betrokkenheid van alle medewerkers te verhogen.

Informatievoorziening extern

Om de naamsbekendheid en betrouwbaarheid van Dagelijks Leven te vergroten, gaat de afdeling Marketing zich onder andere richten op het ontwikkelen van landingspagina’s en het opbouwen 

van interne en externe links, het schrijven van columns/blogs en het delen hiervan op social media en het samenwerken met landelijke partijen. Ook worden er campagnes gelanceerd om gerichte 

doelgroepen te bereiken, waaronder potentiële medewerkers (met de nadruk op VIG’ers en verpleegkundigen), samenwerkingspartners en bewoners. Ook willen we de informatievoorziening aan 

verwanten verder verbeteren.

Samenwerking ketenpartners

De samenwerking met de huisartsen blijft, net als voorgaande jaren, een speerpunt. In de praktijk lopen we er tegenaan dat huisartsen niet altijd openstaan voor het concept van Dagelijks 

Leven, waarbij ze aangeven de huisartsenzorg niet willen of kunnen bieden aan de bewoners van Dagelijks Leven. In overleg met het zorgkantoor heeft Dagelijks Leven voor enkele locaties 

een overeenkomst gesloten voor het leveren van huisartsenzorg. Deze zorg wordt nu geleverd door een SO. Dit is echter geen gewenste situatie en dit willen we zoveel mogelijk voorkomen en 

reduceren. Ook komend jaar blijven we in gesprek met landelijke partijen, zoals LHV, Verenso, VWS, NZa, zorgkantoren en zorgverzekeraars om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ten behoeve 

van de samenwerking met huisartsen, blijven we ook intern kijken naar mogelijkheden, zoals het continueren van de samenwerking met NAAST, MedTzorg en individuele zorgaanbieders en het 

voortzetten van een bereikbare dienst vanuit het Behandelteam tijdens de ANW.
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Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

7.1 Hulp-
bronnen

Opleidingen Strategische 
doelstelling

Beste Academy in de zorg
 
Het scholingsaanbod is van 
kwalitatief hoogwaardig 
niveau en sluit aan bij de 
wensen en behoeften

Vermindering % no-shows
 
Score MTO: rapportcijfer DL Academy is minimaal een 
7,5 (t.o.v. 7,3 in 2021)

Doorontwikkelen a New Spring (aNS), o.a. 
procesoptimalisatie, toevoegen van meer eigen 
beeldmateriaal, het toevoegen van nieuwe e-leanings 
en het actualiseren en verbeteren van bestaande 
e-learnings

DL Academy Q2 

Doorontwikkelen praktijkscholingen DL Academy Q3

Randvoorwaarden zijn op orde, verantwoordelijkheden, 
materialen, skills in de regio en voldoende interne 
trainers opgeleid

DL Academy Q2 

7.2 Hulp-
bronnen

Systemen Strategische 
doelstelling

Cybersecure systeem Systeem voldoet aan wet- en regelgeving en interne 
normen

Uitvoeren security audit op inrichting IT-systeem Directie Q1

Systeemoptimalisatie Systemen sluiten aan bij de wensen en behoeften 
van gebruikers (waaronder betere communicatie, 
transparantie en monitoring) en zijn waar mogelijk 
geautomatiseerd

Automatiseren van Identity en Acces Management (IAM) bij: 
- NCare 
- Varbi

Proces- en informatie-
management

Q1

Vervangen auditapplicatie Proces- en informatie-
management i.s.m. 
Beleid en kwaliteit

Q3

Implementatie softwarepakket om digitaal 
overeenkomsten te kunnen verstrekken, te laten 
ondertekenen en de status te kunnen tracken

Proces- en informatie-
management i.s.m. 
Clienten- 
administratie

Q2

Inrichten, beheren en bewaken van het beheer/facilitair 
proces middels een softwareprogramma t.b.v. het 
onderhoud/gebouwdossier/melding van storingen en 
bestellingen

Proces- en informatie-
management i.s.m. 
Beheer en onder-
houd

Q2 

Doorontwikkelen mogelijkheden workflows Afas 
(waaronder procuratieschema, handelingen tijdens 
opstart)

Proces- en informatie-
management

Q3

Gebruiker wordt optimaal 
ondersteund bij het 
gebruik van systeem en 
hulpmmiddelen

Servicedesk IT-partner voldoet aan SLA en DAP Afronden transititietraject
 
Sturen op SLA in service-overleg
 
Probleemmanagement optimaliseren
 
Problemen op tactisch niveau bespreken

Proces- en informatie-
management

Q1

7.3 Hulp-
bronnen

Hardware Strategische 
doelstelling

De gebruiker heeft 
de beschikking over 
functionerende hardware

Bij uitval van hardware wordt binnen 2 dagen 
vervangende hardware geleverd

Outsourcen hardwareproces Proces- en informatie-
management

Q1
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Nr. Thema Onderwerp Herkomst Doel Resultaat Acties/ maatregelen Verantw.
Uiterlijk 
afgerond

7.4 Hulp-
bronnen

Informatie-
voorziening 
intern

Strategische 
doelstelling

Verbeteren stuurinformatie Tijdige vertaling in BI-tool bij wijzigingen in KPI's Doorontwikkeling power-BI door interne medewerkers 
o.b.v. wensen en behoeften gebruikers en overhead

Controlling Q4

Vindbaarheid en integriteit 
van de informatie is 
gewaarborgd

Informatie is vindbaar voor de geautoriseerde gebruiker Implementatie nieuw Document Management Systeem Proces- en informatie-
management

Q1

Verbeteren communicatie en 
verbinding intern

Beleid en procedures worden op de juiste wijze vertaald 
en gedoseerd verstuurd naar de locaties

Verbeteren structuur/ samenvoegen van nieuwsbrieven 
en terugkoppelingsmails vanuit coaches en commissies 
richting locatiemanagers

Locatiecoaches en 
Beleid en kwaliteit

Q1

Informatievoorziening vindt plaats via één kanaal Ontwikkelen platform voor informatiedeling (intranet) Proces- en informatie-
management i.s.m. 
Marketing

Q2

Bevorderen onderlinge verbinding Opnemen video's met directie Marketing Q1

Leuke giften geven op bijzondere momenten Marketing Q1

7.5 Hulp-
bronnen

Informatie-
voorziening 
extern

Strategische 
doelstelling

Naamsbekendheid en 
betrouwbaarheid vergroten

Versterking naamsbekendheid Ontwikkelen van landingspagina's en opbouwen van 
interne en externe links

Marketing Q1

Columns/blogs schrijven en delen op sociale media en 
in kranten.

Marketing Q1

Samenwerken met landelijk bekende partij(en) om 
naamsbekendheid te vergroten

Marketing Q1

Lokale postercampagnes bij opening nieuwe locatie Marketing Q1

Stemmen werven om in de ZorgkaartNederland Top 2022 
te komen.

Marketing Q2

Nieuwe missie en visie vertalen naar teksten in folders, 
documenten, film en website.

Marketing Q1

Verhogen tevredenheid 
verwanten

Betere informatievoorziening aan verwanten Inventariseren waar informatiebehoefte ligt bij onze 
verwanten en hoe zij deze informatie zouden willen 
ontvangen 
 
Realisatie van gewenste informatievoorziening

Marketing Q2

7.6 Hulp-
bronnen

Facilitaire 
zaken

Strategische 
doelstelling

Logische indeling van 
activiteiten op gebied van 
bouwen, beheer, onderhoud 
en facilitaire diensten

Betere ondersteuning voor locaties Herdefinieren van processen en herorganiseren van de 
TVB

Beheer en 
onderhoud

Q1

7.7 Onderhoud Strategische 
doelstelling

Locaties zijn in goede staat Periodieke controle benodigde 
onderhoudswerkzaamheden

Invoeren audits woon- en leefomgeving Beheer en 
onderhoud

Q1

7.8 Hulp-
bronnen

Professio-
nele relaties 
en samen-
werkingen

Kwaliteits-
kader

Verbeteren van de 
samenwerking met 
huisartsen/HAP

Samenwerking conform wet- en regelgeving Bovenregionaal overleg voeren i.o.m. IGJ, Nza, 
zorgkantoren, VWS

Directie Q2

7.9 Hulp-
bronnen

E-health Kwaliteits-
kader

Inzetten van toekomst-
bestendige e-health oplossingen

Blijven zoeken naar zinvolle e-health oplossingen Inventarisatie e-health mogelijkheden
Uitvoeren pilots waar wenselijk

Directie Q4
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4. SAMEN LEREN EN VERBETEREN

4.1. Verbeteringen per locatie 
Dagelijks Leven heeft eind 2021 in totaal 72 locaties operationeel. Drie locaties waarvan de bouw in december 2021 wordt afgerond, worden in de eerste week van 2022 geopend.  In 2022 

komen daar naar planning nog circa 20 locaties bij.

Elke locatie stelt aanvullend op dit centrale kwaliteitsplan een locatiegebonden jaarplan op. De input voor het locatiegebonden jaarplan is – net zoals het centrale kwaliteitsplan – een 

samenkomst van diverse metingen, uitkomsten en verbeterpunten, maar dan op locatieniveau. Denk hierbij aan de locatiegebonden resultaten van interne audits en dossiercontroles, 

uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken (MTO en CTO), incidentmeldingen, metingen via de DL-app, gesignaleerde knelpunten, etc. Ieder locatiegebonden jaarplan wordt voorgelegd 

aan directie ter goedkeuring en besproken met de locatiecoach, het team en met de verwanten.

4.2. Evaluatie en terugkoppeling
Er is frequent overleg met de medezeggenschapsraden, waarin ook het kwaliteitsplan aan de orde komt. Tevens wordt de voortgang van het centrale kwaliteitsplan via de periodieke 

kwaliteitsrapportage bijgehouden. Indien nodig wordt er vanuit directie bijgestuurd.

De voortgang van de verbeterpunten op locatieniveau wordt frequent besproken tijdens het periodiek overleg tussen directie en locatiemanager en tijdens het overleg tussen de 

locatiecoach met de locatiemanager. Uiteraard bespreekt de locatiemanager de voortgang ook tijdens het teamoverleg met de medewerkers en tijdens de verwantenavonden met de 

verwanten van bewoners.

Tevens komt de voortgang van de locatiegebonden jaarplannen frequent aan bod tijdens het regio-overleg. Dit overleg wordt georganiseerd door de locatiecoach. Tijdens dit overleg 

worden (regionale) knelpunten besproken, komen nieuw of geactualiseerd beleid, processen en procedures aan de orde en is er vooral ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring 

met als doel te leren van elkaar. De locatiecoaches nemen de resultaten weer mee terug naar centraal niveau, o.a. via het overleg met directie, input voor de kwaliteitsrapportage en via 

de diverse werkgroepen en commissies waar zij deel aan nemen.
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contactgegevens
Kanaal Zuid 145

7327 AA  Apeldoorn 
055 – 576 66 76

info@dagelijks-leven.nl


