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Inleiding 

 

Jah-Jireh Woonzorg is een stichting ten behoeve van oudere en kwetsbare 

Getuigen van Jehovah. Er zijn momenteel drie cultuursensitieve woongroepen in 

Nederland: Wageningen, Rotterdam en Heerlen.  

Vanaf 2010 tot en met 2016 werkte Jah-Jireh op elke locatie samen met een 

lokale zorgaanbieder. Dit is op de locatie Heerlen (de jongste locatie) nog steeds 

het geval.  

 

Deze samenwerking heeft ertoe bijgedragen dat Jah-Jireh de woongroepen heeft 

kunnen ontwikkelen en met een stevige back-up van de respectievelijke 

zorgaanbieders, ervaring heeft kunnen opdoen. 

Door allerlei ontwikkelingen bij de zorgpartners, maar ook door de landelijke 

ontwikkelingen in de zorg, is een sterke wens ontstaan bij Jah-Jireh en haar 

cliënten om de visie te beschermen en als organisatie zelfstandig verder te gaan. 

Vanaf 1 Januari 2017 is dit plan dan ook gerealiseerd. Het eerste jaar was het 

onmogelijk en ook geen verplichting om een kwaliteitsplan te maken.  

 

Vanaf december 2017 is het voor zorgorganisaties verplicht om een 

kwaliteitsplan op te stellen voor ieder volgend jaar. Het kwaliteitsplan 2018 is 

gerealiseerd. Voor 1 juli 2019 wordt er verslag gedaan van de uitkomsten van 

het kwaliteitsplan 2018 middels een kwaliteitsverslag.  

Daarbij moet worden opgemerkt dat het kwaliteitsverslag openbaar gemaakt 

wordt via de website van Stichting Jah-jireh Woonzorg. Het kwaliteitsplan zelf 

hoeft niet gepubliceerd te worden, maar speelt wel een belangrijke rol in de 

gesprekken met bijvoorbeeld het zorgkantoor of de IGJ. 

Daarbij wordt het verslag aangeleverd bij de openbare database van het 

Zorginstituut (NZa) 

 

Hoewel het niet mogelijk is verslag te doen van het kwaliteitsplan 2017, 

eenvoudig omdat dit plan niet bestond, betekent dit niet dat er niet gewerkt is 

aan de kwaliteit in de opbouw van de organisatie in het jaar 2017.  

Daarom vindt u in onze verslaglegging over het jaar 2017 gedeeltelijk informatie 

terug welke u ook kunt vinden in het kwaliteitsplan van 2018. Dit omdat we als 

organisatie vinden dat onze kwaliteit niet is begonnen op 1 januari 2018, maar 

reeds in het startjaar 2017.  

Het kwaliteitsverslag beschrijft de resultaten van 2017 voor de locatie 

Wageningen.  
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Situatieschets 1 januari 2017: 

 

Alle cliënten/bewoners huren een appartement naar wens en de zorg wordt op 

maat en in overleg met de cliënt georganiseerd. De locaties zijn verschillend en 

ook met de aangeleverde zorg is dit het geval. Het streven van Jah-Jireh 

Woonzorg is de cliënt en zijn netwerk te ondersteunen om zo lang mogelijk 

zelfstandig te blijven.  

 

Jah-Jireh Woonzorg levert op dit moment de volgende zorgfuncties: 

Hulp bij huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende 

begeleiding, begeleiding groep en casemanagement. 

Op de locatie Wageningen wordt WLZ-zorg middels VPT geleverd en bieden wij 

indien nodig 24/7 zorg aan onze cliënten. Er zijn drie vaste teams die werkzaam 

zijn binnen de locatie. De zorgplannen liggen ten grondslag aan de zorg- en 

dienstverlening en zijn leidend bij al onze cliënten.  
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Profiel zorgorganisatie  

Algemene identificatiegegevens stichting Jah-Jireh Woonzorg 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Jah-Jireh Woonzorg 

Vestigingsadres Hartenseweg 50 

Postcode en Plaats 6704 PZ Wageningen 

Telefoonnummer 0317-683333 

KvK 24425068 

E-mail secretariaat@jah-jireh.nl 

website www.Jah-Jireh.nl 

 

Onze visie 

Wij vinden het belangrijk dat Getuigen van Jehovah die vanwege ouderdom of 

blijvende beperkingen hulpbehoevend zijn, met liefde en persoonlijke aandacht 

verzorgd en ondersteund worden. In een veilige en vertrouwde omgeving waarin 

zij zich gewaardeerd en begrepen voelen. Omdat hun welbevinden nauw 

samenhangt met de geloofsbeleving en sociaal contact met gelijkgestemden, 

wordt ook aan die aspecten ruimschoots aandacht besteed.  

Onze missie 

Wij zetten ons in voor de gezondheid en het welzijn van onze bewoners. We 

helpen hen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op hun eigen manier, in hun 

eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van hun eigen mogelijkheden. 

Dit doen we met vakbekwame en betrokken zorgverleners en vrijwilligers. 

Familieleden en mantelzorgers spelen hierbij een onmisbare rol.  

  

Zorgomgeving en voornaamste besturingsfilosofie  

Jah-Jireh Woonzorg levert zelfstandig zorg op twee locaties, te weten 

Wageningen en Rotterdam. Op de locatie Heerlen wordt de zorg geleverd door 

een zorgpartner. 

Jah-Jireh heeft gekozen voor het model ‘scheiden van wonen en zorg’. De 

cliënten kiezen en huren een eigen appartement. Er is een huismeester die 

cliënten ondersteunt, daar waar het netwerk te kort schiet. Het wonen valt 

zoveel mogelijk onder de verantwoording van cliënt en zijn netwerk. Er is een 

grote groep vrijwilligers die bestaat uit familie, vrienden en kennissen van de 

cliënten en sympathisanten van het gedachtengoed van de stichting. 

Binnen de woongroepen is een hechte cultuur. De samenwerking tussen 

mantelzorg/vrijwilligers en de professionals is groot. Soms is dat een uitdaging, 

maar meestal een kracht. Het “wij” gevoel blijft daarin erg belangrijk.  

5 



 
  

Er is een directeur/bestuurder Zorg en een directeur/bestuurder Bedrijfsvoering. 

Er is een manager Zorg (1-6-2018) en een manager bedrijfsvoering. 

Er is een kleine overhead voor de ondersteuning op het gebied van ICT, 

financiële administratie, P&O, beleid en controle. De zorgmedewerkers werken 

samen in een team en worden door een Teamcoach gecoached.   

  

Cliënten per doelgroep en de leeftijdsverdeling 

 
Bij Jah-Jireh Woonzorg bindt de identiteit en niet de beperking of het 

ziektebeeld. Over het algemeen spreken we van de oudere en/of kwetsbare 

cliënt. Alle cliënten zijn getuigen van Jehovah en het kiezen voor de woongroep 

is een bewuste keuze.  

 

Op de locatie Wageningen is er een mix, welke we in drie ongeveer gelijke delen 

zou kunnen verdelen, te weten: 

● Een aantal cliënten die weinig zorg nodig hebben. Zij hebben vaak wel een 

diagnose en zoeken, nu zij nog kunnen kiezen, alvast de beschutting van 

de woongroep passend bij hun identiteit of levensstijl.  

● Een groep cliënten met een gemiddelde zorgvraag welke past binnen de 

ZVW (wijkverpleging en/of Wmo)  

● Een groep cliënten die zorg ontvangt vanuit de WLZ (VPT) en in een enkel 

geval PGB. 

 

Jah-Jireh woonzorg biedt zorg aan de volgende doelgroepen: 
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-Psychogeriatrische cliënten 

-Somatische cliënten 

-Cliënten met een verstandelijke beperking 

-Cliënten met NAH 

-Cliënten met een psychiatrische diagnose 

Op de locatie wonen ongeveer 80 personen waarvan ook personen wonen zonder 

zorg: hetzij als mantelzorger of als partner van in zorg zijnde cliënten. 

 

 

Type zorgverlening ZZP- verdeling per doelgroep 

Locatie Wageningen: 

Peildatum juni 2017 -67 cliënten in zorg 

 

doelgroep: 20 t/m 60 70 t/m 80 80 t/m 90 90 t/m 100 totaal 

PG  1 13 13 27 

SOM  4 11 12 27 

VG 2    2 

NAH 1 1   2 

PSYCH 1 3 3  7 

ZINTUIG   1 1 2 

 4 9 28 26 67 

 

Locatie Wageningen peildatum 10-2017 

27 cliënten ontvangen zorg uit de WLZ via Volledig pakket thuis 

ZZP-VPT VV 4 ZZP-VPT VV 5 ZZP-VPT VV 6 

8 11 8 

 

Ons uitgangspunt is dat medewerkers bereid en in staat zijn om hun 

verantwoordelijkheden op te pakken. Daarbij past dat medewerkers zoveel 

mogelijk zelfstandig hun werkzaamheden verrichten en verantwoordelijkheden 

laag in de organisatie komen te liggen. Dat is ook logisch omdat 

verantwoordelijkheid op die plaats in de organisatie goed te overzien is en 

daarmee de consequenties van besluiten ook het best te beoordelen zijn. Deze 

benadering bevordert betrokkenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en vooral de 

motivatie van onze medewerkers. 

 

Onze doelen liggen niet alleen in een hoge kwaliteit van zorg, maar is een 

voortdurende wisselwerking met gemotiveerde medewerkers die hart voor hun 

cliënten hebben en trots zijn op hun vak. Een trotse medewerker is niet alleen 

trots op zijn kennis en kunde, maar is ook trots op de organisatie. Een trotse 

medewerker wil en kan samenwerken en legt verantwoording af van zijn werk. 
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Daarbij is een essentieel onderdeel dat een medewerker goed gefaciliteerd 

wordt. Dat moet voor een deel worden opgelegd door de organisatie. Die moet 

immers ook verantwoording afleggen. Maar voor een evenredig deel is het 

maatwerk. Net als een cliënt heeft ook de medewerker specifieke eigen 

mogelijkheden. 

De filosofie van Jah-Jireh is dat pas wanneer we de medewerker “zien”, we de 

medewerker in zijn kracht kunnen zetten.  

 

Profiel personeelsbestand/samenstelling 

Wageningen zorgverleners 32 vrijwilligers 50 

 

Locatie Wageningen 

1 Woonassistent niveau 1  

4 Helpende niveau 2  

15 verzorgende-IG niveau 3* waarvan 3 in opleiding MBO 4 VP 

3 verpleegkundige niveau 4 *post HBO geriatrie-gerontologie 

*post HBO palliatief consulent in opl. 

1 SPW niveau 4* met extra diploma verzorgende-IG 

5 verpleegkundige niveau 5  

2 MWD 

 

1 niveau 5* 

1 

casemanagement-beleidsmedewerker 

*leerling HBO-MWD 

1 SPH niveau 5  

* extra of in opleiding  

20.2 FTE 

 

2 Personeelsadviseurs   HBO plus *counseling  

1 medewerker HBO in opleiding 

1 Medewerker ICT  

1 Controller  

1 Manager facilitair  

1 Huismeester  

1 Directeur zorg (VP)  

1 Directeur bedrijfsvoering  

5.6 FTE 
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In- door- en uitstroomcijfers 

 

Over in-door en uitstroomcijfers is nog maar summier iets te zeggen. Onder de 

complete personeelsformatie is tot nu toe weinig verloop. Gedurende 2017 zijn 

drie (1,7 fte) collega’s uit dienst gegaan. Bij deze situaties was veranderen van 

werkgever een direct gevolg van veranderende persoonlijke omstandigheden. 

 

Personeel biedt zich vaak aan door middel van een open sollicitatie, omdat zij 

over onze organisatie hebben gehoord. Er is sprake van een actieve respons 

vanuit Jah-Jireh, ook als nieuwe medewerkers op het moment niet nodig zijn. 

Sollicitanten worden altijd uitgenodigd. Dossiers van potentiële medewerkers 

worden na toestemming bewaard en bij vacatureruimte wordt met hen als eerste 

contact opgenomen. 

  

Daarbij zorgt Jah-Jireh Woonzorg dat medewerkers tevreden uit dienst gaan 

voor zover wij daar invloed op hebben. We zijn van mening dat we alleen maar 

maatwerk kunnen leveren voor onze cliënten als we ook de medewerker blijven 

zien. Dat vraagt een dosis creativiteit en ook lef van de organisatie. Soms buiten 

de paden denken. Niet denken in onmogelijkheden, maar juist in dat wat 

mogelijk is. Flexibiliteit naar medewerkers wordt nog te vaak gezien als ‘te soft’ 

personeelsbeleid. Jah-Jireh Woonzorg ziet dit juist als durven veranderen. De 

zorg verandert, wij bewegen mee. Daarnaast houden we na uitdiensttreding 

contact met de medewerker. Dit levert soms verrassende nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden op.  

 

Verloop verzuim en percentages 

 

Het gemiddelde verzuimpercentage over 2017 is hoog geweest door langdurig 

verzuim ten gevolge van psychische en lichamelijke aard. Over het jaar 2017 lag 

het verzuimpercentage op 4.5 

Vanuit Jah-Jireh is het beleid op ziekteverzuim doelmatiger geworden.  

Daarbij heeft de samenwerking met een grote landelijke Arbodienst te wensen 

overgelaten. De communicatie vanuit de Arbodienst verliep stroperig en niet 

voldoende adequaat om medewerkers optimaal te kunnen ondersteunen.  

Dit leidde bij de organisatie tot veel frustratie want een nauwe samenwerking 

met korte lijnen is behalve in het voordeel van de organisatie en zijn cliënten 

vooral in het voordeel van de medewerker. 

Na overleg met de verzekeraar is in 2018 besloten om te kiezen voor een 

kleinere Arbodienst en daarbij alleen samen te werken met vaste artsen. 

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

 

Cliënten bij Jah-Jireh Woonzorg zijn meer dan hun zorgvraag. We zetten ons 

dagelijks in om de cliënt en zijn netwerk te versterken, waarbij we de zorg 

afstemmen op het individu, namelijk die respectievelijke cliënt.  
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Aandacht, aanwezigheid en toezicht is geborgd. In elke dienst is minimaal één 

verpleegkundige aanwezig. In onze nachtdienst is ook vaak een verpleegkundige 

aanwezig, maar op zijn minst altijd een verzorgende IG met achterwacht van 

een verpleegkundige. Een huisarts is oproepbaar en binnen 30 minuten 

aanwezig. Alle medewerkers werken multidisciplinair met het ECD.  

 

De ondersteuning past bij de wijze waarop de cliënt dat wenst, zonder voorbij te 

gaan aan persoonlijke of professionele waarden en voorschriften. Dit vraagt om 

maatwerk. In het kwaliteitskader gaat het bij persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning over de wijze waarop de cliënt in alle levensdomeinen 

uitgangspunt is bij de zorg- en dienstverlening. Het doel is om de kwaliteit van 

leven van de cliënt zo optimaal mogelijk te laten zijn. Binnen de relatie tussen 

cliënt en zijn netwerk, zorgverleners en zorgorganisatie komt de cliënt optimaal 

tot zijn recht.  

 

In het kwaliteitskader is dit thema uitgewerkt in verwachtingen die een 

zorgorganisatie uitvoert, namelijk:  

1. De zorg- en dienstverlening heeft een multidisciplinair karakter; we werken 

bijvoorbeeld samen met vaste huisartsen en para-medische hulp als ergo en 

fysiotherapeuten. 

2. Goede afspraken en een goede samenwerking liggen vast in een zorgleefplan. 

Het opstellen van een ZLP wordt gedaan door de EVV; hij/zij is tevens een een 

gids voor onze cliënt en zijn/haar netwerk. 

3. De zorg wordt geleverd vanuit vier thema’s:  

compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen.  

 

De vier hierboven genoemde thema’s sluiten aan bij de kernwaarden van 

Jah-Jireh Woonzorg: Aandacht, Verbinden, Prikkelend en Vakmanschap. Vooral 

de persoonsgerichte zorg omvat de begrippen aandacht, verbinden en 

vakmanschap.  

 

De wijze waarop we als stichting invulling geven aan persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning is bijvoorbeeld dat iedere cliënt binnen 24 uur een voorlopig ZLP 

heeft, opgesteld door een persoonlijk EVV, daarbij ondersteund met het vier 

ogen principe van de Wijkverpleegkundige.  

Het ZLP bevat in ieder geval: De primaire hulpvraag; het medicatieoverzicht; de 

gegevens van de 1e contactpersoon; afspraken over wat te doen bij 

calamiteiten.  

 

Het voorlopig ZLP wordt na maximaal vijf dagen ondertekend door de cliënt en 

wordt binnen zes weken omgezet in een definitief plan. 

Het uitgangspunt van het ZLP is te allen tijde de cliënt, zijn/haar wensen en 

(persoonlijke) vragen, gewoontes en voorkeuren, normen en waarden. Het ZLP 

wordt door de cliënt (of diens vertegenwoordiger) getekend.  

Dit ZLP heeft een multidisciplinair karakter en wordt besproken in aanwezigheid 

van de cliënt en/of zijn naaste. Het ZLP is opgesteld op basis van de vier 
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domeinen. Het ZLP wordt in ieder geval gecontinueerd met een minimum van 

eenmaal per half jaar, of zoveel vaker als nodig is. Bij ongewijzigd beleid wordt 

dat vastgelegd in het dossier van de cliënt. Bij grote zorginhoudelijke wijzigingen 

wordt een ZLP opnieuw gemaakt en ondertekend door de cliënt. Het ECD Nedap 

biedt hierbij de digitale ondersteuning.  

 

De zorgprofessional brengt via Omaha System de aandachtsgebieden van de 

cliënt in kaart, verdeeld over 4 domeinen: 

● Het fysiologisch domein 

● Het gezondheidsgerelateerde gedragsdomein  

● Het omgevingsdomein 

● Het psychosociale domein  

In de ZLP’s zijn de vier thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoel) 

in de loop van 2017 kritischer uitgewerkt . Daar blijft een focus.  

We zijn als stichting van mening dat we eerst de basis op orde moeten hebben 

om van daaruit verder te bouwen.  

 

Wonen en welzijn 

 

In het kwaliteitskader gaat het bij wonen en welzijn over vijf thema’s die leidend 

zijn bij kwaliteitsverbetering:  

1. Zingeving  

2. Zinvolle tijdsbesteding  

3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding  

4. Familieparticipatie en inzet vrijwilligers  

5. Wooncomfort  

 

Deze thema’s krijgen aantoonbaar invulling en worden vanuit het ‘ik’ perspectief 

bezien vanuit de cliënt.  

 

1.Zingeving: 

Binnen Jah-Jireh woonzorg is een actieve koppeling met de geestelijke zorg die 

niet alleen wordt ingezet bij specifieke levensvragen.  

Voor al onze cliënten heeft de geloofsbeleving altijd een belangrijke plaats in hun 

leven ingenomen. Zij hebben de wens zo lang mogelijk betrokken te blijven. Dit 

geldt voor vrijwel alle cliënten. Zelfs wanneer cliënten vanwege cognitieve 

achteruitgang dit niet meer zelfstandig kunnen oppakken, waarderen zij de 

ondersteuning daarbij enorm.  

 

Vanuit dit oogpunt zorgt Jah-Jireh woonzorg samen met de geestelijke zorg dat 

cliënten deel blijven uitmaken van de christelijke gemeente en ondersteuning 

krijgen om zich waardevol te blijven voelen. 

 

Cliënten worden ondersteund in het bezoeken van hun vergaderingen indien 

mogelijk. Als dit gezien de conditie niet of tijdelijk niet meer mogelijk is, kunnen 
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cliënten gebruik maken van een inbel-verbinding waarbij interactie mogelijk is. 

Elke cliënt is gekoppeld aan een persoonlijk geestelijk verzorger. Deze is ook 

opgenomen in het ZLP. De geestelijk verzorger neemt zelf initiatief om de cliënt 

te bezoeken.  

 

Door deze op maat geleverde aanpak wordt samen met de cliënt gekeken waar 

de behoefte ligt. Zijn er levensvragen of andere behoeften in deze? Daarbij 

kunnen cliënten en medewerkers tussentijds altijd een beroep doen op de 

coördinator geestelijke zorg welke dagelijks op de locatie aanwezig is.  

 

Jehovah’s Getuigen krijgen maandelijks een geestelijk programma wat via 

broadcasting (een intern televisiekanaal welke behalve te beluisteren ook te 

bekijken is) wordt verstrekt. Elke eerste zondag van de maand wordt dit 

programma in de grote presentatieruimte getoond zodat alle bewoners de 

gelegenheid krijgen dit te volgen. Grote vergaderingen welke driejaarlijks 

gehouden worden kunnen vanwege beperkingen vaak niet meer bezocht worden, 

maar deze vergaderingen worden gestreamd zodat niemand iets hoeft te missen.  

Daarbij is najaar 2017 een televisiescherm opgehangen in de loungehoek waar 

dagelijks gekeken en geluisterd kan worden naar een selectie van filmpjes en 

muziek. 

 

2.Zinvolle tijdsbesteding:  

Door middel van het ZLP-gesprek en de intake is er bij aanvang zorg 

geïnventariseerd waar de wensen, noden, behoeften en voorkeuren omtrent 

activiteiten en daginvulling liggen bij de individuele cliënt.  

Op basis hiervan worden samen met de cliënt doelen en acties opgesteld. Hierbij 

worden de naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers betrokken 

en ondersteund om tot afspraken met de cliënt en zijn netwerk te komen 

omtrent een zinvolle tijdsbesteding. 

 

De cliënten zijn verschillend en dat geldt ook voor hun individuele wensen. 

Jehovah’s Getuigen herkennen zich wel vaak in het groep of familiegevoel. Ze 

doen graag dingen samen. Zijn ook zorgzaam en belangstellend voor elkaar. Dat 

resulteert hierin dat er door de cliënten onderling al veel georganiseerd wordt op 

microniveau. Denk aan het voorlezen of het tonen van filmpjes via hun tablet 

aan bedlegerige cliënten. Elkaar uitnodigen voor rummicub of klaverjassen of 

zomaar een kopje koffie.  

 

Activiteiten kunnen zowel op individueel als in groepsverband uitgevoerd 

worden. Jah-Jireh woonzorg biedt voor cliënten die moeite hebben met 

dagstructuur een dagprogramma aan. Dit is tevens een mogelijkheid om de 

partner te ontlasten bijvoorbeeld bij partner met dementie. 

Veel aandacht wordt besteed aan het opbouwen en ondersteunen van relaties 

van de cliënt. Het activiteitenprogramma is omvangrijk, maar het hoeft niet 

altijd een compleet programma gedurende de dag te omvatten. 
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Vanwege het feit dat cliënten vanuit heel Nederland kiezen voor de woongroepen 

is het soms een uitdaging om naasten volledig bij de zorg en/of sociale 

ondersteuning te betrekken. Door in gesprek te blijven met onze respectievelijke 

cliënten zijn we in staat om het activiteitenaanbod flexibel bij te sturen. Dit op 

individueel en groepsniveau. 

 

De mate van bewegen en het stimuleren van bewegen wordt binnen Jah-Jireh 

Woonzorg als zeer belangrijk aangemerkt. Behalve het ontwerpen van een 

beweegwaaier (welke landelijk is gelanceerd) en het inzetten van deze waaier, 

blijft het een aandachtspunt om de focus hierop vast te houden. Juist de 

kwetsbare cliënt neemt hiertoe geen zelfstandig initiatief. Daarom hebben we 

wekelijks een gymnastiek programma.  

 

Juist omdat we in gesprek blijven met de cliënt, kwam uit de laatste cliënt 

evaluatie naar voren dat cliënten graag meer buitenactiviteiten wilden.  

Vanaf het jaar 2016 is achtereenvolgens een extra wandelpad aangelegd, zijn 

vijf tuinbanken geplaatst langs dit pad, is een rolstoeltoegankelijke plantenkas 

geplaatst, en zijn in 2017 twee verblijven geplaatst voor kleine huisdieren zoals 

kippen en konijnen en is er een jeu de boulesbaan aangelegd. Deze activiteiten 

worden gedeeltelijk bekostigd door cliënten zelf in samenwerking met de 

vereniging ‘Vrienden van Jah-Jireh’ en de stichting. 

 

Bij alle ontwikkelingen speelt de centrale cliëntenraad een belangrijke rol. 

Wat betreft de binnenactiviteiten is er, behalve de wekelijkse gym, een 

meezingmiddag waar elke cliënt die van zingen houdt, onder leiding van een 

zangcoach kan meezingen. 

 

Elke woensdagavond is er spelletjes avond waaraan elke cliënt kan meedoen. 

Deze activiteit wordt door onze eigen bewoners georganiseerd en bemand. 

 

De wensen, noden, voorkeuren en behoeften bezien vanuit de vier 

levensdomeinen en de levensgeschiedenis van de cliënt hebben in het 

zorgproces een continue rol om tot afspraken te komen. De afspraken die met 

de cliënt, zijn mantelzorgers en vrijwilliger(s) worden gemaakt worden 

vastgelegd in het ZLP. 

 

3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding  

De cliënt kan zelf aangeven wat de wensen, behoeften, voorkeuren en noden 

zijn t.a.v. wassen, douchen en toiletgang. Dit wordt vastgelegd in de domeinen. 

Ook wanneer de cliënt niet (meer) is staat is, de zelfzorg (deels) uit te voeren, 

wordt dit vastgelegd in de domeinen. Wij houden rekening met de 

kledingwensen van onze cliënten, dus ook wanneer ze dit zelf niet meer kunnen. 

Wij verzamelen daarvoor gegevens van de naasten. Droeg de cliënt bijvoorbeeld 

vroeger een kostuum inclusief hoed, dan draagt hij dat bij ons ook. Op basis van 

de wensen, behoeften, voorkeuren en noden worden afspraken gemaakt over 
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wat wel en niet wordt overgenomen door de zorg. De afspraken, passend binnen 

de indicatie, worden vastgelegd in het ZLP.  

 

Jah-Jireh Woonzorg heeft afspraken met een wasserijservice en biedt cliënten de 

mogelijkheid om kleding daar te laten wassen. Van sommige cliënten wordt de 

was door familie gedaan. Binnen het woongebouw staan vier wasmachines en 

wasdrogers die door cliënt en familie gebruikt kunnen worden.  

 

Tevens is er wekelijks een kapster aanwezig waar volgens afspraak en tegen 

betaling het haar verzorgd kan worden. 

Wat betreft voetverzorging kan er een afspraak gemaakt worden met een 

ambulante pedicure. Er is ook een masseuse die op afroep geconsulteerd kan 

worden.  

 

4. Familieparticipatie 

Familieparticipatie is een groot goed binnen Jah-Jireh Woonzorg. De inzet van 

mantelzorgers en vrijwilligers is groot en zij worden actief betrokken bij de zorg 

en het welzijn van de cliënt.  

 

In samenspraak met de cliënt en de zorgverlener wordt er afgesproken wat de 

familie, naasten en/of mantelzorg kunnen betekenen voor de cliënt. De 

afspraken hierover worden vastgelegd in het ZLP van de cliënt en geëvalueerd. 

Ook vrijwilligers zijn bij dit proces betrokken en kunnen hier in ondersteunen.  

 

Familie en naasten worden uitgenodigd om te koppelen aan Caren Zorgt. 

Daarmee is er een netwerk rondom de cliënt waarbij familie snel kan inhaken op 

de zorg. De ervaringen tot nu toe zijn positief en het toenemend gebruik van 

familienet leert dat de betrokkenheid van familie en naasten merkbaar wordt 

vergroot.  

 

Behalve dat familie en vrijwilligers zich inzetten voor de individuele cliënt, 

betekenen zij veel voor de woongroepen in het geheel. Een groot deel van de 

levenskwaliteit hangt nauw samen met de inzet van deze enthousiaste groep 

mensen. Behalve directe hulp aan de dagelijkse invulling, helpen de familieleden 

mee aan het onderhoud van het gebouw. Elke drie maanden is er op zaterdag 

een grote schoonmaakdag. Gemiddeld zijn er zo’n 40 vrijwilligers, al dan niet 

familie, die komen helpen. Ook in 2017 is er daardoor veel extra’s tot stand 

gebracht.  

 

Behalve schoonmaakklussen worden er ook reparaties verricht en wordt de tuin 

gedaan. Het is bijzonder te zien dat onze cliënten erg genieten van deze acties 

en waar mogelijk ook zelf meehelpen. Daarbij zorgen wij als stichting voor koffie 

met lekkers en een warme maaltijd tussen de middag. Uiteraard helpen we zelf 

ook mee. We hebben gemerkt dat dit alles een heel positieve uitwerking heeft op 

de hele groep. We zien dat familieleden elkaar opzoeken of afspreken om de 

volgende keer weer aanwezig te zijn. 
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Behalve de schoonmaakdag wordt onze mini-supermarkt bemand en verzorgd 

door cliënten, familie en vrijwilligers, de balie en telefoon bemand door cliënten, 

familie en vrijwilligers en vijf dagen per week wordt er geholpen bij de dagelijkse 

verzorging van de warme maaltijd. Onze koffiehoek is dagelijks van acht tot vijf 

uur voorzien van verse koffie en thee. Iedereen kan daar gratis koffie en thee 

pakken. 

Dagelijks worden de koffie en theekopjes afgewassen door onze eigen bewoners, 

uiteraard met behulp van een professionele afwasmachine.  

 

Op zaterdag is er in de wintermaanden door dezelfde familie en vrijwilligers een 

soeprooster georganiseerd. Het is goed te zien dat er juist door deze zaken een 

grote interactie is ontstaan. Zo wordt het ook een moment om elkaar te 

ontmoeten. Gezellig langs je ouders gaan en samen een kopje soep mee-eten. 

 

In dit alles neemt Jah-Jireh de leiding in de organisatie en facilitering. Jah-Jireh 

investeert veel energie in deze voor de cliënten zo belangrijke groep mensen.  

 

5. Wooncomfort  

De cliënt kiest en huurt zijn woning zelf en uiteraard heeft de cliënt alle ruimte 

om deze zelf in te richten. De woning wordt verzorgd door de cliënt zelf, al dan 

niet met ondersteuning uit de WMO. Soms nog helemaal zelfstandig met een 

beetje hulp van familie. Cliënten met een VPT-pakket krijgen hulp van een 

medewerker die de woning verzorgd.  

 

Er wordt dagelijks schoongemaakt binnen de gemeenschappelijke ruimten zoals 

keuken, restaurant en toiletten door deskundige medewerkers.  

Voor onze VPT-cliënten geldt dat de cliënt kan aangeven welk eten hij/zij lekker 

vindt en keuze heeft in wat hij/zij wil eten. Dagelijks is er de keuze uit twee 

gevarieerde warme maaltijden.  

De maaltijd kan gezamenlijk genuttigd worden, in de huiskamer (dagbesteding) 

of indien gewenst op het appartement. De cliënt kan tevens kiezen wat hij/zij 

wenst te drinken gedurende de dag. Elke week wordt er samen met de cliënt een 

boodschappenlijstje gemaakt voor het ontbijt en de lunch. Wensen en 

voorkeuren zijn immers verschillend. De boodschappen worden wekelijks op het 

appartement aangereikt. Alle andere bewoners (zonder VPT) kunnen tegen 

betaling gebruik maken van de warme maaltijd. 

 

Als Jah-Jireh Woonzorg vinden wij gastvrijheid een essentieel onderdeel van de 

dagelijkse gang van zaken. Er is behalve een restaurant, een grote koffieruimte 

waar cliënten, familie en andere gasten, vrij koffie en thee kunnen drinken. Dat 

is tevens een gezellige sfeervolle ontmoetingsplaats. Dat is een compliment 

welke wij vaak terughoren van gasten. Zij ervaren de sfeer prettig! 

 

De gastvrijheid vertalen wij ook terug naar onze cliënten en hun 

familie/mantelzorg. Juist omdat deze vaak niet in de buurt wonen, kunnen zij 
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gebruik maken van onze drie logeerkamers. Dat biedt tevens mogelijkheden om 

te participeren omdat men dan bijvoorbeeld een weekend kan komen en meteen 

kan meewerken in het soep rooster bijvoorbeeld. 

 

Veiligheid 

 

Jah-Jireh Woonzorg streeft naar optimale veiligheid voor haar cliënten. Die 

veiligheid moet in balans zijn met de persoonlijke vrijheid en het welzijn van 

cliënten.  

 

Er zijn twee manieren om de basisveiligheid te kunnen borgen:  

1. Meten van indicatoren  

2. Leren en verbeteren  

In het kwaliteitskader gaat het bij veiligheid over het meten en inzichtelijk 

maken van indicatoren. Door het inzichtelijk maken van de indicatoren zijn er 

handvatten om te kunnen leren en verbeteren. In het kwaliteitskader is dit 

thema uitgewerkt in verwachtingen die een zorgorganisatie uitvoert, namelijk:  

1. Het leren en verbeteren in de organisatie op basis van indicatoren op vier 

thema’s van basisveiligheid: medicatieveiligheid; decubituspreventie; 

gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen; preventie acute 

ziekenhuisopname.  

2. Het inzichtelijk maken van de indicatoren over de basisveiligheid in het 

kwaliteitsverslag  

3. Jah-Jireh heeft een incidentencommissie. 

 

Jah-Jireh woonzorg draagt zorg voor een veilige omgeving voor de cliënten. 

Hierbij is onder andere continue aandacht voor: veiligheid van hulpmiddelen; 

brandveiligheid; aanwezigheid van calamiteitenplannen; hygiëne en 

voedselveiligheid. Daarnaast is het voor alle cliënten mogelijk hun gevoel van 

onvrede te uiten en indien nodig een klacht in te dienen. Als organisatie vinden 

wij het belangrijk om geen klachten te laten ontstaan. Dat vraagt bij alle ruis, 

directe actie. Het in gesprek blijven met onze cliënt, en niet alleen bij 

tweejaarlijkse momenten van evaluatie, is daarbij een belangrijke hulp om snel 

te weten wat leeft of speelt. In 2017 hebben wij geen klachten ontvangen via 

onze klachtencommissie. 

Behalve voor cliënten is er ook aandacht voor gezonde medewerkers, juist 

omdat zij in de resultaten voor de cliënten onmisbaar zijn.  

 

Jah-Jireh heeft de normen voor zorginhoudelijke basisveiligheid op de volgende 

manier inzichtelijk gemaakt: 

 

1.Medicatie 

De arts schrijft voor en de apotheek beheert de medicatie. Er is veel aandacht 

voor medicatieveiligheid in samenwerking met onze vaste apothekers. Bij twijfel 

of een cliënt op een juiste manier met zijn/haar medicatie om kan gaan wordt 
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altijd een BEM-score afgenomen. Alle medicatie die aangereikt en waar 

toegezien wordt op inname, wordt zoveel als mogelijk geleverd in een baxterrol. 

Dat biedt soms zelfs extra mogelijkheden voor de cliënt om de zelfstandigheid 

hierin wat langer te kunnen behouden.  

 

Daarbij worden medicatie afspraken duidelijk in het ZLP vastgelegd. Wie doet 

wat en wie is waarvoor verantwoordelijk! Medicatie incidenten worden 

geregistreerd en geanalyseerd op team en organisatieniveau. De analyse van de 

incidenten wordt teruggekoppeld naar de medewerkers en gebruikt als input om 

tot verbetermaatregelen te komen.  

 

Elk jaar wordt door onze apotheker een review op de medicatie gedaan en 

samen met de arts geëvalueerd. De resultaten worden indien nodig vastgelegd 

in het individuele ZLP.  

Vanuit een 0-meting op 1 januari 2017 heeft onze vaste apotheker tijdens een 

groot overleg de wet en regelgeving m.b.t medicatie met de medewerkers 

besproken en zijn afspraken aangescherpt.  

Daaraan gekoppeld hebben alle medewerkers in maart 2017 (niveau 2-3) een 

medicatietraining doorlopen en zijn allen gecertificeerd voor het geleerde. 

 

Jah-Jireh vindt de manier van dubbele controle op dit moment storend tijdens 

het zorgproces en beperkt dit zoveel mogelijk met behulp van een tweede 

medewerker. Soms lukt het niet om dubbele controle efficiënt te organiseren. 

Bijvoorbeeld in situaties waar medewerkers individueel werken (zoals thuiszorg, 

of kleinschalig wonen). Of situaties waarin de dubbele controle zodanig 

ingewikkeld wordt, dat het afleidt van de handeling zelf en daardoor niet 

bijdraagt aan de veiligheid. Als dubbele controle niet doelmatig en veilig gedaan 

kan worden, dan kan er - als uiterste - voor worden gekozen geen dubbele 

controle te doen. De zorgorganisatie heeft immers óók de verantwoordelijkheid 

om doelmatig zorg te verlenen. Voor het digitale Nedap systeem wordt een 

speciale medicatie app ontwikkeld waardoor dubbele controle wel efficiënt 

geregeld kan worden. Voor de smartphone is deze inmiddels beschikbaar, maar 

voor Apple-tablets, daarvan is het besturingssysteem anders. De verwachting 

was dat deze begin 2018 gereed zou zijn, maar wordt deze juni 2018 nog steeds 

verwacht. Tijdens de audit 2018 zijn de bevindingen en de motivatie met het 

auditteam gedeeld. We hebben aantoonbaar kunnen maken dat voortdurend 

gewerkt wordt naar hoe de risico’s op medicatiefouten zo klein mogelijk 

gehouden kan worden.  

 

2. Decubituspreventie 

Voor alle cliënten worden risico’s op huidletsel, voeding, incontinentie, medicatie, 

depressie en vallen minimaal 2x per jaar gemonitord d.m.v. een 

risicosignalering.  

Indien nodig worden er middels het ZLP acties uitgezet.  

Uit de risicosignaleringen 2017 blijkt dat decubitus bij ons weinig tot niet 

voorkomt. Dit heeft vooral te maken met de ruime aandacht die er binnen 
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Jah-Jireh woonzorg is voor goede voeding en bewegen. Tevens is er veel 

aandacht voor kwalitatieve incontinentiezorg. Denk aan juist gebruik van 

incontinentieproducten. Tevens wordt aandacht gegeven aan juiste hulpmiddelen 

zoals matrassen en passende rolstoelen. 

 

3. Gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen  

Binnen Jah-Jireh woonzorg is veel aandacht voor de wens van de cliënt. Zij 

wonen immers zelfstandig. Daarbij vinden we vanuit onze visie veilige vrijheid 

heel belangrijk.  

 

Dit is een uitdaging aangezien onze cliënten soms met forse dementie of andere 

complexe zorgvraag, vaak langer in hun thuissituatie verblijven.  

We vinden het daarom belangrijk om voortdurend in dialoog te zijn met waar 

mogelijk de cliënt en/of familie. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden in de 

regel niet toegepast. Soms is er een uitdrukkelijk verzoek van de cliënt en/of zijn 

naaste.  

 

Indien het onoverkomelijk is om een maatregel toe te passen, wordt deze altijd 

eerst besproken en met schriftelijke toestemming van de huisarts vastgelegd en 

pas dan toegepast. Hierbij moet je denken aan het omhoog doen van een 

bedhek. De reden van inzet van een vrijheidsbeperkende maatregel alsmede de 

afbouw en de evaluatie wordt geregistreerd in het individuele cliëntdossier.  

 

Jah-Jireh heeft dwaaldetectie geplaatst bij alle in en uitgangen waardoor een 

cliënten met dwaalgedrag toch veilig kan bewegen. Als cliënten graag naar 

buiten gaan gebruiken we soms een GPS (spotter) zodat de bewegingsruimte 

voor onze cliënten zo groot mogelijk is. Door bepaalde aandoeningen zoals 

problemen met evenwicht waardoor het valgevaar groter is, wordt altijd in 

overleg met familie een plan van aanpak gemaakt. Daarbij maken we 

bijvoorbeeld gebruik van hulpmiddelen zoals bedmat met sensor.  

Tevens kunnen onze cliënten gebruik maken van personenalarmering.  

Onze ervaring is dat cliënten dat als prettig en vooral als een veilig gevoel 

ervaren. 

 

4. Preventie van acute ziekenhuisopname. 

Jah-Jireh heeft inzichtelijk hoe vaak cliënten acuut in het ziekenhuis opgenomen 

worden. Bij opname wordt de reden, voor zover duidelijk geregistreerd in het 

cliëntdossier.  

Wat betreft acute opnames over 2017 betreffen het er vier. 

 

1 cliënt CVA 

2 cliënten Hartklachten 

1 cliënt Ileus 
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Om de indicatoren te kunnen meten en er van te leren, is het belangrijk dat deze 

op een eenvoudige wijze geregistreerd zijn en uit ‘de systemen (het ECD)’ te 

halen zijn. Dit doet Jah-Jireh woonzorg met behulp van de kwaliteitsmonitor die 

geïntegreerd zit in ons ECD.  

 

5. Algemene veiligheid 

Wat betreft veiligheid is het altijd zoeken naar de juiste balans want 100% 

veiligheid of de garantie dat er nooit iets mis kan gaan is niet realistisch. 

Jah-Jireh woonzorg bespreekt altijd met de cliënt en zijn/haar familie/mantelzorg 

waar de grens ligt, namelijk het niet kunnen borgen van de veiligheid van de 

cliënt. Daarbij is het een extra uitdaging omdat de cliënt zelfstandig woont, 

duidelijk te maken wanneer die grens bereikt is. Het gebeurt wel eens dat we 

daar een verschil van mening over hebben met de cliënt en zijn naaste.  

We kunnen adviseren en ondersteunen in een andere woonsetting, maar een 

enkele keer wil een cliënt en/of naaste liever in zijn vertrouwde woonsetting 

blijven, zelfs na overleg met een arts. Behalve de dialoog en wijzen op de risico’s 

leggen we dit ook vast in een ondertekend document in het cliëntdossier. 

 

Behalve de persoonlijke veiligheid hebben we ook te maken met wettelijke 

regels ten aanzien van brandveiligheid en ontruiming.  

Het woongebouw is brandveilig gekeurd door de brandweer en een vergunning is 

afgegeven door de gemeente Wageningen. Daarbij worden onze brand en 

blusmiddelen jaarlijks gekeurd. Denk hierbij ook aan rookmelders en 

noodverlichting.  

Jah-Jireh woonzorg hecht aan een goede voorbereiding en heeft daarom een 

ontruimingsplan geschreven welke is gekeurd door een extern bedrijf wat 

gespecialiceerd is in gevaarsbeheersing. In en rondom het gebouw zijn altijd een 

aantal BHV-ers paraat. Ons streven is standaard: vier. Daarbij zijn EHBO-ers en 

BHV-ers opgeleid. In november 2017 is een ontruimingsoefening uitgevoerd. 

Daarvan is een rapportage en risico inventarisatie gemaakt. Tijdens de oefening 

kwamen punten (denk aan standplaats portofoons en bhv-vesten, maar ook de 

communicatie tussen onderlinge bhv-ers) aan de orde welke meteen zijn 

aangepast in het ontruimingsplan en de communicatie naar de medewerkers. 

Daarbij hebben we de oefening in maart 2018 herhaald om te zien of de 

knelpunten met de uitgezette acties voldoende zijn ondervangen. Tevens zijn 

een aantal nieuwe BHV-ers opgeleid. 

 

Jah-Jireh Woonzorg realiseert zich dat zij zorg en diensten levert aan een 

kwetsbare groep mensen. Hoewel veel cliënten nog eigen regie hebben denken 

we graag mee. We beseffen dat een kwetsbare groep mensen ook mensen met 

verkeerde plannen aantrekken. Denk hierbij aan inbraak of insluiping. We 

proberen onze cliënten goed voor te lichten over het sluiten van ramen en 

deuren.  
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Voor 8:30 en na 17:00 is onze hoofdingang gesloten en kunnen bezoekers en/of 

leveranciers, medische diensten zich rechtstreeks melden bij de bewoners of 

melden via de intercom waarna medewerkers na verificatie zullen opendoen. 

Elke avond wordt er een ronde gelopen langs ramen en deuren op de begane 

grond (vooral in de zomermaanden loont dit in het bijzonder) en controleren wij 

de gemeenschappelijke ruimte op onze verdiepingen. 

 

Voor het jaar 2018 staat er een nieuw sleutelbeleid (tags) en camerabewaking 

op het programma. Afgezien van het kostenplaatje wordt momenteel onderzocht 

hoe dit matcht met de nieuwe wet AVG. 

Behalve dit alles heeft Jah-Jireh Woonzorg zich zo goed mogelijk voorbereid op 

noodsituaties en calamiteiten. Wij beschikken over een AED en een groot aantal 

verbanddozen. Er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Een brand, extreem 

weer of andere bijzondere omstandigheden kunnen vragen om speciale 

maatregelen. Het is belangrijk ook dan te weten waar we aan toe zijn. 

Op het informatiebord in de centrale hal hangt instructie hoe te handelen in 

geval van ramp of calamiteit. 

Wij hebben voldoende eten en water in huis om een aantal dagen door te 

komen.  

Omdat wij werken met digitale dossiers en stroom en/of het internet kan 

uitvallen, hebben we met toestemming van elke cliënt in het keukenkastje op 

het eigen appartement een folie bevestigd met een spoedzorg-formulier met 

relevante contactgegevens, het persoonlijk medisch document en de 

persoonlijke wilsbeschikking. Ook hebben we het medicatieoverzicht met die 

reden niet digitaal opgeslagen, maar in een medicatie-map op het appartement 

van de cliënt. 

 

In het verlengde van veiligheid vindt Jah-Jireh dat infectiepreventie ook een 

plaats verdiend tussen alle acties rondom veiligheid. Juist omdat het scheiden 

van wonen en zorg er soms voor zorgt dat we als setting een beetje tussen de 

spreekwoordelijke wal en schip vallen.  

 

Op het moment van verdenking op virussen en/of bacteriën blijkt dan regelmatig 

dat er onduidelijkheid is bij medewerkers, maar ook bij de GGD en dan van onze 

kant aanhoudendheid nodig is om erger te voorkomen. Het gevaar zit er in om in 

protocollen te gaan denken, maar ons inziens zijn deze alleen een hulp. Het blijft 

mensenwerk. 

Recent (oktober 2017) heeft er daarom op ons verzoek een overleg 

plaatsgevonden met de GGD om risico's op onze woonsetting te inventariseren. 

Tevens hebben we we als organisatie besproken dat willen we samenwerken op 

meerdere gebieden, de drempel lager moet zijn. In geval van calamiteit of 

melding is het vinden van de juiste persoon vaak een stroperig proces. 

De GGD zoekt naar mogelijkheden om meer zichtbaar te zijn en in een vroeg 

stadium mee te kijken.  

20 



Jah-Jireh heeft geadviseerd om een vast contactpersoon te hebben als 

aanspreekpunt bij de GGD en dit geldt ook andersom. Korte lijnen scheelt veel 

tijd en nodigt uit te verbeteren.  

Daarbij hebben wij meteen het verzoek gedaan om een bijscholing over de drie 

meest voorkomende infecties (norovirus-influenza en de mrsa-bacterie). Geen 

wollige verhalen, maar praktische praktijk. 

De GGD heeft dit gehonoreerd met een preventie voorlichtingsbijeenkomst voor 

al onze medewerkers op 4 december 2017. 

Tevens heeft Jah-Jireh woonzorg meegewerkt in het onderzoek 

antibioticaresistentie in de thuiszorg. 

 

Leren en werken aan kwaliteit 

 

Jah-Jireh Woonzorg stond aan de wieg van de nieuwe structuur in de 

gezondheidszorg, namelijk het scheiden van wonen en zorg. In de afgelopen 

jaren hebben we ervaren hoe de verschuivingen in de zorg zichtbaar zijn 

geworden.  

Jah-Jireh woonzorg heeft geen verpleeghuizen, maar levert de zorg die nodig is 

bij de cliënt thuis.  

De zorgvraag in de thuissituatie neemt toe en is behalve een grotere zorgvraag 

ook complexer. Daarbij neemt ook, gezien de hoge leeftijd van de cliënten, de 

kans op een vorm van dementie toe.  

 

Dat betekent dat potentiële cliënten op de wachtlijst vaak al een hoge leeftijd 

hebben in combinatie met een vorm van dementie of een diagnose van een 

bepaald ziektebeeld waardoor zij uit voorzorg zelf de beschutting van de 

woongroep zoeken.  

 

1. Kwaliteitsmanagementsysteem  

Jah-Jireh woonzorg staat voor veilige en betrouwbare zorg van hoge kwaliteit. 

Ook de veiligheid van onze cliënten hebben wij hoog in het vaandel. De wet 

vraagt van ons dat we verantwoorde zorg leveren: zorg die efficiënt, effectief en 

cliëntgericht is en voldoet aan reële eisen van de cliënt.  

 

Om onze kwaliteit zichtbaar en tastbaar te maken werken op dit moment met 

het kwaliteitssysteem Prezo. Prezo is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor 

de VV&T dat helpt te sturen op verantwoorde zorg en verantwoord 

ondernemerschap. VV&T 2017 beschrijft waar de cliënt op mag rekenen zonder 

gedetailleerd uit te werken wat medewerkers en organisaties moeten doen om 

dit resultaat te bereiken. Op 17-1-2018 heeft onze eerste audit plaatsgevonden 

en inmiddels is op 30 mei 2018 het Gouden keurmerk behaald. 

 

2. Kwaliteitsplan 

Jah-Jireh woonzorg levert vanaf 2017 een Jaarlijks geactualiseerd kwaliteitsplan 

zoals bedoeld in het kwaliteitskader. Deze is multidisciplinair opgesteld. De Raad 
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van Bestuur is eindverantwoordelijk en daarmee aanspreekbaar op het 

kwaliteitsplan.  

 

3. Kwaliteitsverslag 

Jaarlijks zal voor 1 juli na het voorgaande jaar verantwoording worden afgelegd 

middels het kwaliteitsverslag. Het kwaliteitsverslag is gebaseerd op de evaluatie 

van de doelstellingen en inhoud van het kwaliteitsplan. Ook door de partners in 

het lerende netwerk. De cliëntenraad en de OR zijn betrokken bij de evaluatie en 

daarmee een onderdeel van de evaluatie.  

 

4. Voldoende, vakbekwaam personeel, ook door scholing van medewerker  

Jah-Jireh woonzorg is er van overtuigd dat je het beste de kwaliteit en veiligheid 

kunt verbeteren, daar waar het ontstaat; op de werkvloer, in het werk, binnen je 

team.  

Als uitgangspunt werken wij daarom met een leer- en verbeterproces van en 

voor onze teams. In ons zorgregistratiesysteem Nedap is een kwaliteitsmonitor 

geïmplementeerd welke op eenvoudige wijze de kwaliteit bewaakt. De 

zorgverleners zijn daardoor nauw betrokken bij een cyclische verbetering van 

kwaliteit, namelijk door het aanleveren van gegevens gevraagd in de 

kwaliteitsmonitor. Aandachtspunten voor de respectievelijke cliënt worden snel 

duidelijk.Jah-Jireh Woonzorg werkt met betrokken vakmensen. Zó zullen we 

blijven inspringen op (nieuwe) ontwikkelingen en veranderende zorgvragen. Wij 

stimuleren medewerkers en vrijwilligers om zich te blijven ontwikkelen.  

Behalve dat Jah-Jireh lid is van Vilans, zijn ook alle zorgmedewerkers collectief 

lid van V&VN en zijn alle medewerkers niveau 3-4-5 ingeschreven in het 

kwaliteitsregister.  

In het scholingsbeleid zijn scholing bekwaamheden en aandacht voor 

zorgdilemma’s en adequate zorg rond levenseinde opgenomen.  

Jah-Jireh Woonzorg is sinds juli 2017 aangesloten bij het palliatieve netwerk en 

neemt actief deel aan reguliere overleggen en scholingsprogramma’s. In het 

najaar 2017 is begonnen met het opleiden tot specialisatie van een 

verpleegkundige tot palliatief consulent. 

Hoewel we nu externe expertise kunnen inkopen van een wondconsulent, gaan 

we in 2018 twee medewerkers laten opleiden. In 2017 is één van de 

verpleegkundigen gespecialiseerd in geriatrie en gerontologie.  

In 2018 ronden een aantal collega’s af op reguliere opleidingen niveau drie en 

vier. Inmiddels zijn twee verzorgende-IG gediplomeerd en volgen medio en eind 

2018 drie verpleegkundige niveau 4. 

 

We willen de leerlingplaatsen blijven vullen om aan de gewenste kwaliteit én 

medewerkers te blijven voldoen.  

Daarbij zetten we meer in op maatwerk voor de medewerkers, dus meer korte 

opleidingen. Daarbij is de cliënt vooral gebaat bij sneller invliegen van expertise. 

Dat veel efficiënter kan middels korte opleidingstrajecten en maatwerk door 

voorwerk in specifieke casuïstieken.  
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Jah-Jireh beseft ook dat kwaliteit van zorg nauw samenhangt met investeren en 

vooruitkijken. Samen met de individuele medewerkers wordt gekeken naar 

wensen en mogelijkheden. Jah-Jireh zelf stuurt actief op wat nodig is of wordt. 

Denk hierbij aan de toename in zorg voor cliënten met een dementieel beeld. 

Niet, wat kunnen we niet, maar wat hebben we nodig om de beste kwaliteit van 

zorg te kunnen geven aan elke respectievelijke cliënt. De uitdaging zit hem in 

een goede samenstelling teams, mix van functies, kwaliteit en persoonlijkheden. 

Vakinhoud, posities en rollen als één geheel en complementair. 

 

Wat betreft het scholingsbeleid hebben we de in 2017 ingeslagen weg gevolgd 

en hebben we ingezet op meer deskundigheid. Zoals eerder in het kwaliteitsplan 

opgemerkt hebben we en zullen we daarbij de medewerker blijven “zien”. Waar 

ligt zijn of haar hart, waar ben je als medewerker gemotiveerd toe en wat 

hebben de teams als geheel nodig.  

 

6. Onze ambities 

Jah-Jireh werkt met taakvolwassen teams die met zelfvertrouwen, zelfbewust, 

gemotiveerd en enthousiast aan de slag zijn;  Zorg- en dienstverlening in 

samenspraak cliënt/naastbetrokkenen, ondersteuning is gericht op zelf- en 

samenredzaamheid;  

Teamcoaches die inspireren, coördineren en zorgen;  In verbinding zijn met de 

lagen in de organisatie;  Efficiënt werken binnen de financiële kaders.  Jah-Jireh 

ziet de eigenschappen/competenties die we van elkaar en onze collega`s 

verwachten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:  We werken conform 

de visie en gedragscode, protocollen van Vilans en de landelijke beroepscode. 

Enthousiasme, samen willen werken, zelfstandig kunnen werken, planmatig 

denken en werken. Breed inzetbaar zijn met een duidelijke visie, professionaliteit 

en verantwoordelijkheid.  Wij werken samen aan onze teamvisie en teamdoelen. 

Hierbij spelen open communicatie en kunnen omgaan met en geven van 

feedback een belangrijke rol. 

 

Zij beschikken allen over een digitaal portfolio en voelen zich verantwoordelijk 

hun vakkennis vast te houden, te verdiepen en verder te ontwikkelen. Behalve 

twee jaarlijkse verplichte digitale toetsing en bekwaamheidstoets voor de risico 

en voorbehouden handelingen, werken we binnen stichting Jah-Jireh met 

scholings bibliotheek van Noordhoff Health.  

Omdat we in 2017 als organisatie zelfstandig zijn geworden hebben alle 

medewerkers de van toepassing zijnde voorbehouden en risicovolle handelingen 

in 2017 afgetoetst. Buiten dat, kunnen medewerkers gratis beschikken over 125 

manuals over uiteenlopende onderwerpen als ziektebeelden, handelingen, 

communicatie, zorgplannen schrijven enz.  

Elke manual levert accreditatiepunten op welke via een automatische koppeling 

worden opgevoerd in de VenVN-portfolio van de medewerker. Zo blijft 

deskundigheidsbevordering zichtbaar voor medewerker en organisatie. 
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7. Opbouw teams  

Kenmerken wat betreft de opbouw en omvang van de zelforganiserende teams. 

De teamgrootte is bij voorkeur tussen de 8 en 12 medewerkers. De teams 

hebben een evenwichtige opbouw tot de cliëntenpopulatie.  

De functiemix omvat tenminste de niveaus 2 t/m 5 die in verhouding staat tot de 

zorgzwaarte. Medewerkers tonen vakmanschap, passend bij het functieniveau in 

verbinding met het eigen team en andere betrokkenen.  

 

5. Risicomanagement 

Voor ons is van belang dat we niet alleen de risico’s in de directe cliëntenzorg 

kennen, maar ook andere risico’s in de bedrijfsvoering. Hier gaat het 

bijvoorbeeld om risico’s op het gebied van door ons gehuurde gebouwen, 

financiën, productie, ICT en imago. In maart 2017 is daarom een risicoanalyse 

gemaakt van de diverse onderdelen binnen de stichting. Daardoor zijn processen 

als bijvoorbeeld declaratie, nieuwe cliënt in zorg, AVG enz. verder uitgewerkt en 

indien nodig aangescherpt. 

Echter blijft dit een terugkerend item welke mede via het kwaliteitssysteem 

bewaakt wordt. 

 

6. Lerend Netwerk  

In de tweede helft van 2017 zijn we als nieuwe zorgaanbieder in contact 

gekomen met andere “cultuursensitieve” zorgaanbieders. 

Ons Netwerk bestaat op dit moment uit stichting Verburgt en Molhuysen, 

Felixoord en het Schild. 

Dit omdat deze aanbieders allen een doelgroep met eigen identiteit bedienen en 

dus vaak voor dezelfde uitdagingen staan. 

Samen willen we deel uitmaken van een lerend netwerk. 

 

Nieuwe kennis en ervaringen die voortkomen uit de collegiale overleggen tussen 

de samenwerkende zorgaanbieders worden actief vertaald naar beleid en 

opleiding. Inmiddels worden daarvan de eerste resultaten zichtbaar.  

 

Wij werken binnen ons netwerk samen met partners omdat dit ten goede komt 

aan de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Onze samenwerking is gericht 

op de toekomst en zal gedurende 2018 verder worden uitgewerkt in alle lagen 

van onze organisatie. 

Plannen in 2017 voor uitwisseling personeel, samenwerken in beleid en 

opleidingen, het auditeren van elkaar zijn inmiddels meer vastomlijnd geworden. 

 

Leiderschap en goed bestuur 

 

Centraal in de besturingsvisie van Jah-Jireh Woonzorg staat zoveel mogelijk 

zelforganisatie. Dit vraagt van bestuur en management een coachende, 

faciliterende, delegerende en ondernemende stijl van leiderschap/management. 

Daarbinnen staan het anticiperen op veranderende vragen van onze cliënten als 
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ook de ontwikkeling van de organisatie en competenties van medewerkers 

centraal. Dat betekent dat op een transparante en consistente wijze wordt 

gecommuniceerd binnen de organisatie. Iedere medewerker heeft daar een 

eigen verantwoordelijkheid in, van medewerker tot het bestuur.  

 

Het management heeft een belangrijke rol dit communicatieproces uit te voeren 

en te bewaken. Dat bleek in 2017 een grote uitdaging en inmiddels beginnen de 

in 2017 gedane investeringen hierop zijn vruchten af te werpen.  

De Raad van Bestuur is op meerdere vlakken met de omgeving in contact. 

Iedere organisatie heeft een verplichting om kennis aan elkaar ter beschikking te 

stellen. Frequent overleg over de verantwoordelijkheden en ieders rol hierin is 

daarvoor noodzakelijk. 

In het kader van de zelforganisatie werken onze teams met een teamcoach. 

Binnen de teams wordt verwacht dat de medewerkers de verantwoordelijkheid 

nemen om elkaar aan te sturen.  

 

Middels de in- en externe audits (tevens één van de doelen najaar 2018 van 

onze lerend netwerk) blijven wij stelselmatig naar verbeteringen binnen onze 

dienstverlening zoeken. De managementrapportages geven ons duidelijke input 

over de verantwoordelijkheden, de samenstelling van het team passend bij de 

zorgvraag van de cliënten.  

De zorgbrede Governancecode wordt door zowel de Raad van Toezicht als de 

Raad van Bestuur onderschreven. Beiden zien toe op de naleving van de code.  

 

Tevens is de rol en positie interne organen en toezichthouder(s) van groot belang. 

De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten 

Jah-Jireh Woonzorg. Via de cliëntenraad kunnen de cliënten van een 

zorginstelling invloed uitoefenen op het beleid van de instelling. Het bestuur van 

een zorginstelling houdt bij het nemen van beslissingen rekening met het advies 

van de cliëntenraad. De cliëntenraad wordt daartoe gefaciliteerd met de 

noodzakelijke middelen. Een secretaresse maakt daar onderdeel van uit. Zij 

ondersteunt de leden van de cliëntenraad op het gebied van agenda en notulen.  

 

De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd 

advies te geven aan de Raad van Bestuur van Jah-Jireh Woonzorg, over zaken 

die van belang zijn voor de cliënten. De cliëntenraad onderhoudt ook contact 

met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. De centrale cliëntenraad 

vergadert één keer per maand en overlegt dan o.a. met de Raad van Bestuur. 

Wij zien de centrale cliëntenraad ook als adviespartner van de Raad van Bestuur.  

Gedurende het jaar 2017 is verder geïnvesteerd op de samenwerking met de CR. 

Het is duidelijker voor de CR welke verwachtingen er zijn, en ook wat zij als 

adviesraad mogen verwachten van de Raad van Bestuur. Het was zoeken, maar 

inmiddels kunnen we gezamenlijk stellen dat zowel RvT, RvB en de adviesraden 

CR en OR een groeispurt hebben doorgemaakt.  

*Ondernemingsraad 
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Vanaf 1 december 2017 is er binnen Jah-jireh woonzorg een ondernemingsraad 

actief. 

 

Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale 

expertise  

 

De Directeur Zorg/ bestuurder heeft behalve structureel overleg met 

management en alle teamcoaches, ook overleg met onze vaste huisartsen en 

apotheker. Afspraken zijn gemaakt om met deze specialisten, op gezette tijden 

te overleggen over medisch inhoudelijke, kwalitatieve en overige aspecten. De 

uit deze expertise gefilterde informatie helpt alle partijen om in te spelen op de 

(soms veranderende) vraag. Daarbij is Jah-Jireh woonzorg van mening dat, om 

kwaliteit op een hoog niveau te behouden, er een voortdurende wisselwerking 

nodig is met het in en externe werkveld.  

Jah-Jireh Woonzorg werkt samen met professionele organisaties om mede 

daardoor tot maximale kwaliteit te komen. Zo werken we behalve met 

huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten ook samen met 

Geriaters Gelderse Vallei, GGD, CCE, en Pro Persona.  

Indien extra expertise noodzakelijk is komt er een SOG op initiatie huisarts. 

Inmiddels is er een overeenkomst tussen Jah-Jireh en een SOG. Deze is via 

doorverwijzing huisarts in consult te vragen voor de respectievelijke cliënt, maar 

is ook in te zetten ten behoeve van extra expertise medewerkers. 

 

Gebruik van hulpbronnen en Informatie 

 

1. Technische hulpmiddelen 

Jah-Jireh Woonzorg heeft twee medewerkers ICT. Zij dragen zorg voor het 

telefoon-plan, persoonsalarmering, dwaaldetectie, het ECD en het computerplan 

en -beheer. Tevens houden zij zich bezig met de opzet van het AVG-plan dat mei 

2018 in werking treed. 

Wij maken gebruik van beveiligd WIFI-netwerk, een beveiligd 

zorgregistratiesysteem, dect-telefoons met uitluister functie bij oproep cliënt, 

een brandmeld oproep, een beveiligd computersysteem en beveiligde Ipads om 

in te loggen in de cliëntdossiers. 

 

2. Hulpmiddelen en materialen 

Alle hulpmiddelen zoals rolstoelen, hoog/laagbedden en til materieel worden 

jaarlijks gekeurd. Dit wordt via de WMO op dit moment uitgevoerd door 

Medipoint. In maart 2018 hebben alle zorgmedewerkers een training til en 

transfer-middelen gevolgd van het Tilcentrum in Vierhouten. 

 

3. Financiën en administratieve organisatie 

Jah-Jireh Woonzorg heeft een Financieel Administratieve Dienst waar behalve 

een controller, twee ondersteunende medewerkers werkzaam zijn. Deze leveren 
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maandelijks verslag. Jah-Jireh heeft inmiddels een goedkeurende 

accountantsverklaring over het jaar 2017.  

Tevens is er een materiële controle uitgevoerd door Menzis over het jaar 2017 

welke ook is goedgekeurd. 

We zijn een jonge zorgaanbieder en vragen hulp daar waar we de expertise 

missen. In het derde kwartaal 2017 is er advies gevraagd aan een 

managementbureau en zijn er structurele verbeteringen in gang gezet in de 

samenwerking tussen RvT en RvB en de adviesraden CR & OR.  

 

Jah-Jireh Woonzorg gebruikt als hulpbronnen op dit moment de 

kwaliteitsmonitor van Nedap, maar ook cliënt-evaluaties. Correspondentie met 

cliënten zoals brieven, kaarten, eventuele klachten en opmerkingen. 

 

Jah-Jireh Woonzorg maakt gebruik van de NPS (Net Promotor Score). Op dit 

moment voor de locatie Wageningen. Er is een actief beleid op waarderingen 

verzamelen via Zorgkaart Nederland. De uitkomsten worden gevolgd door 

bijvoorbeeld het zorgkantoor.  

Het is belangrijk dat er in twee jaar minimaal 40 waarderingen zijn geplaatst of 

tenminste 50% van de hoeveelheid cliënten in zorg. Voor Jah-Jireh betekent dit 

op het ijkpunt 71 cliënten:2=36 waarderingen. Er zijn momenteel 46 

waarderingen met een gemiddelde score 8.8 

 

Jah-Jireh heeft in november en december 2017 een nulmeting uitgevoerd op het 

gebied van vrijwilligerstevredenheid, medewerkerstevredenheid en behalve de 

vaste cliënt-evaluaties binnen de kwaliteitsmonitor ook geëvalueerd op de 

maaltijden binnen de woongroepen. 

Daar waar verbetervoorstellen voortgekomen zijn, zijn deze direct opgepakt of 

als speerpunten opgenomen voor 2018. Hierbij kun je denken aan de wens voor 

een andere maaltijdleverancier. Het contract met de huidige leverancier loopt tot 

eind 2018, maar in de tussenliggende tijd zijn er wijzigingen aangebracht in 

bijvoorbeeld menu’s waardoor cliënten zich gehoord voelen en ervaren dat er 

inspraak is in keuzes die de organisatie moet maken. 

 

Jah-Jireh Woonzorg heeft als nieuwe zorgaanbieder 2017 kunnen anticiperen op 

het inrichten van de organisatie versus het kwaliteitskader. Alle informatie 

rondom de cliënt wordt zoveel mogelijk en op efficiënte wijze verzameld tijdens 

het zorgproces en meteen omgezet in plannen en verbeteringen. 

Door het werken met up to date ECD en bijbehorende kwaliteitsmonitor, worden 

verzamelde gegevens vastgelegd en beheerd op een veilige effectieve plaats, 

namelijk in de beschermde omgeving van het systeem. 

 

Daarbij is uit observatie van CCE naar voren gekomen dat medewerkers stevig 

voorop lopen in de veranderende ontwikkelingen met bijvoorbeeld dementiezorg, 

maar dat vrijwilligers en het netwerk van de cliënt achterblijft. In 2018 krijgt dit 

meer vorm. 
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Onze medewerkers zouden hierbij de rol van “buurtwerker” op zich kunnen 

nemen. Ze kunnen daarmee de omgeving van de cliënt informeren en faciliteren. 

Daarom hebben we voor 2018 scholingsmodules klaargezet voor netwerk en 

vrijwilligers en zullen we als organisatie in deze kennisoverdracht meer op de 

voorgrond treden.  

De eerste modules zijn met veel enthousiasme gemaakt en vrijwilligers voelen 

zich daardoor deel van de organisatie.  

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een groot goed en maken vaak het verschil 

voor onze cliënten. De waardering voor deze belangrijke partners moet voelbaar 

blijven. Daarbij zijn er plannen voor 2018 om op informele wijze cliënt en 

netwerk te betrekken. Denk hierbij aan themamiddag/avond. 

 

Het reeds in 2017 ingezette vrijwilligersbeleid zal verder worden uitgewerkt. We 

gaan uit van de mogelijkheden van de vrijwilliger en niet van onmogelijkheden. 

Nu de economie aantrekt bemerken we dat veel vrijwilligers weer aan het werk 

kunnen gaan. Dat betekent dat organisaties creatief en zuinig moeten 

omspringen met vrijwilligers en dat is voor komend jaar een extra 

aandachtspunt. Op het moment van schrijven zijn vrijwilligers middels een 

presentatie geïnformeerd over bijvoorbeeld AVG en hebben daarvoor een nieuwe 

aangepaste overeenkomst getekend. Daarbij is er een nieuw vrijwilligersbeleid 

gepresenteerd. 

 

In 2017 hebben we een traject van drie maanden gevolgd met CCE met een 

verbluffend resultaat in de zorg voor de kwetsbare cliënt. Daarbij opgemerkt dat 

het belang van de cliënt te  kennen  een belangrijk  hulpmiddel is geweest. 

Samenwerking met CCE heeft in 2018 vervolg gekregen door middel van 

scholing. 

Tevens hebben wij daarom ook het levensverhaal van onze cliënten 

geïmplementeerd in het digitale dossier. 

 

 

Conclusie: 

 

In 2018 blijven we ontwikkelen. Dat kan alleen maar als we optimaal blijven 

samenwerken en elkaar blijven scherpen door op regelmatige basis te 

overleggen met de cliënt en zijn netwerk.  

Behalve dat blijven we in gesprek met onze medewerkers, onze vrijwilligers en 

externe partners. Wat zouden wij gezamenlijk aan de zorg en het welzijn van 

onze cliënten kunnen en willen verbeteren?  

Daarbij blijven toezicht en adviesraden zoals de OR en CR van buitengewoon 

belang.  

En als laatste draagt het lerende netwerk een essentiële bijdrage aan de 

kwaliteit van Zorg. 
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Jah-Jireh Woonzorg heeft zich als doel gesteld om zich op allerlei manieren 

bewust te blijven en in te zetten om de beste kwaliteit van zorg te kunnen 

blijven bieden. 
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