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1. Voorwoord 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2021 – 2022 van Dignis. Het doel van een goede kwaliteit van zorg is 
een optimale kwaliteit van leven van de bewoner/cliënt. Met aandacht voor de balans tussen 
medisch verpleegkundige zorg en welzijn  van cliënten (daginvulling/ activiteiten, voeding, 
keuzevrijhied etc). Dit vraagt om aandacht voor de inhoud van de zorg én voor de randvoorwaarden 
waaronder deze geleverd wordt. Het kader van het Kwaliteitsplan wordt gevormd door het Wettelijk 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitsplan is daarnaast gebaseerd op het Strategisch 
Meerjarenplan ‘Dignis zorgt met aandacht’ 2021 – 2024. De cliëntenraden zijn betrokken geweest bij 
het opstellen van het kwaliteitsplan en hebben vanuit hun eigen perspectief aandachtspunten en 
plannen toegevoegd.   

Dignis is een brede ouderenzorg organisatie mét specialisaties. Wij bieden die zorg en behandeling 
aan ouderen met psychogeriatrische, somatische of gerontopsychiatrische problematiek. Dit doen 
wij vanuit 8 locatie die gelegen zijn in de kop van Drenthe en de stad Groningen. Dignis biedt Verblijf, 
Dagbesteding, ZorgThuis en Geriatrische Revalidatiezorg. Onderliggende notitie richt zich enkel op de 
zorg en behandeling die valt onder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We hebben het voornemen 
om voor 2023 een geïntegreerd kwaliteitsplan te laten verschijnen waar ook de extramurale zorg en 
de geriatrische revalidatiezorg deel van uitmaken. 

 

2. Profiel Dignis 
2.1 Missie 
Het is onze missie om (zeer) kwetsbare mensen (hoofdzakelijk ouderen) met ernstige 
psychogeriatrische en/of somatische problematiek vaak in combinatie met psychiatrische of 
verslavingsproblemen, te behandelen, te verzorgen, te verplegen en alle kansen op een goede 
kwaliteit van leven en sterven te bieden.   

2.2 Visie, kernwaarden en doelen 
Onze visie kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding waarmee we er met aandacht zorg 
voor dragen dat cliënten/bewoners binnen Dignis hun eigen leven kunnen leiden op de wijze die zij 
wensen, in al hun eigenheid. Daarmee willen wij als geen ander juist aan bewoners en cliënten met 
een (zeer) complexe zorgvraag warme, liefdevolle, belevingsgerichte en deskundige zorg bieden die 
aansluit bij hun persoonlijke behoeften en die van hun naasten. 
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De 5 kernwaarden van Dignis  
 

Contact: We vinden het belangrijk om contact te maken met de mensen die 
we tegenkomen, ons betrokken te voelen bij elkaar en dit te laten 
merken en uit te stralen. 

  
Vertrouwen: Een vertrouwde omgeving waarin je weet wat er van je wordt 

verwacht en wat jij kunt verwachten. Een omgeving die je beschermt 
als je kwetsbaar bent. Binnen Dignis vertrouwen we elkaar in wat we 
doen. 

  
Eigenheid: Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen verhaal en talenten en daar zijn 

we blij mee, zowel bij cliënten als bij medewerkers. Om de eigenheid 
van elkaar te ontdekken zetten we ons in om elkaar te leren kennen. 
Dat vinden we belangrijk, daar nemen we de tijd voor. 

  
Beleving: We besteden bewust aandacht aan onszelf, onze eigen beleving, 

inlevend vermogen; hiermee zijn we gevoelig voor wat iemand anders 
nodig heeft om samen verder te komen. 

  
Aandacht: We gaan met aandacht om met onze kernwaarden, met elkaar en de 

omgeving. Op deze wijze zorgen we ervoor dat we echte en oprechte 
zorg verlenen. Aandacht geeft diepgang. 

 
 
De vijf strategische doelen van Dignis 

 Hoge cliënttevredenheid door zeer goede kwaliteit van zorg 
Het gaat hierbij om het realiseren van een klimaat waarin elke cliënt van Dignis kan rekenen 
op goede, professionele en belevingsgerichte zorg. Deze zorg komt tot uiting in  het 
betrekken van cliënten en hun verwanten bij de wijze waarop Dignis hun wensen en de 
benodigde zorg op elkaar afstemmen. Daarvoor zet Dignis de kwaliteiten en betrokkenheid 
van de medewerkers in, die zich verbonden voelen met wat Dignis wil zijn en uitstraalt. 
 

 Hoge medewerkerstevredenheid door zelforganisatie en ruime mogelijkheden voor leren & 
ontwikkelen: 
Dignis wil toe naar een klimaat waarin professionals zelf hun werk organiseren, binnen 
heldere kaders en met afgesproken doelen. Een klimaat waarbij het gevoel van 
verantwoordelijkheid, eigenheid en eigenaarschap van professionals voorop staat. Waarbij 
vertrouwen en vakmanschap uitgangspunten zijn en ‘plezier in je werk en ‘duurzame 
inzetbaarheid’ een logisch resultaat. De arbeidsverhoudingen zijn volwassen en gebaseerd op 
wederkerigheid en gedeelde belangen. Bij een volwassen arbeidsverhouding hoort dat de 
medewerker en Dignis over en weer waarde blijven toevoegen voor cliënten.  
 

 Ontwikkeling van een belevingsgerichte cultuur door het stimuleren van (kern)waarden 
gedreven werken 
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van een belevingsgerichte cultuur is dat de 
belevingsgerichte wijze waarop Dignis omgaat met haar cliënten hetzelfde is als de wijze 
waarop wij als collega’s binnen Dignis omgaan met elkaar en met anderen. De kernwaarden 
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en de beweging naar zelforganisatie staan hierin centraal. Cliënten en hun verwanten mogen 
verwachten dat medewerkers in hun gedrag de kernwaarden van belevingserichte zorg laten 
zien.  
 

 Vinden en behouden van medewerkers 
Dignis laat in toenemende mate zien dat het bij Dignis goed en interessant werken is. We zijn 
een ervaren zorgaanbieder met een brede zorg-portfolio voor diverse groepen cliënten. 
Binnen de verpleeghuiszorg zijn we gespecialiseerd in multi-probleemgedrag en 
gerontopsychiatrie en hebben we veel aandacht voor het creëren van een mooie dag voor de 
bewoners. Daarnaast is Dignis ook opleider. Dit zowel ten aanzien van alle 
zorgberoepsopleidingen als scholing en bijscholing voor medewerkers op ontwikkelthema’s 
en loopbaankansen. Onze huidige medewerkers geven aan trots te zijn op hun werk, team en 
organisatie door waardering, gezelligheid, respect, gelijkwaardigheid en collegialiteit. Bij 
Dignis kun je je eigenheid tonen en je mening laten horen. Daar willen we aan vasthouden 
omdat gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers essentieel zijn voor goede zorg aan 
onze cliënten. 
 

 Dignis is een financieel stabiele en gezonde organisatie  
Hiertoe dient Dignis de in het strategisch meerjarenplan vastgestelde solvabiliteit, liquiditeit 
en rentabiliteit te realiseren.  

 
Ecologie en duurzaamheid 
Dignis zet zich via een aantal lopende projecten in om vóór 2030 te voldoen aan de doelstelling van 
het Klimaatakkoord om CO2 verbruik te reduceren tot 49%. Tijdens verbouwingen en renovatie van 
de locaties van Dignis wordt zorggedragen voor goede isolatie, optimaal werkende installaties, 
gebruik van zonnecollectoren, betonkernactivering, ledverlichting en laadpalen voor elektrische 
mobiliteit. Daarnaast hebben we goed oog voor veilige ventilatiesystemen en goede luchtkwaliteit in 
de locaties. Binnen de schoonmaak zijn de afgelopen jaren maatregelen getroffen om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen door gebruik van ecologische schoonmaakmiddelen, 
microvezeldoeken en stofzuigers met ‘hepa filters’. In de restaurants binnen onze locaties worden 
recyclebare bekers, roerstaafjes en disposable gebruikt. In 2021/2022 zetten we verder in op het 
reduceren van plastic. Het assortiment in de restaurants wordt uitgebreid met meer duurzame en 
diervriendelijke (biologische) producten.  
 
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Duurzaamheid 
Dignis algemeen Duurzame organisatie o.a. door reductie 

gebruik van plastic. Stimuleren van gebruik 
biologische producten in restaurants. 

2021: uitvoering 
2022: realisatie 

 

2.3  Leiderschap, Governance en Management 
Besturingsprincipes en besturingsmodel 
Dignis is een onderdeel van het Lentis concern. In 2020/2021 is, na uitgebreid onderzoek, de keuze 
gemaakt om Dignis te ontvlechten uit het Lentis concern. Hiermee wordt Dignis een zelfstandige 
organisatie waarbij het besturingsmodel is gewijzigd. Vanaf 2021 bestaat de Raad van Bestuur van 
Dignis uit twee bestuurders waarvan één lid een inhoudelijke achtergrond heeft en de ander een 
bedrijfskundige achtergrond. De RvB Dignis vormt samen met de RvB Lentis GGZ de Raad van Bestuur 
van het Lentis concern. Verdere ontvlechting van de verschillende (concern)onderdelen zal de 
komende jaren plaatsvinden. De acht locaties van waaruit Dignis Verpleeghuiszorg verleent hebben 
allen locatiemanagers die integraal verantwoordelijk zijn voor de zorg.  
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Plannen Dignis 
Beoogd doel: Transitie naar een zelfstandig Dignis  

Dignis algemeen Dignis zelfstandig. Uitvoering PVA Lentis/Dignis  2021: uitvoering 
2022: uitvoering 

 
 
Zelforganisatie: organiseren vanuit vertrouwen 
De professionals krijgen in toenemende mate de ruimte om hun eigen professionele afwegingen te 
maken in het directe contact met de cliënt en hun verantwoordelijkheid te nemen voor het up-to-
date houden van professionele kennis en vaardigheden. Dit in goede samenwerking en afstemming 
met familie/mantelzorg, vrijwilligers en behandelaren. Een belangrijk onderdeel van de strategische 
koers van Dignis is daarom de keuze voor zelforganisatie. Wij geloven dat zelforganisatie een 
passende manier van organiseren is voor nu en de toekomst. Organiseren vanuit vertrouwen met 
heldere kaders, haalbare doelen, duidelijke verwachtingen, regelmatige feedback en het behalen van 
de gewenste resultaten. De ontwikkeling naar zelforganisatie wordt begeleid door interne coaches. 
Zelforganisatie helpt medewerkers om meer lokaal in te spelen op de wensen en behoeften van hun 
cliënten. Binnen heldere centrale kaders is het zo mogelijk maatwerk te leveren. 
 
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Zelforganisatie 
Dignis algemeen Start Zelforganisatie van teams. Het plannen en 

roosteren binnen de teams geïmplementeerd. 
Daarnaast wordt de werkbalanstool 
geïmplementeerd. Tevens wordt gewerkt aan 
een zelforganiserende attitude en bijpassend 
gedrag. 

2021: uitvoering 
2022: uitvoering 

 
Medezeggenschap 
Iedere locatie van Dignis heeft een cliëntenraad. Daarnaast functioneert er een centrale 
cliëntenraad. Voor de medezeggenschap van de medewerkers is een ondernemingsraad actief.  De 
bestuurders van Dignis stemmen op structurele basis af met de Raad van Toezicht van Lentis/Dignis, 
de locatiemanagers, de CCR en de OR. De locatiemanagers stemmen op structurele basis af met de 
lokale cliëntenraden. Dignis ziet de inbreng van cliëntenraden (lokaal en centraal) als een belangrijk 
instrument om organisatie- en cliëntwensen bij elkaar te brengen. 
 
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Huishoudelijk reglement CCR/CR 
Dignis algemeen Vernieuwen: huishoudelijke reglementen van CCR en CR. 2021: realisatie 
Dignis/ZorgThuis Installeren cliëntenraad voor Zorg Thuis. 2022: realisatie 

 
Klachtencommissie 
Voor de vrijwillige zorg heeft Dignis een klachtenfunctionaris in dienst. Binnen het concern Lentis is 
een klachtencommissie geformeerd die werkt volgens de wettelijke kaders van de Wet Kwaliteit 
klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ). Dignis maakt hier, in ieder geval tot de ontvlechting van 
het concern, gebruik van. Voor de onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang) heeft Dignis op basis van 
een overeenkomst met de organisatie Quasir een samenwerking met een onafhankelijk Client 
Vertrouwens Persoon.  Voor de onvrijwillige zorg is er via Actiz een overeenkomst met de landelijke 
Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Door klachten serieus te nemen en erover in gesprek te 
gaan wil Dignis de zorg aan haar cliënten verbeteren.  
 
 



 
7 

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) 
Externe beoordeling hoort voor Dignis bij goed bestuur. De externe toetsing op de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen die zijn vastgesteld voor de branche is dan ook een onderdeel van de 
kwaliteitszorg van Dignis. In december 2021 vindt een hercertificerings-audit plaats om het keurmerk 
opnieuw te mogen dragen.  
 

Beoogd doel: Voortzetting keurmerk HKZ 
Dignis algemeen Hercertificering. 2021: 

voorbereiding 
en realisatie 

 

2.4 Profiel van de locaties  
Verankerd in de omgeving 
Onze locaties dienen comfortabel en prettig te zijn om in te verblijven, te wonen en te werken.  
Locaties waarbinnen cliënten/bewoners en hun naasten zich thuis, vertrouwd en beschermd voelen. 
Daarnaast is de strategische koers gericht op het verankeren van locaties in de wijken en gemeenten 
waar ze zich bevinden. Er zal vanuit het strategisch kader een strategisch huisvestingsplan worden 
opgesteld.  
Naast het bieden van (kortdurend) verblijf gaan we verder met het bieden van zorg en faciliteiten aan 
zelfstandig wonende (zeer) kwetsbare ouderen in én direct om onze locaties (geclusterde zorg). Bij 
het schetsen van het profiel van de locaties worden ook de onderdelen benoemd die vallen onder de 
Zorgverzekeringswet of de WMO. In het verdere vervolg van de notitie gaat het enkel over de 
Verpleeghuiszorg die valt onder de Wet Langdurende Zorg.  
 
Het Heymanscentrum 

Het Heymanscentrum is een stedelijke locatie in het zuiden van de stad Groningen in de nabijheid 
van een winkelcentrum en een parkje. Het is het hoofdkantoor van Dignis en beschikt over een eigen 
restaurant met wijkfunctie. In deze locatie wordt zowel Geriatrische Revalidatiezorg, Verblijfszorg als 
Dagbesteding aangeboden. Daarnaast is het Kenniscentrum Ernstig Probleemgedrag (KEP) hier 
gehuisvest. Binnen het Heymanscentrum wordt op 4 afdelingen verpleeghuiszorg aangeboden. Het 
gaat om 49 plaatsen psychogeriatrie met behandeling en 46 plaatsen somatiek met behandeling. 
Cliënten, naasten en medewerkers typeren het Heymanscentrum als dynamisch en gezellig. 
 
De Veldspaat 

Locatie Veldspaat is gelegen in de wijk Vinkhuizen in de stad Groningen in de nabijheid van een 
winkelcentrum. De wijk is in de jaren ’60 opgezet als groene en ruime wijk met moderne woningen. 
De Veldspaat is een lichte en ruime woonlocatie met een restaurant. Dit restaurant heeft ook een 
wijkfunctie. In de Veldspaat zijn 82 plaatsen beschikbaar voor verblijfszorg aan bewoners met een 
psychogeriatrische zorgvraag. Tevens is er een dagbestedingscentrum. Daarnaast zijn  
30 huurappartementen beschikbaar voor mensen met een somatische zorgvraag. Een aantal van 
deze appartementen is ook geschikt voor bewoning door (echt)paren. Deze woningen vallen onder 
de woningbouwcorporatie waarbij Dignis de extramurale zorg verleent. Bewoners en familie geven 
aan tevreden te zijn over de zorg, de sfeer en de omgeving van de locatie.  
 
Blauwbörgje 

Blauwbörgje is een grote woonlocatie in een naoorlogse wijk in het noordwesten van de stad 
Groningen in de nabijheid van een winkelcentrum. In Blauwbörgje wordt verblijfszorg verleend aan 
bewoners met een psychogeriatrische of gerontopsychiatrische zorgvraag.  Er zijn 107 plaatsen voor 
verblijfszorg met behandeling, onderverdeeld in 12 groepen met 8 cliënten en 1 groep met 11 
cliënten. Daarnaast is er een Dagbestedingscentrum. Medewerkers, naasten en bewoners typeren 
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Blauwbörgje als warm en huiselijk. Voor deze locatie worden plannen uitgewerkt om vervangende 
nieuwbow te plegen.  
 
Bernlef 

Bernlef is een locatie in de stad Groningen waar lichte psychogeriatrie zorg zonder behandeling 
wordt gegeven. Het betreft 20 plaatsen, verdeeld in 2 groepen van 10 cliënten. Daarnaast verzorgt 
Bernlef somatische (verpleeghuis)zorg zonder behandeling. Hiervoor zijn 9 plaatsen beschikbaar. 
Tevens is er in de locatie een dagbestedingsgroep. Medewerkers, naasten en bewoners typeren de 
sfeer als huiselijk en gemoedelijk. 
 
 

De Enk 

De Enk is een bewonersvriendelijk verpleeghuis met een tuin in een parkachtige omgeving in 
Zuidlaren. In De Enk wordt psychogeriatrische verpleeghuiszorg met behandeling geboden. 
Daarnaast is er een afdeling met gerontopsychiatrie en NAH verpleeghuiszorg. Tevens beschikt De 
Enk voer een dagbehandelingscentrum. De locatie heeft 120 plaatsen, verdeeld over 15 groepen van 
acht cliënten. De huiskamers kennen een prettige sfeer en de bewoners komen veel buiten. 
Medewerkers, naasten en bewoners typeren de sfeer in De Enk als warm, vriendelijk, ontspannen en 
innovatief. De medewerkers worden in hun werk ondersteund door een groot aantal vrijwilligers 
 
De Wiekslag 

De Wiekslag in Norg is een kleinschalige dorpse locatie waar psychogeriatrische verblijfszorg wordt 
verleend. Bewoners vinden het belangrijk om te wonen in hun eigen omgeving (dorp) en de 
medebewoners en medewerkers te kennen. De Wiekslag ligt in een mooie bosrijke omgeving en 
heeft een fijne tuin waar bewoners van kunnen genieten. De Wiekslag heeft 25 plaatsen voor 
psychogeriatrische zorg met behandeling (De Omloop) en 30 plaatsen voor somatische zorg zonder 
behandeling (De Bonkelaar). Daarnaast beschikt de Wiekslag over een Dagbestedingsgroep. 
Bewoners, naasten en medewerkers typeren de sfeer als zorgzaam, betrokken en flexibel.   
 
De Duinstee 

De Duinstee is een landelijk gelegen locatie in Eelde waar psychogeriatrische verblijfszorg met 
behandeling wordt verleend. De locatie heeft 22 plaatsen verdeeld over 3 groepen. Medewerkers en 
bewoners typeren de sfeer als vriendelijk en betrokken. Familieleden en naasten zijn tevreden en 
voelen zich welkom. 
 
’t Holthuys 

’t Holthuys is een landelijk gelegen woonzorgcentrum in het dorp Annen. ’T Holthuys biedt 
verblijfszorg zonder behandeling aan bewoners met een somatische zorgvraag. De locatie heeft 28 
plaatsen, bestaande uit 24 intramurale plaatsen en 4 ELV plaatsen. Daarnaast is er een 
Dagbestedingsgroep. Het Holthuys heeft in het dorp Annen een belangrijke centrumfunctie.  
Bewoners vinden het belangrijk om te wonen in hun eigen omgeving (dorp) en de medebewoners en 
medewerkers te kennen.  
 
ZorgThuis 

Zorg thuis plus levert in de stad Groningen, Annen en Norg zorg aan huis. De clientenpopulatie 
bestaat uit cliënten die met deze zorg in staat zijn om langer thuis te wonen. Er wordt zorg geboden 
aan ongeveer 400 cliënten met een psychiatrische en/of psychogeriatrische achtergrond. Cliënten 
ontvangen wijkverpleging of begeleiding thuis. De zorg wordt geleverd vanuit de 
zorgverzekeringswet, de WLZ of vanuit de WMO. Een onderdeel van zorg thuis betreft ook 
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individuele begeleiding bij dementie en psychiatrische beelden. Hierbij ontvangen cliënten en evt. 
hun mantelzorger, begeleiding rondom een vorm van dementie of een psychiatrische aandoening en 
de impact daarvan op het leven van de cliënt en diens netwerk. 
 
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Realiseren gewenste huisvesting 
Dignis algemeen Aanstellen projectleider voor opstellen Strategisch 

Huisvestingsplan Dignis 
2021: 
uitvoering 
2022: 
realisatie 

 
 

3. Profiel Cliënten  
 

Omschrijving cliëntgroepen 

Dignis biedt Verpleeghuiszorg (meestal) met behandeling aan cliënten met Somatische, 
Psychogeriatrische of Psychiatrische problematiek of een combinatie hiervan. Het merendeel van 
deze mensen heeft behoefte aan wonen in combinatie met intensieve tot zeer intensieve zorg (VV-
ZZP-5 of VV-ZZP-7).  Daarnaast biedt Dignis met ZorgThuis ondersteuning en zorg aan cliënten die 
zelfstandig wonen en daarnaast verblijfszorg ontvangen in de vorm van een volledig Pakket Thuis, 
een modulair Pakket Thuis of Overbruggingszorg. (Begeleiding, Dagbesteding). Tenslotte biedt Dignis 
vanuit 1 locatie Geriatrische Revalidatiezorg. 
 
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Realiseren missie  
Dignis algemeen Realiseren van onze missie door ons nog meer te profileren 

als dé zorgaanbieder voor complexe zorg en specialistische 
zorg. We zullen dit terugzien in de toename van zwaardere 
VV-ZZP 7,8 en 10. 

2021: 
uitvoering 
2022: 
realisatie 

 

 

Aantal cliënten per zorgvraag, locatie en leeftijd 

Tabel 1: Overzicht zorgzwaarte verdeeld naar leeftijd per 30 november 2020 
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Tabel 2: Overzicht zorgzwaarte per locatie op 30 november 2020 

 

 

4.  Profiel medewerkers 
Binnen de Dignis locaties werken zo’n 1000 professionals in de directe verblijfszorg. 
 
Tabel 3: Aantal FTE medewerkers in de directe zorg per locatie op 30 november 2020 

 

Tabel 4: Aantal leerlingen per locatie in het jaar 2020, op peildatum 30 november 2020. Hiervan zijn 7 
leerlingen gediplomeerd in 2020. 
 

 

 

 

Locatie ZZP0 ZZP2 ZZP3 ZZP4 ZZP5 ZZP6 ZZP7 ZZP8 ZZP10 Totaal
Bernlef 1 2 24 3 2 32
Veldspaat 4 11 75 15 4 109
Heymanscentrum 2 7 50 37 5 1 1 103
t Blauwbörgje 67 2 36 1 106
De Enk 61 55 116
t Holthuys 1 8 1 10 20
De Duinstee 20 2 22
De Omloop 9 1 10
De Bonkelaer 18 2 9 2 31
Hamrikheem 1 1
KEP 11 1 12
Totaal 7 1 3 68 288 75 114 2 4 562

Zorgzwaarte

Afdeling  Aantal FTE 
6206 - Behandeldienst Dignis 41,2
6210 - Bernlef 17,6
6213 - Veldspaat 87,1
6220 - Blauwborgje 100,3
6230 - Heymanscentrum 140,9
6243 - De Duinstee 26,0
6245 - De Wiekslag 45,0
6250 - De Enk 117,9
6253 - Holthuys 16,5
Eindtotaal 592,5

Huis  BBL 3  BBL 4  HBO  HBO  BOL 3  BOL 4

Blauwbörgje 13 2 1 8 1 10

Bonkelaer 4

Duinstee 2 1 2 2 2

Enk 13 1 5 7 9

Heymanscentrum 7 5 2 11 13

Holthuys 1 1 4

Omloop 4 2 2 1

Veldspaat 9 1 15 19

Zorg Thuis + 1 1 2 2 6 6

Eindtotaal 50 15 6 19 44 64
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Tabel 5: Aantal stagiaires per locatie in het jaar 2020, op peildatum 30 november 2020 

 
 
 
Tabel 6: In-, door- en uitstroom van medewerkers per onderdeel van Dignisin het jaar 2020, op 30 
november 2020 

 

Plannen Dignis 
Beoogd doel: Vinden en behouden van medewerkers 

Dignis algemeen Vergroten instroom en verminderen uitstroom. 
Vinden en behouden van medewerkers: Ons 
actieve recruitmentproces helpt bij het vinden van 
de juiste medewerkers (goed opgeleide 
medewerkers met oog voor de kernwaarden van 
belevingsgerichte zorg). Ons actieve ‘onboarding-
proces’ zorgt dat nieuwe medewerkers zich snel 
thuis voelen binnen Dignis. 

2021: uitvoering 
2022: uitvoering 
 

Overzicht Stagiairs 2020

Locatie Opleiding  Aantal
Bernlef 23
Blauwbörgje 34
Duinstee 8
Enk 44
GOC Hoogkerk 2
GOC Paddepoel 1
Heymanscentrum 53
Holthuys 2
Keerkring 5
Omloop 4
Veldspaat 40
Wiekslag-Bonkelaer 4
Zorg Thuis+ 12

Eindtotaal 232

Aantal 
Instroom

Aantal 
Uitstroom

Verschil Aantal
Doorstroom

cumulatief cumulatief cumulatief cumulatief

Organisatie

25 - Dignis 189 197 -8 104

62 - Dignis V&V 189 197 -8 104

6205 - Management en staf 23 15 8 5

6206 - Behandeldienst Dignis 5 14 -9 4

6210 - Bernlef 3 5 -2 2

6213 - Veldspaat 26 19 7 11

6220 - Blauwborgje 15 26 -11 12

6230 - Heymanscentrum 23 42 -19 15

6243 - De Duinstee 9 8 1 7

6245 - De Wiekslag 11 12 -1 8

6250 - De Enk 14 11 3 26

6253 - Holthuys 2 4 -2 2

6270 - Civiele Diensten 7 5 2 2

6280 - Zorg Thuis 51 36 15 10

Totaal 189 197 - 8 104

Overzicht formatie stromen 
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Tabel 7: Aantal vrijwilligers per locatie op 30 november 2020 
Binnen Dignis zijn ongeveer 500 vrijwilligers werkzaam ter ondersteuning van de directe zorg. 

 

4.1 Ratio personele kosten versus opbrengsten 
Van de Opbrengsten (inclusief Normatieve Huisvestingscomponent) wordt op 30 november 2020 
62,4% besteed aan personeelskosten. De meerjarenbegroting van Dignis geeft het volgende 
overzicht van het beleid in deze: 

 2021 2022 2023 2024 2025 
Ratio personeelskosten (incl. overige personeelskosten) vd omzet 65,60% 64,50% 64,30% 64,00% 63,00% 
      

* personeelskosten is incl. PNIL 
 

     

5. Kwaliteit van zorg: de plannen 
5.1 Persoons-/belevingsgerichte zorg en ondersteuning 

De achtergrond, leefstijl, voorkeur, wensen en behoeften van de bewoners verschillen sterk van 
elkaar. Binnen Dignis zijn we gericht op het leren kennen en begrijpen van de bewoner. Wij noemen 
dat Belevingsgerichte Zorg. Alle huidige en nieuwe medewerkers volgen de periodieke scholingen 
rond deze vorm van zorg. In 2021 hebben we binnen Dignis de waarden van de belevingsgerichte 
zorg omarmd als de kernwaarden van onze organisatie nl. contact, vertrouwen, eigenheid, beleving 
en aandacht. Hiermee behoren ze tot de kern van Dignis. We maken dit o.a. zichtbaar door ervoor te 
zorgen dat in 2022 iedere bewoner beschikt over een levensboek en een persoonlijk activiteitenplan 
als onderdeel van het Zorgleefplan. In dit persoonlijke activiteitenplan worden activiteiten afgestemd 
op de individuele behoefte (dus niet uniform per leefgroep). De agogen spelen hierin de centrale rol. 
 
Het zorgleefplan met de zorgdoelen, is een onderdeel van het elektronisch cliëntdossier (ONS). Voor 
familie en mantelzorgers hebben we een mantelzorgportaal (Caren) ingericht. Via dit portaal hebben 
naasten de mogelijkheid een deel van het dossier in te zien. Daarnaast is het ook mogelijk via Caren 
te communiceren. Deze digitale manier van contact tussen de familie en Dignis is betrouwbaar en 
snel.  In de aankomende jaren wordt het gebruik van Caren door familie verder aangemoedigd. 
 
Het is vaak lastig om iemand te leren kennen en te begrijpen die kampt met complexe 
psychogeriatrische problematiek soms in combinatie met psychiatrische problemen. Samen met 
familie en andere naasten zoeken we dan een weg om door goed te luisteren en te kijken de 
behoeften en wensen van deze specifieke persoon op te sporen. De medewerkers worden hierbij 
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ondersteund door scholing en een consultatief in te zetten expertiseteam. Dit expertiseteam is nauw 
verbonden aan Kenniscentrum Extreem Probleemgedrag (KEP) In 2021/2022 wordt dit centrum 
verder ontwikkeld als belangrijke schakel in de keten van zeer complexe dementiezorg. 
 
Ons belangrijkste doel is niets anders dan tevreden bewoners, cliënten, naasten en medewerkers. 
Dat brengen we dan ook in kaart om te zien waar we moeten verbeteren en waar we trots op 
kunnen zijn. Op dit moment wordt de cliënttevredenheid gemeten via reviews op Zorgkaart 
Nederland. Het totale beeld op Zorgkaart Nederland geeft ons geen duidelijk zicht op de wensen en 
verwachtingen van onze cliënten. In 2022 gaan we in samenwerking met de lokale cliëntenraden, de 
CCR, cliënten en familie op zoek naar een meer kwalitatief instrument waarmee we in het directe 
contact kunnen horen wat er goed gaat en wat verbetering behoeft. 
 
Plannen Dignis  

Beoogd doel: Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
Dignis algemeen Doorontwikkeling KEP (PVA en BC). 

 
2021: voorbereiding 
2022: realisatie 

Dignis algemeen Opzet van Mobiel Expertise team Onbegrepen 
gedrag. 

2021: Voorbereiding 
2022: uitvoering 

Dignis algemeen Doorontwikkeling scholing Belevingsgerichte 
zorg. 

2021: voorbereiding 
2022: realisatie 

Dignis algemeen Ontwikkeling kwalitatief instrument: 
Clienttevredenheid 

2022: realisatie 

Dignis algemeen Gebruik van de mantelzorg-portal  ‘Caren’ 
stimuleren. 

2021: uitvoering 
2022: uitvoering 

 
Plannen Cliëntenraden 

Beoogd doel : Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
CR Blauwbörgje Bij alles wat er op de locatie gebeurt de vraag 

stellen of het perspectief van de bewoner is 
meegenomen en of de actie positieve effecten 
heeft voor de bewoner. 

2022: uitvoering 

CR Heymans-
centrum 

Actief bijdragen in het verzamelen van cliënt 
ervaringen. 

2022: uitvoering 

CR Veldspaat Stimuleren van de aandacht voor 
persoonsgerichte zorg en de belevingsgerichte 
kernwaarden. 

2022: uitvoering 

CR Wiekslag Bijdragen aan de verankering van de 
belevingsgerichte waarden. 

2022: uitvoering 

CR ZorgThuis Aandacht voor de belevingsgerichte zorg en de 
belevingsgerichte waarden, aandacht voor het 
doel om een hoge tevredenheid van cliënten en 
naasten te behalen. 

2022: uitvoering 

 

5.2 Wonen en welzijn 
Onze locaties dienen comfortabel, belevingsgericht en sfeervol te zijn om in te verblijven, te wonen 
en te werken.  
 
In 2019/2020 zijn binnen alle teams agogisch begeleiders aangesteld om het welzijn van de cliënten 
te ondersteunen en activiteiten te ontwikkelen die het leven van de bewoner aangenaam en 
betekenisvol laten zijn. De wensen van de bewoners worden vastgelegd in een persoonlijk 
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activiteiten-/welzijnsplan dat een onderdeel is van het Zorgleefplan. De geestelijke verzorging speelt 
hierin ook een belangrijke rol. 
 
Voor het welzijn van de bewoners zijn de naasten het belangrijkst. Wij hechten dan ook sterk aan 
een blijvende betrokkenheid van de familie en het sociale netwerk van de cliënten. Familie en 
naasten zijn daarnaast voor ons essentieel om de bewoner goed te leren kennen. Van de 
medewerers verwachten wij een actieve houding in het delen van informatie met familie. Ook 
wanneer het minder goed gaat is nauwe samenwerkig tussen de zorg en de familie essentieel. 
Bijvoorbeeld wanneer er zich een incident heeft voorgedaan. Het is de verantwoordelijkheid van de 
zorg om hierover goed te communiceren  met familie en om samen goed te bespreken wat er is 
gebeurd, wat de consequenties zijn en welke extra zorg er plaatsvindt. Ook samen met familie 
bespreken of en zo ja hoe mogelijke incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden is een 
onderdeel van de samenwerking tussen familie en zorg.   
 
Samen met de cliëntenraden (en betrokkenheid van familieleden) gaan we de komende jaren 
bespreken en vastleggen hoe alle betrokkenen goed tot hun recht kunnen komen in de zorg om de 
cliënt heen. We denken de participatie van familie de komende jaren hard nodig te hebben. De 
behoeften van de aankomende ouderen zijn anders dan die van de huidige ouderen. Ook de 
arbeidsmarkt ondergaat grote veranderingen. We moeten het met elkaar hier goed over hebben en 
op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden.  
 
De inzet van vrijwilligers is zowel voor de cliënten als voor Dignis van groot belang. Vrijwilligers 
dragen bij aan het welzijn van cliënten door het geven van persoonlijke aandacht door bv. te gaan 
fietsen of wandelen, aandacht te besteden aan een hobby van de cliënt, samen naar een centrale 
activiteit te gaan, de cliënt te begeleiden tijdens een ziekenhuisbezoek en door allerlei 
ondersteunende werkzaamheden bv. in restaurants te verrichten.  
 
Een bijzondere vrijwilligersactiviteit is de Vriendenbus Dignis. Met deze bus kunnen bewoners samen 
met hun naasten een uitje ondernemen zoals nog een keer langs de boerderij, een visje eten bij 
Lauwersoog of nog een keer op bezoek bij een zieke zus in Rotterdam. De Vriendenbus is een 
gezamenlijk initiatief van de st. Vrienden-van-Dignis en Dignis. De Vriendenbus werkt met een 
keuzegids met een divers aanbod van arrangementen. Ze bieden echter ook op verzoek persoonlijke 
uitstapjes en realiseren daarmee persoonlijke wensen.  
 
Vanaf 2020 is het vrijwilligerswerk meer geïntegreerd in de organisatiestructuur van Dignis door de 
vrijwilligerscoördinatoren te verbinden aan de managers van de verschillende locaties.  De komende 
jaren staan in het teken van het behouden en vergroten van het aantal vrijwilligers binnen Dignis. 
Daarnaast gaan we de kennis en competenties van vrijwilligers mee laten groeien met de complexe 
zorgvraag van de cliënten. Hiertoe ondersteunen we vrijwilligers met gerichte cursussen en 
trainingen incl. een goede ondersteuning door de zorgteams. 
 
Plannen Dignis  

Beoogd doel: Wonen en Welzijn 
Dignis algemeen Evaluatie: Positionering agogisch begeleiders 

in de zorgteams  
 

2021: voorbereiding 
2022: realisatie 

Dignis algemeen Cursussen/trainingen ‘complexe zorgvraag 
cliënten’ voor vrijwilligers. 

2022: realisatie 

Dignis algemeen Evaluatie: Inhoud, vorm en omvang 
Geestelijke verzorging Dignis. 
 

2021: voorbereiding 
2022: realisatie 
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Dignis/ Duinstee en 
Wiekslag 

Renovatie Duinstee en Wiekslag. 2021: voorbereiding 
2022: voorbereiding/ 
uitvoering 

Dignis/Blauwborgje Voorbereiden nieuwbouw Blauwbörgje 
(2024/2025). 

2021: voorbereiding 
2022: voorbereiding 

Dignis algemeen Ontwikkeling van participatief familiebeleid. 2022: voorbereiding 
Dignis algemeen Vinden, boeien en binden van vrijwilligers . 2021: voorbereiding/start 

uitvoering 
 
 
Plannen Cliëntenraden 

Beoogd doel: Wonen en Welzijn 
CR Bernlef Organisatie van familieavonden, deelname aan koffie-

bijeenkomsten met bewoners en communicatie met 
bewoners en naasten via de Nieuwsbrief van Bernlef (4x). 

2022: uitvoering 

CR Blauwbörgje Het cliëntperspectief inbrengen in de voorbereidingen voor 
de nieuwbouw Blauwbörgje. 

2022: uitvoering 

CR Duinstee Bijdragen aan de inrichting van een belevingsgerichte 
Duinstee door bv: inrichting van huiskamers, materialen en 
activiteiten, inrichting van belevingsgerichte binnentuin, 
meer doen met de duo-fiets en dus trapondersteuning 
aanbrengen, onderzoeken of een snoezelruimte mogelijk is. 

2022: uitvoering 

CR Holthuys Aandacht voor onderhoud en de veiligheid van het pand. 2022: uitvoering 
CR Enk Stimuleren van goede communicatie tussen familie en Dignis 

en het maken van heldere afspraken over 
verantwoordelijkheden. Goede informering van de familie 
van bewoners en snel en adequaat reageren op vragen en 
klachten van familie. Stimuleren om naar buiten te gaan 
(rolstoel-ondersteuning).  
Stimuleren van aandacht voor smakelijke en gezonde 
voeding in een gezellige sfeer. Stimuleren om ook binnen 
levende natuur te ervaren (volière, aquarium en planten). 
Aandacht voor vervanging van delen van het meubilair 

2022: uitvoering 

CR Heymans-
centrum 

Organisatie van koffieochtenden voor eerste 
contactpersonen. Aandacht voor de belevingsgerichte zorg, 
stimuleren van beleving rond maaltijden (betrekken van 
bewoners en gebruik maken van rituelen).  

2022: uitvoering 

CR Veldspaat Vergroten van contacten en betrokkenheid met de 
achterban en familieleden, door diverse activiteiten te 
ontplooien. Het organiseren van familiebijeenkomsten op de 
afdelingen waardoor de betrokkenheid van familieleden bij 
de zorg wordt vergroot. Het optimaal gebruiken van de 
muziekinstrumenten etc. t.b.v.  het activeren en 
bezighouden van de bewoners in de huiskamer. Meer 
reuring in de huiskamer vergroot de kwaliteit van de zorg. Bij 
de intake van nieuwe bewoners hierbij een 
vertegenwoordiger van de CR betrekken die iets kan 
vertellen over de CR en de bewoners/familieleden intern kan 
begeleiden gedurende het verblijf in de Veldspaat. Dit 
vergroot de onderlinge samenhang.   

2022 uitvoering 
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CR Wiekslag Aandacht voor meer beleving rond de maaltijden 
(ambiance). Stimuleren van verbinding door familieavonden 
en vrijwilligersbijeenkomsten. Bevorderen van meer contact 
met de buurtbewoners (meedoen met Burendag en Lente-
kriebels). 

2022 uitvoering 

 

5.3 Veilige zorg en ondersteuning: leren en verbeteren in de praktijk 
De zorgprofessional 

De kwaliteit van zorg komt uiteindelijk tot stand in de relatie tussen de zorgprofessional, de bewoner 
en zijn naasten. Hier worden de afwegingen gemaakt tussen wat men wil, wat kan of wat moet. Hier 
vindt het gesprek plaats tussen de betrokkenen en wordt samen besloten over de beste oplossing in 
deze situatie op dit moment. In de praktijk, in de zorgteams, vindt hier een belangrijke stap in het 
leren en verbeteren plaats. De zorgteams worden hierbij ondersteund door de Kwaliteits-
verpleegkundigen van de locatie. Ook het bespreken van het jaarlijkse Kwaliteitsverslag en het 
cliëntentevredenheidsonderzoek is waardevol om in het team te doen. Wat zijn onze resultaten? 
Wat vinden cliënten van de zorg? Wat gaat goed en wat kan beter? Zo werken zorgprofessional 
dagelijks aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.  
 
Al onze zorgprofessionals zijn verantwoordelijk voor aantoonbaar voldoende bekwaamheid in het 
uitvoeren van de vastgestelde voorbehouden en risicovolle handelingen. Als organisatie bieden we 
de faciliteiten hiervoor. 
 
Op eigen initiatief is op drie locaties een scan ‘Kwaliteit van zorg’ van Waardigheid & Trots 
uitgevoerd. Op basis van de resultaten is per locatie een verbeterplan opgesteld.  
 
Voor een professionele organisatie is het van belang dat de medewerker te allen tijde de juiste 
documentatie en afspraken kan inzien. Het huidige systeem (kwaliteitshandboek) voldoet niet aan de 
gestelde eisen. Dit betekent dat in 2021/2022 een nieuw systeem geïmplementeerd zal worden 
(Zenya). Dit systeem is webbased en biedt de mogelijkheid om snel en effectief de juiste 
documentatie na te slaan, waardoor uniformiteit van werken wordt geoptimaliseerd en het risico op 
fouten wordt verlaagd.  
 
De Corona pandemie heeft ons stevig met de neus op de feiten gedrukt en laten zien hoe een 
uitbraak van een virusinfectie zowel bewoners als personeel van een verpleeghuis enorm kan raken 
en hoe maatregelen invloed kunnen hebben op kwaliteit van leven. Ook voor het voorkomen en 
bestrijden van andere infectiezieken, zoals het norovirus, MRSA en het voorkomen van 
antibioticaresistentie, zijn hygiënisch werken en infectiepreventie essentieel.  
 
Door het aanmerken van de Hygiëne Infectie Preventie (HIP) als kritisch proces en het al jaren 
werken met een Dignis Infectiepreventie-commissie en antibiotica-commissie geven we binnen 
Dignis aan hoe essentieel we dit thema vinden. Periodieke audits en verbeterplannen zorgen ervoor 
dat we de vinger goed aan de pols houden. Op dit moment maken we gebruik van een externe 
Infectiepreventie deskundige. In de nabije toekomst gaat een verpleegkundige van Dignis liefst in 
samenwerking met andere ouderenzorg organisaties deze opleiding volgen zodat we een interne 
deskundige krijgen op dit thema.  
 
Plannen Dignis  

Beoogd doel: Veilige zorg en ondersteuning 
Dignis algemeen Delen van resultaten met de teams o.a. CTO en 

audits. 
2021: uitvoering 
2022: uitvoering en 
realisatie 
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Dignis algemeen Al onze zorgprofessionals zorgen er voor dat zij 
aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn. 

2021: uitvoering  
2022: uitvoering en 
realisatie 
 

Dignis algemeen Implementatie documentbeheersysteem Zenya. 2021: voorbereiding 
2022: implementatie 

Dignis algemeen Opleiden van interne Infectiepreventie 
Deskundige. 

2022: onderzoek naar 
mogelijkheden 

Dignis/Bernlef Uitvoering PVA Waardigheid & Trots op locatie. 2021: start 
Dignis/Veldspaat Uitvoering PVA Waardigheid & Trots op locatie. 2021: start 
Dignis/Wiekslag Uitvoering PVA Waardigheid & Trots op locatie. 2021: start 

 

Kwaliteitsindicatoren basisveiligheid 

De kwaliteitsindicatoren basisveiligheid worden jaarlijks gemeten voor het zorginstituut. De 
relevante thema’s zijn Medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik van vrijheid 
beperkende maatregelen, advance care planning en eten en drinken. Deze thema’s vinden we 
belangrijk om een goede kwaliteit van zorg te bieden. De meeste thema’s zijn een onderdeel van het 
cyclische kwaliteitssysteem van Dignis en worden één of twee keer per jaar intern geaudit. De 
uitkomsten die tot verbeterplannen leiden worden gemonitord via de Kwartaalrapportages van de 
locaties.  
 
Plannen Dignis  

Beoogd doel : Veilige zorg en ondersteuning 
Dignis algemeen Ter ondersteuning van het leren en verbeteren 

gaan we: 
 Een normering van de resultaten van de 

kwaliteitsindicatoren vaststellen.  
 Terugkoppelen van resultaten per kwartaal 
 Aanpassen smile audits  
 Voorbereiden instellen Dignis audit teams die 

over de locatie heen audits uitvoeren 

2021: voorbereiding 
2022: realisatie 

Dignis algemeen Uitkomsten Kwaliteitsindicatoren basisveiligheid 
bespreken  met de teams, de lokale CR’en,  
Bestuursoverleg, RvT en Bestuurlijk lerend 
netwerk. 

Vanaf 2022: jaarlijks 

Dignis/Medische 
dienst 

Antibioticagebruik: Om het voorschrijven van 
antibiotica te kunnen monitoren worden de 
indicatiecodes toegevoegd in Klinicom. 

2021: 
uitvoering/realisatie 

Dignis/Apotheek Medicatieveiligheid: Om de medicatieveiligheid 
te vergroten en de incidenten op dit terrein te 
doen verminderen, zal een elektronisch 
medicatie-registratiesysteem geïmplementeerd 
worden. 

2021: voorbereiding 
2022: uitvoering 

 
5.4 Leren en Ontwikkelen binnen de organisatie 
Dignis als lerende organisatie bevordert de ontwikkeling van de medewerkers om zichzelf 
voortdurend aan te passen aan haar veranderende omgeving. Dit vereist naast het aanleren van 
nieuwe kennis en vaardigheden ook het afleren van oude niet-helpende gewoontes. Bij onze nieuwe 
strategische richting past een strategisch opleidingsplan. Dit plan zal in 2022 verschijnen.  
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Kwaliteitsmanagementsysteem en Kwaliteitsstructuur 

Het strategisch beleid is gericht op het integreren van de verschillende kwaliteitsonderdelen tot een 
cyclisch kwaliteitsmanagementsysteem. De plan-do-check-act cyclus staat hierbij centraal. Om de 
planmatige werkwijze binnen Dignis een extra impuls te geven en stevig te verankeren wordt het 
organisatieonderdeel Project- en Programmamanagement toegevoegd aan de organisatiestructuur. 
Dit onderdeel werkt nauw samen met het bureau Kwaliteit.   
 
De kwaliteitsverpleegkundigen op de locaties hebben een grote rol in het verhogen van de kwaliteit 
van zorg door het maken van verbeterplannen, het ondersteunen bij grote kwaliteitsthema’s, 
coaching on the job van zorgmedewerkers en het geven van advies op gebied van kwaliteit van zorg. 
 
De uitvoeringsstructuur voor het leren van en in de praktijk bestaat uit multidisciplinaire 
overlegvormen die in samenhang met elkaar een structureel onderdeel zijn van de beleidscyclus. 
Hierbij staan 2 zaken centraal: 
o 14 cliënt gerelateerde kritische processen (planmatige procesontwikkeling én periodieke  
 audit) 
o Driehoeksoverleg op locatie (multidisciplinair: planmatig verbeteren, leren/ontwikkelen én  
 borgen). 
 

Kritisch proces Kritisch proces  
Medicatieveiligheid Welzijn/kwaliteit van leven 
Vallen Wond- en decubituszorg 
Bevoegd en bekwaam (incl. BHV) Palliatieve zorg 
Wet Zorg en Dwang Domotica & nieuwe technologie 
HIP Cliëntenzorg: in-, door-, uitstroom 
Dossier Onbegrepen gedrag 
Voeding Ouderen mishandeling 

 
Deze 14 kritische processen hebben we binnen Dignis geselecteerd omdat ze een hoog impact-risico 
hebben op de zorg van de cliënten. Op alle kritische processen wordt één dan wel twee keer per jaar 
geaudit. De uitkomsten kunnen leiden tot verbeterplannen.  
 
Elk kritisch proces heeft een proceseigenaren-duo dat wordt gevormd door een manager en een 
kwaliteitsverpleegkundige. Om het kritische proces te kunnen beheersen, verbeteren en coördineren 
is een werkgroep gevormd waarin diverse disciplines zitting hebben. In deze werkgroep worden 
signalen, informatie, suggesties, knelpunten en veranderde wet- en regelgeving besproken, waarna 
aanpassingen en verbeteringen van het werkproces kunnen worden doorgevoerd.  
 
Binnen Dignis wordt een multidisciplinaire commissie Kwaliteit opgericht die de taak heeft om de 
integrale ontwikkeling van kwaliteit van zorg te volgen en te voorzien van feedback. In 2021 is de 
eerste managementbeoordeling gehouden van Dignis als zelfstandig organisatieonderdeel.  
De kwaliteitsprocessen zijn geëvalueerd en verbeteracties zijn geformuleerd. Deze 
managementbeoordeling gaan we jaarlijks houden.  
 
Plannen Dignis 

Beoogd doel : Lerende organisatie 
Dignis algemeen Strategisch Opleidingsplan. 2021: voorbereiding 

2022: realisatie 
Dignis algemeen Het leren en verbeteren in de PDCA-cyclus wordt 

effectiever ingericht door plannen en rapportages 
op een vaste momenten in het jaar terug te laten 
komen. Deze structuur wordt in een jaarplanning 

2021: realisatie 



 
19 

vastgelegd en gekoppeld aan eigenaren en 
actiehouders. 

Dignis algemeen Opzet Project- en Programmamanagement. 2021: voorbereiding 
2022: realisatie 

Dignis algemeen Oprichting commissie Kwaliteit Dignis. 2021: realisatie 
Dignis algemeen Start jaarlijkse managementbeoordeling. 2021: realisatie 

 
Lerend netwerk 

Dignis maakt deel uit van een lerend netwerk met ZINN en Zorggroep Groningen. Hier leren we van 
elkaar. De samenwerking is op dit moment vooral gericht op het delen en bespreken van het 
kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag, implementatie van de Wet zorg en dwang, gebruik van 
psychofarmaca en antibiotica. Het lerend netwerk heeft zijn toegevoegde waarde ook bewezen 
gedurende de coronaperiode. Graag ontwikkelen we deze samenwerking verder de komende jaren.  
 

5.5 Personeelssamenstelling, voldoende en vakbekwaam  
De zorgprofessional is de belangrijkste schakel om de behoeften van de cliënt/bewoner te kunnen 
vertalen naar een passende dienstverlening. In de notitie ‘Hoofdontwerp’ geeft Dignis aan welke 
functiemix passend is voor welke cliënten. In onze capaciteitsplanning is de omvang van de 
benodigde zorg gebaseerd op de zorgzwaarte van de cliënten, inzichtelijk. Ook dit is voor de 
verpleeghuiszorg gebaseerd op het ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’.  
 
Medewerkers die zich blijven ontwikkelen staan aan de basis van een lerende organisatie en 
zelforganiserende teams. Door medewerkers de mogelijkheden te bieden om zich te blijven 
ontwikkelen en leren wordt de medewerker gestimuleerd te participeren in de organisatie en mee te 
denken over de inhoud van de zorg. Aankomende periode zal het ‘Leren en Ontwikkelen’ van de 
professional en de organisatie bevorderd worden. Medewerkers geven aan dat zij voor hen 
belangrijke ontwikkelingen en topics op de volgende wijze aangeboden willen zien: via workshops, e-
learning, intervisie, klinische lessen en middels praktijkbezoek bij andere organisaties. 
 
Medewerkerstevredenheid 

Een belangrijke doelstelling van ons strategisch beleid is het realiseren van tevreden medewerkers. 
Medewerkers die daarnaast betrokken zijn bij de organisatie en duurzaam inzetbaarheid zijn. Om te 
onderzoeken hoe tevreden de medewerker met zijn functie binnen Dignis is, wordt elke 2 jaar een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Resultaten van dit onderzoek geven aanleiding tot 
aanpassingen om de medewerkers nog beter te kunnen binden en boeien. Teams kunnen gedurende 
het jaar naar wens onderdelen van het onderzoek herhalen. 
 
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Medewerkerstevredenheid 
Dignis algemeen Bespreking van de MTO-resultaten (december 

2020) in de teams en formuleren en uitvoeren 
van verbeterplannen.  

2021: realisatie 
 

 

Verankeren van expertise diverse disciplines    

Onder de Medische dienst Lentis/Dignis vallen alle medici, paramedici, verpleegkundig specialisten, 
doktersassistenten, de medisch secretariaten en ook de psychosociale disciplines. Deze dienst biedt 
medische en paramedische zorg en behandeling aan de klinisch opgenomen cliënten en aan de 
ambulante cliënten van Lentis GGZ en Dignis. De medische expertise wordt verankerd door de 
vakgroep specialisten ouderen geneeskunde die 1 keer in de vijf jaar wordt gevisiteerd en wordt 
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gevormd door alle artsen van Dignis. De psychosociale expertise wordt verankerd door de vakgroep 
psychosociale medewerkers van Dignis.  De paramedische expertise wordt verankerd door de 
vakgroep paramedici van Dignis. De vakgroepen vergaderen meerdere keren per jaar. De benoemde 
eerst geneeskundige van Dignis brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de RvB. 
 
De adviesraad van de zorgprofessionals van Dignis is sinds 2020 niet actief. 2021 zal in overleg met 
de zorgprofessionals de VAR opnieuw worden geactiveerd. 
 
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Verankering van expertise diverse disciplines 
Dignis algemeen Activeren van de multidisciplinaire adviesraad 

van de zorgprofessionals binnen Dignis 
2021: realisatie 
 

 

5.6 Gebruik van hulpbronnen 
Domotica 

De inzet van domotica is met name bedoeld om de eigen regie van de cliënt te ondersteunen, de 
veiligheid van de cliënt te verhogen en dit in samenhang met de wet Zorg en Dwang te kunnen 
waarborgen. Binnen Dignis gaan we een aantal doelen bereiken met de inzet van domotica. In het 
algemeen streven we het volgende na: 
 
 Maximale ondersteuning van eigen regie van de cliënt 
 (Hoge kwaliteit van) zorg die geleverd wordt op het moment dat deze nodig is met zoveel  
 mogelijk borging van de privacy 
 Vergroten veiligheid van de cliënt 
 
Aankomende periode zal Dignis een goed gebruik van de domotica en het inzetten hiervan in 
samenhang met de wet Zorg en Dwang verder ontwikkelen.   
 
Documentbeheersysteem 

Het gebruik van een goed documentbeheersysteem is voor een professionele organisatie 
onontbeerlijk. Een documentbeheersysteem ne het uniform werken, kan onduidelijkheden en 
onjuistheden in de zorg voorkomen. Door de inzet van iProva/Zenya kunnen medewerkers meer 
betrokken worden doordat zij de mogelijkheid hebben input te leveren op de documentatie. In de 
aankomende periode zal Dignis overgaan van een intranet zonder document beheer mogelijkheden, 
naar een webbased documentbeheersysteem dat het professioneel werken beter zal kunnen 
ondersteunen.  
 
Een aantal doelen van dit systeem is: inzicht in de werkwijze waarop onderdelen zijn georganiseerd, 
inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en werkwijzen waarop onderdelen zijn georganiseerd, het 
uniformeren van werkwijzen waardoor Dignis-breed risico’s kunnen worden beheersd, inzicht in de 
doelstellingen en werkwijzen van Dignis. 
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Beschikbaarheid goede hulpbronnen 
Dignis algemeen Implementatie scholing kennis en gebruik 

domotica in onboarding traject nieuwe 
medewerkers. Opfrissen kennis huidige 
medewerkers. 

2021: voorbereiding 
2022: realisatie 

Dignis algemeen Inrichten en implementeren Zenya. 2021: voorbereiding 
2022: realisatie 
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5.7 Gebruik van informatie 
We verzamelen binnen Dignis veel informatie over de kwaliteit van zorg. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om informatie over: 
 Cliënten- en medewerkers tevredenheid.  
 Cliënt gerelateerde processen middels interne audits.  
 De kwaliteitsindicatoren op basis van de jaarlijkse meting 
 Incidenten en calamiteiten 
 Klachten 
 
Verschillende kwaliteitsdoelen vragen om hun eigen soort informatie. De kwaliteitsdoelen die in het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg naar voren komen zijn: 
 Clientkeuze 
 Zorginkoop 
 Verantwoording en toezicht 
 
Wij voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De 
cliëntwaardering van onze zorg is openbaar inzichtelijk via ZorgKaart Nederland.  
 
In 2021 treffen wij de voorbereidingen om te komen tot een meer kwalitatief instrument voor het 
meten van cliënt/bewoner-ervaringen. Daarnaast gaan we analyseren of we ons elektronisch 
cliëntendossier ONS ook meer preventief kunnen inrichten waardoor we nog sneller kunnen 
inschatten óf en op welk gebied een bewoner risico loopt. Daarnaast zal het onderdeel Project-en 
Programmamanagement zich ook bezighouden met het integreren en analyseren van relevante 
informatie over de kwaliteit van zorg die zowel binnen als buiten onze organisatie beschikbaar komt.  
Plannen Dignis 

Beoogd doel: Ontwikkeling en transparantie  
Dignis algemeen Keuze kwalitatief instrument cliëntervaringen. 2022: realisatie 
Dignis algemeen Preventieve risico-inventarisatie via ONS. 2022: voorbereiding 
Dignis algemeen Informatie- en trendanalyse kwaliteit van zorg. 2022: uitvoering 

 


