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1.Voorwoord 
Voor u ligt het Kwaliteitsplan 2023 van Dignis. Het doel van kwaliteit van zorg is werken aan 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, keuzevrijheid 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. 

Het plan is opgesteld op basis van de belangrijkste afspraken uit de Kaderbrief 2023 en de 
jaarplannen van de locaties en afdelingen van Dignis. Het richt zich op de hoofdlijnen en de ambities 
die in die plannen nader uitgewerkt zijn. 
Met dit plan verantwoorden we onze voornaamste ambities voor 2023. In het jaarverslag over 2023 

verantwoorden we de resultaten. 

Inge Pesch,  

Lid Raad van Bestuur Dignis  
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2. Profiel   

2.1 Missie  
Bij Dignis behandelen, begeleiden en verzorgen we (zeer) kwetsbare mensen (hoofdzakelijk ouderen) 
met ernstige psychogeriatrische en/of somatische problematiek (vaak in combinatie met 
psychiatrische of verslavingsproblemen) waarbij we hen alle kansen op een goede kwaliteit van leven 
en sterven bieden.   
 

2.2 Visie en kernwaarden en doelen  
Onze werkwijze kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding waarmee we met aandacht 
ervoor zorgdragen 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.  
Zorg die aansluit bij hun persoonlijke behoeften en die van hun naasten. Dit alles binnen huisvesting 
die bijdraagt aan een goede kwaliteit van leven.  
Bij Dignis draait het om vijf kernwaarden. Het is onze visie dat naleving van deze kernwaarden, door 
iedereen in de organisatie, rechtstreeks leidt tot goede professionele belevingsgerichte zorg en een 
goede sfeer voor iedereen, ook binnen onze samenwerkingsverbanden en externe contacten. Dit is 
de basis van een gezonde bedrijfsvoering. 
Onze kernwaarden zijn:  

 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: samen zorgen we ervoor dat Dignis voor iedereen een veilige en overzichtelijke  
omgeving is. 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.  
 

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. Daarnaast zijn er 2 managers 
die integraal verantwoordelijk zijn voor de Zorg Thuis.  
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 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%. Begin 2023 start een onderzoek naar 
duurzaamheid binnen Dignis. De aanbevelingen van dit onderzoek worden opgepakt. 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. 
   

 Zelforganisatie  
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. 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.  
 
In 2023 werken we bij Dignis op de volgende manieren aan zelforganisatie:  

1. Elke locatie gebruikt in de loop van 2023 een teamplan opgesteld met en door de 
medewerkers  
2. Teamcoaches maken eind 2022 afspraken met locatiemanagers over hun ondersteuning bij 
uitbouw van zelforganisatie in 2023.  
3. Locatiemanagers hebben doelen m.b.t. verhogen van zelforganisatie in hun jaarplan 
opgenomen; in het jaarverslag over 2023 worden de uitkomsten daarvan vermeld.  

  

2.4 Profiel van de locaties   
Verankerd in de omgeving  
De strategische koers is gericht op het verankeren van locaties in de wijken en gemeenten waar ze 
zich bevinden.   
We streven ernaar onze locaties zo in te richten dat ze comfortabel en prettig om in te verblijven, te 
wonen en te werken zijn.  Omdat we voor een deel met verouderde gebouwen werken is het soms 
lastig dat te realiseren. Kamers zijn niet ruim bemeten en er zijn veel lange gangen en hoekjes.    
Binnen de locaties scheppen we zo veel mogelijk een klimaat waarin cliënten/bewoners en hun 
naasten zich thuis, vertrouwd en beschermd voelen.    
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.   
 
Doelen voor 2023 zijn:  

a. Vervangende nieuwbouwlocatie Blauwbörgje regelen  
b. Huisvestingsplannen maken & Advies locaties Duinstee, ’t Holthuys en De Wiekslag  
c. Werken aan brandveiligheid van de locaties: nulmeting aan de hand van bouwbesluit 
en gebruikersvergunning uitvoeren en BHV en ontruiming in locaties maximaliseren  

 
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.   
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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.  
Daarnaast is het D-ZEP hier gehuisvest.  
  
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 
Blauwbörgje als warm en huiselijk. Voor deze locatie worden plannen uitgewerkt om vervangende 
nieuwbouw 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.    
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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  
ZorgThuis plus levert in de stad Groningen, Annen en Norg zorg aan huis. De cliënt populatie 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 
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.  
 

3. Profiel cliënten   
Dignis biedt Verpleeghuiszorg 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). 

Een deel van de cliënten ontvangt zorg zonder behandeling. Het gaat om cliënten die een WLZ-
indicatie hebben die niet meer thuis kunnen wonen, ook niet met een VPT.    
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).   
Ook biedt Dignis vanuit 1 locatie Geriatrische Revalidatiezorg.   
Tenslotte biedt Dignis sinds november 2022 een D-ZEP afdeling waarin cliënten met dementie en 
daaruit voortvloeiende zeer complex probleemgedrag terecht kunnen om behandelt te worden.  
 
Tabel 1: Overzicht zorgzwaarte verdeeld naar leeftijd per 1 november 2022  
 

      Leeftijdsverdeling      

ZZp  Man  Vrouw  -65  65-74  75-79  80-84  85-89  90-94  95-99  100-  Eindtotaal      

ZZP-0  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  2      

ZZP-2  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1      

ZZP-3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      

ZZP-4  22  42  0  7  4  11  22  14  6  0  64      

ZZP-5  93  202  7  41  46  67  67  52  14  1  295      

ZZP-6  26  51  7  15  7  10  18  11  6  3  77      

ZZP-7  42  62  17  29  18  21  9  8  2  0  104      

ZZP-8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      
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ZZP-9  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2      

ZZP-
10  2  2  1  1  0  0  1  1  0  0  4      

VPT-4  0  2  0  0  0  0  1  1  0  0  2      

VPT-6  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1      

LG-5  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1      

LG-6  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1      

Totaal  189  365  34  96  75  110  120  87  28  4  554      

  
Tabel 2: Overzicht zorgzwaarte per locatie  

  Zorgzwaarte  

  ZZP-0  ZZP-2  ZZP-4  ZZP-5  ZZP-6  ZZP-7  ZZP-9  
ZZP-

10  
VPT-

4  
VPT-

6  LG-5  LG-6  Totaal  

Bernlef  0  1  24  2  0  0  0  0  0  0  0  0  27  

Veldspaat  1  0  13  70  15  9  0  1  0  0  0  0  109  

Heymanscentrum  1  0  2  46  41  12  2  0  0  0  1  1  106  

t Blauwborgje  0  0  0  68  0  36  0  2  0  0  0  0  106  

De Enk  0  0  0  69  0  44  0  1  0  0  0  0  114  

t Holthuys  0  0  10  1  5  0  0  0  2  1  0  0  19  

De Duinstee  0  0  0  17  0  3  0  0  0  0  0  0  20  

De Bonkelaar  0  0  15  0  16  0  0  0  0  0  0  0  31  

De Omloop  0  0  0  22  0  0  0  0  0  0  0  0  22  

Totaal  2  1  64  295  77  104  2  4  2  1  1  1  554  

  
Doelen die Dignis stelt voor 2023:  
Dignis algemeen:  

 Realiseren instroom cliënten met indicatie VV-ZZP 7,8 en 10 op open plekken (ten minste 
85% her-bezetten met hogere ZZP)  
 Opzetten/ behouden van groep voor jong dementerenden in Blauwborgje volgens Plan van 
Aanpak 2023  
 Indicaties passend en op orde houden  
 Actieve participatie in uitwerken speerpunten regionale visie document Groningse 
ouderenzorg organisaties, samenwerkingsoverleg Martini ziekenhuis en zorgorganisaties 
Groningen stad, Zorgplein Noord en UNO UMCG    

  
ZorgThuis  

 Implementatie VPT en behouden/uitbreiden MPT in de wijk door een op te zetten 
projectgroep.  
 Werken aan behoud en uitbreiding van gezonde dagbestedingslocaties  

 
KEP/D-ZEP  

 Doorontwikkeling KEP --> D-ZEP voltooien: inrichten van de afdeling naar de behoefte van de 
cliënt passend bij de behandeling   
 
 

4. Profiel medewerkers   
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Aantal FTE medewerkers in de directe zorg per locatie op 30 nov 2022  

 
Aantal leerlingen per locatie in het jaar 2022, op peildatum 30 november 2022.  
 

 
 
Aantal stagiaires per locatie in het jaar 2022, op peildatum 30 november 2022 

 
 
In-, door- en uitstroom van medewerkers per onderdeel van Dignis in het jaar 2022, op 30 november 
2022 
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Aantal vrijwilligers op peildatum 30 november 2022 

  

  

Locatie Aantal 

Bernlef 34 

Blauwborgje 62 

De Duinstee 14 

De Enk 68 

Heymanscentrum 61 

Holthyus 38 

Veldspaat  49 

Wiekslag 31 

Hamrikheem 18 

Gabriel 9 

Dignis centraal 2 

Totaal 386 

 

5. Kwaliteit van zorg  
Per onderdeel worden de belangrijkste items hieronder toegelicht:  
 

5.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning   
Belevingsgerichte zorg is de basis voor de wijze waarop persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
geboden wordt bij Dignis.  
 
Voor 2023 zijn de volgende doelen geformuleerd:  

 Uitwerken trainingen BGZ 2023 (plannen en door ontwikkelen cursus)  
 Uitvoeren trainingen BGZ WLZ volgens rooster  
 Borgen van BGZ-trainingen bij Dignis voor de periode t/m 2025  

 

5.2 Wonen en welzijn  
Activiteiten binnen Dignis 
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. In 2022 is een in de Enk een pilot gedraaid om te kijken op welke manier de 
inzet van de agogische medewerkers geoptimaliseerd kan worden.   
 

Doel voor 2023 is:   
 Implementeren van een eenduidige werkwijze van agogen/ agogisch medewerkers in de zorg  
 met en zonder behandeling conform het advies van eind 2022   
 Samenwerken met en positioneren van de cliëntenraden.  

 
Ontwikkeling vrijwilligers, mantelzorgers, familieparticipatie en vrijwilligers bus   
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Gezien de personele krapte en het regeringsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en minder inzet 
van professionals wordt de inbreng van vrijwilligers en mantelzorgers/familie belangrijker. In 2023 
gaan we onze afspraken daarover herijken op de volgende punten:  
 

 Betrokkenheid/samenwerking vrijwilligers (kaderbrief: extra aandacht voor naasten en  
 vrijwilligers)  
 Herijking van inzet van mantelzorgers en vrijwilligers: kaders opstellen en implementeren  
 Herijking van activiteitenbegeleiding en inzet agogen: uniformering van werkwijzen en  
 afspraken implementeren  

 
De inzet van de Vriendenbus is een belangrijk aandachtspunt m.b.t. het welzijn van onze bewoners. 

''De Vriendenbus verzorgt 1 op 1 uitjes voor cliënten en bewoners van Dignis. Samen met familie, 
partner of kennis er even uit. De nadruk ligt op het belevingsgerichte aspect van de uitstapjes. De 
volledige aandacht is in alle opzichten gericht op de bewoner of cliënt. “ 
  
De coördinator regelt de uitstapjes van begin tot eind in samenwerking met totaal 23 vrijwilligers op 
alle locaties van Dignis. Daarnaast zijn er 13 vrijwillige chauffeurs actief.  
  
Contacten met agogisch medewerkers op de afdeling en verzorgenden rondom de bewoners zorgen 
ervoor dat wij met de juiste informatie op stap kunnen gaan. Wie is die persoon, wat heeft hij of zij 
vroeger gedaan, wat is nu de belevingswereld en zijn de behoeftes.  
Onze vrijwilligers worden speciaal geselecteerd voor de Vriendenbus. In het nieuwe jaar zal er 
aandacht worden besteed aan bijeenkomsten voor onze vrijwilligers op verschillende locaties. 
Daarnaast komt er voor de coördinator iemand bij voor 8 uur. Verder zal er aandacht worden 
besteed aan familieavonden en het leggen van contacten met geestelijk verzorgers, psychologen en 
maatschappelijk werk.   
Alles gericht op het verspreiden van informatie over de Vriendenbus en wat de utstapjes kunnen 
betekenen voor onze bewoners, cliënten en hun naasten. Want dat het in een grote behoefte 
voorziet is duidelijk: de Vriendenbus rijdt bijna elke dag!''  
 

5.3 Veilige zorg en ondersteuning: ontwikkelen in de praktijk   
Veilige zorg is voor zowel medewerkers als cliënten van zeer groot belang. In 2023 gaat het om de 
volgende speerpunten:  
 

 BHV en crisisorganisatie  
In 2022 heeft Dignis een Preventiemedewerker aangesteld. Naast het inregelen van het proces m.b.t. 
opvolging van acties na een arbeidsincident, was de belangrijkste taak het herzien van het beleid 
rond BHV en crisissituaties. Eind 2022 is daarover een beleidsnotitie geschreven.  
 
Doelen voor 2023 zijn:  

 Implementatie van de bijgestelde afspraken rond BHV en ontruimingsplan; in 2023 zijn 
alle medewerkers geschoold, heeft elke locatie een passend ontruimingsplan en vindt op 
elke locatie jaarlijks een ontruimingsoefening plaats.  

 Vaststellen en Implementeren van (communicatiestructuur) crisisorganisatie  
  

 Domotica en toegang tot applicaties van Dignis  
Bij Dignis zijn in 2022 problemen met de domotica regelmatig aan de orde gesteld. Er zijn meerdere 
verstoringen geweest waardoor alarmering niet altijd werkte.  
Daarnaast zijn er problemen met het bij de start van het werk inloggen door flex medewerkers en 
uitzendkrachten in de zorgsystemen van Dignis. Deze medewerkers konden daardoor niet bij de 
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elektronische informatie over cliënten in ONS. Daardoor wordt onwenselijk veel gebruik gemaakt van 
back-ups op papier. 
 
Doelen voor 2023 zijn:  

 Zorgdragen voor een stabiele wifi-ondersteuning van de domotica op de locaties van Dignis  

 Zorgdragen voor randvoorwaarden m.b.t. tijdig in kunnen loggen in de zorgsystemen van 
Dignis 

 Nader verkennen van mogelijkheden tot gebruik domotica bij zorgondersteuning  
  

 Medicatieveiligheid (nieuwe apotheek en Etdr)  
In 2022 is Dignis overgestapt naar de apotheek van het Martini ziekenhuis. Werkwijzen rond 
bestellen, beheren, verstrekken etc. zijn beschreven en er wordt gewerkt met elektronisch 
voorschrijven van medicatie. Er is een pilot met elektronische toedieningsregistratie gestart.  
 
Doelen voor 2023 zijn:  

 Evaluatie van de overgang: zijn de gemaakte afspraken duidelijk, werkend en passend?  

 Evaluatie met Etdr: zijn de gemaakte afspraken duidelijk, werkend en passend?  

 Analyseren en terugdringen van medicatiefouten: het KP-medicatieveiligheid gaat met de 
KVP analyseren welke grondoorzaken er zijn voor medicatiefouten. Op basis daarvan wort 
een plan van aanpak opgesteld om het aantal fouten met en minste 20 % af te laten nemen.  

  
 Wet zorg en dwang en Open deuren beleid Dignis  

De Wet zorg en dwang vraagt om zorgvuldige registratie en toetsing. Dignis heeft daar stappen toe 
gezet door de EVV-er Zorgverantwoordelijke te maken, plannen te ontwikkelen om de registratielast 
te verminderen en de evaluaties conform het stappenplan te laten verlopen.  
In 2023 gaat de werkgroep Wzd evalueren in hoeverre de gemaakte afspraken nagekomen worden. 
Doel is het correct uitvoeren van de wet zorg en dwang, waarbij afbouw van maatregelen als 
uitkomst meegenomen wordt.  
 
Nog steeds worden bij Dignis binnen en/of buitendeuren regelmatig gesloten. Veelal vanuit 
veiligheidsoverwegingen. Zeker niet altijd passend bij de eigen regie die we cliënten over hun leven 
willen geven. In 2022 hebben we onze visie daarop aangescherpt. Doel is cliënten zoveel mogelijk 
vrijheid te geven en deuren alleen te sluiten als het voor de individuele cliënt noodzakelijk is om 
ernstig nadeel te voorkomen.  
 
Doelen voor 2023 zijn:  

 Evalueren van de EVV-er als Zorgverantwoordelijke: zijn de randvoorwaarden qua systeem  
op orde? Is de kennis die nodig is geland?  

 Inventariseren van knelpunten rond open deuren en aanzet doen om die op te lossen  
 Op orde maken van het werken volgens het stappenplan: tijdige evaluaties met aandacht  
 voor afbouw  

 

5.4 Leren en ontwikkelen in de organisatie   
In 2022 zijn 3 WOL-trajecten geweest binnen Dignis. De einduitkomsten zijn nog niet beschikbaar, 
maar wel is duidelijk dat het van groot belang is de resultaten en werkwijzen te borgen. Het kwa-
liteitsbureau gaat daar, samen met de locatiemanagers, KVP en teamcoaches in 2023 aan werken.   
 
Doelen voor 2023 zijn:  

 Borgen van uitkomsten en werkwijzen  

 Inzetten van tools en afspraken gericht op het werken met de PDCA-cyclus. Er wordt 
aangesloten bij instrumenten vanuit het WOL-traject  
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 Rol van de KVP en teamcoaches in het proces rond borging van afspraken en werkwijzen 
vaststellen en invoeren  

 
Daarnaast werken we aan een strategisch opleidingsplan en het verbeteren van het invullen van de 
operationele invulling van scholing en training. In 2022 is een leerafdeling gestart binnen Dignis. 
Leerlingen van de Hanze hogeschool volgen zowel de lessen als de praktijk (stages) binnen het 
Heymanscentrum. In 2023 wordt deze samenwerking geëvalueerd.  
 

 Opleidingen  
De focus voor 2023 ligt op het invullen van de inhoudelijke en planmatige coördinatie van het 
opleiden van medewerkers van Dignis.   
 
Doelen voor 2023 zijn:  

 Uitvoeren van trainingen Belevings Gerichte Zorg binnen Dignis  
 Verbinden van de opleidingswensen vanuit de organisatie aan de  
 opleidingsmogelijkheden van Lentis opleidingen 
 Coördineren van de diverse opleidingen die aangeboden worden  

5.5 Personele samenstelling: voldoende en bekwaam   
In 2022 heeft Dignis opnieuw te kampen gehad met personeelskrapte. De belangrijkste oorzaken 
daarvoor zijn een relatief hoog verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt voor de zorg. Het gevolg is 
een hoge inzet van Personeel niet in loondienst (PNIL) wat meerkosten met zich meebrengt en tot 
veel, niet wenselijke, diverse gezichten waarmee onze bewoners geconfronteerd worden.  
Onze ambitie voor 2023 richt zich dan ook op het terugdringen van PNIL en vasthouden van 
medewerkers in loondienst.  
 
Doelen voor 2023:  

 Professionalisering HR  
 Werken aan optimale afstemming onderling en met locaties  
 Opnemen van werkwijzen en afspraken in Zenya en op intranet  
 MTO  
 Uitwerken van bevindingen van het MTO 2022 m.b.t. betrokkenheid en bevlogenheid in  
 concrete acties  
 Verzuim  
 Werken aan realisatie verzuimreductie conform de afspraken per locatie/ afdeling  
 Werken aan een gezonde verzuimcultuur door acties te zetten op duurzame inzetbaarheid  
 van medewerkers  
 

 Arbeidsmarkt beleid  

 Uitwerken van aanbevelingen gericht op goede landing van medewerkers in de 
organisatie  

 Werken aan de zichtbaarheid van Dignis op de arbeidsmarkt: inzet recruiter, werving 
meer een Dignis “smoel” geven  

 Vergroten van de competenties en bevoegdheden van niveau 2 medewerkers (modulair 
opleiden) waardoor minder PNIL ingezet hoeft te worden  

 

5.6 Hulpbronnen en informatie   
 Zenya  

Voor een professionele organisatie is het van belang dat de medewerker te allen tijde de juiste 
documentatie en afspraken kan inzien. 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.   
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Doelen voor 2023 zijn:  
 Trainen van eigenaren, schrijvers en beoordelaars in het werken in Zenya   
 Bewaken van het juist uitvoeren van de herzieningscycli in Zenya   

  
 AVG  

Dignis wordt steeds meer een organisatie die op eigen benen staat. De verplichtingen die de AVG aan 
organisaties stelt worden nu concern breed opgepakt. In 2023 gaat Dignis deze verplichtingen zelf 
regelen.   
  
  
  
  
   
  
 


