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Deel 1 - Alkcare 
 

 
Inleiding 

 
De algemene trend in de gezondheidszorg is dat ouderen zolang mogelijk thuis willen blijven wonen en daar de zorg en 
ondersteuning willen ontvangen die nodig is. Inmiddels is ook merkbaar dat ouderen daadwerkelijk langer thuis wonen 
en pas gebruik maken van WLZ zorg als het thuis echt niet meer gaat. De zorgvraag van onze nieuwe bewoners wordt 
daardoor zwaarder, complexer en meer gespecialiseerd. 
 
Vanuit deze achtergrond was ons kwaliteitsjaarplan 2020 langdurige zorg van Alkcare voor 2020 beschreven. Gericht 
op eigen regie en welbevinden van onze bewoners. Met persoonsgerichte zorg en ondersteuning als uitgangspunt. Al 
onze plannen voor 2020 waren erop gericht om het onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. De plannen 
waren afgestemd met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie en met een vertegenwoordiging van de  OR, 
RvT en de cliëntenraad. Naast zorginhoudelijke plannen zouden er ook initiatieven ingezet worden voor 
kwaliteitsverbetering, professionalisering van onze medewerkers, visie ontwikkeling, verbetering van ondersteunende 
processen en leiderschap.  
 
Echter, onze plannen liepen anders dan gepland. Begin maart 2020 werd er, vanwege een pandemie veroorzaakt door 
het virus Covid 19, een lockdown afgekondigd. Op dat moment heeft Alkcare er alles aan gedaan om naast het leveren 
van goede zorg, corona buiten de deur te houden. Dit heeft effect gehad op het uitvoeren van de plannen voor 2020. 
 
In september is het MT van Alkcare bijeen geweest. Tijdens de eerste teamdag zijn er een aantal resultaten behaald en 
besluiten genomen die hiernavolgend beschreven worden en waarvan afgesproken is dat ze na bespreking met het MT 
plus en het Beleidsteam meegenomen gaan worden in het jaarplan 2021. De tweede teamdag, september 2020, zijn 
de behaalde resultaten besproken en zijn de prioriteiten voor de komende jaren aan de orde geweest.  

  
  
  

De resultaten die aan de orde zijn geweest:  
1. Alkcare zal zich verder ontwikkelen en professionaliseren met het behoud van de kracht van Alkcare 

(kleinschaligheid, korte lijnen, financieel gezond). 
 

2. Missie, visie en kernwaarden zijn besproken en aangescherpt; (zie volgende pagina) 
 

3. Strategie is bepaald; (zie volgende pagina) 
 

4. Ambities zijn vastgesteld; (zie volgende pagina) 
 

De volgende besluiten zijn genomen: 
 

1. Het MT hecht aan de kleinschaligheid van Alkcare en zal niet fuseren, tenzij er redenen zijn waardoor er 
geen andere keuze is. 
 

2. Het MT heeft de missie, visie en kernwaarden aangepast om het daarna te bespreken in het MT plus, het 
Beleidsteam en de werkgroep missie en visie.  

 
3. Het MT gaat de strategie en ambities bespreken met het MT plus en het Beleidsteam. 

 
Daarnaast heeft het MT zich voorgenomen om de Missie, Visie, Kernwaarden en ambities uit te dragen en de 
bijbehorende acties te realiseren.  
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Profiel Alkcare  
(Prettig wonen, Professioneel werken) 

 
 
Alkcare 
 
Alkcare is een organisatie binnen de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en levert haar zorg in en vanuit 
twee locaties, locatie de Oldeburgh en locatie ’t Rekerheem, in Alkmaar Noord. 
 
Alkcare beschikt over toelatingen voor WLZ- WMO- en ZVW functies. De huidige doelgroepen in beide locaties  
beperken zich hoofdzakelijk tot (WLZ) zorg zonder behandeling. Deels somatisch, en deels psychogeriatrisch. In een 
deel van de locatie ’t Rekerheem wordt psychogeriatrische zorg met behandeling geboden door- en in samenwerking 
met Magenta.  
 
Alkcare anticipeert op de verwachte marktvraag en zal haar WLZ locaties verder ontwikkelen richting Psychogeriatrische 
zorg met behandeling. Dit vraagt aanpassingen en ontwikkeling van de gebouwen, deskundigheid en verdere 
professionalisering. In dat kader is  Alkcare voornemens om in de toekomst de te regie nemen over de behandelfunctie 
in beide locaties. 
 
 

Missie 
Onze missie is kleinschalige, persoonsgerichte ouderenzorg en ondersteuning thuis en op onze locaties. 
 
 

Visie 
 Door de vergrijzing zal de vraag naar zware zorg toenemen.  

 Onze huidige capaciteit is voor deze vraag onvoldoende.  

 De behoefte van ouderen is om zolang mogelijk thuis te blijven wonen.  
 
Daarom: 

 Zal Alkcare zijn huidige intramurale capaciteit behouden en waar mogelijk uitbreiden. Daarbij zal Alkcare zich 
gaan richten op complexe, intramurale zorg, met name PG in de laatste fase.  

 Alkcare zal zich in de thuissituatie van cliënten richten op de toenemende zorgvraag en op de meer 
complexere zorg en ondersteuning.   

 Alkcare zal dit doen met samenwerkingspartners met behoud van de regierol. 

 Alkcare zal hierbij gebruik maken van beschikbare innovaties en technologieën.  
 
Om dit te bereiken 

 Behouden we onze intramurale capaciteit en groeien waar mogelijk. 

 Wordt de organisatie toegerust op de meer complexe zorg en ondersteuning. 

 Blijven we een eigen, veilige en prettige woonomgeving bieden.  

 Bieden we een goed aansluitend zorgaanbod en ondersteuning bij de cliënten thuis.  
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Onze Kernwaarden 
 
De kernwaarden van Alkcare geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we in geloven en wat essentieel 
is in onze houding en ons gedrag. De kernwaarden van Alkcare zijn: 
 
Gastvrij  Alkcare is voornemens de meest gastvrije organisatie van Noord Holland te worden.  

Bewoners voelen zich welkom en thuis met behoud van eigen regie. Dit geldt ook voor al onze andere 
cliënten van Alkcare, medewerkers en vrijwilligers. En ook hun gasten voelen zich welkom.  

 
Realistisch Wat ons drijft is een combinatie van compassie en realisme. De realiteit van “het eerlijke  

verhaal” is onze drijfveer om het onze bewoners en cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. 
 
Liefdevol Wij houden van mensen en handelen daarnaar.  

Dat is ook het belangrijkste dat we verwachten van onze medewerkers en vrijwilligers. 
 
Professioneel Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en onze eigen professionele ontwikkeling.  

We beschikken over alle benodigde kennis en bevoegdheden die nodig zijn om onze zorg en diensten  
te kunnen verlenen. We leren van onze fouten en spreken elkaar aan en staan open voor 
vernieuwing. Goede samenwerking is vanzelfsprekend en is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Zowel intern, multidisciplinair als met onze samenwerkingspartners. Als we iets afspreken doen we het 
ook!  

 
 

Strategie van Alkcare 
 Wij worden de beste en meest gastvrije ouderenzorgaanbieder van Noord Holland 

 Wij worden de beste werkgever van Noord Holland 

 Wij zijn financieel gezond.  
 
 
 

Ambities 
 Behoud van capaciteit en groei van ons aanbod. 

 Toerusten op meer complexere zorg. 

 De organisatie is gastvrij. 

 Optimaliseren van de bedrijfsvoering. 

 We zijn duurzaam. 

 Innovatie en technologie is geborgd als proces in de organisatie. 
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Ambities / doelen 2021-2023 
 
Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van ouderenzorg en ouderenhuisvesting. De toename van het 
aantal kwetsbare ouderen, het tekort aan verpleeghuiscapaciteit, het tekort aan geschikte woningen en het tekort aan 
zorgpersoneel vraagt om aandacht. Ouderen blijven langer thuis wonen, ondanks een toenemende zorgvraag en 
kwetsbaarheid. Daarnaast neemt door de toenemende vergrijzing de behoefte aan intramurale zorgcapaciteit 
substantieel toe. 
 
Zoals beschreven in het profiel hebben we een zestal ambities. Deze worden eerst hieronder toegelicht. Vervolgens 
worden specifieke acties hierop beschreven volgens de thema’s van het kwaliteitskader. Er wordt afgesloten met een 
totaal overzicht van de doelen, acties en indicatoren. Het kwaliteitsplan en de afzonderlijk beschreven initiatieven zijn 
van toepassing op beide locaties van Alkcare en vaak ook voor geheel Alkcare, inclusief de thuiszorg. Om die reden 
zijn er geen afzonderlijke locatie paragrafen beschreven. 

 
Behoud van capaciteit en groei van ons aanbod 
 
Naast het op orde houden van en beperkt groeien in intramurale capaciteit ziet Alkcare ook een grote behoefte aan een 
aanvullend extramuraal WLZ zorgaanbod. Wij willen extra zorg- en ondersteuning aanbieden in de wijk en in bestaande 
senioren complexen. In de nabijheid van de locaties van Alkcare bevinden zich een aantal senioren complexen die met 
wat aanpassingen en een aanvullend zorg- en ondersteuningen aanbod geschikt te maken zijn voor ouderen om op een 
goede en verantwoorde manier langer thuis te kunnen blijven wonen, ondanks toenemende zorgvraag en  
kwetsbaarheid. Op basis van een gedegen inventarisatie van de wensen en behoeften van de bewoners/cliënten. 
Alkcare zal dit samen doen met andere lokale aanbieders op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De financiering 
van de zorg kan plaatsvinden binnen varianten van “scheiden van wonen en zorg”, en het aanbieden van zorgconcepten 
in de vorm van VPT’s en/of MPT’s.  

 
Toerusten op meer complexere zorg 
 
Wij willen ons richten op het oplossen van (toekomstige) wachtlijst problematiek en een aanbod van voldoende en 
passende huisvesting op basis van een professionele vastgoedsturing. Wij ontwikkelen daarom een vastgoedbeleid 
voor de langere termijn, anticiperend op de zorgvraag.  
 
Wij willen extra verpleeghuiszorgcapaciteit ontwikkelen op basis van bestaande wachtlijsten, demografie en huidige 
beschikbare capaciteit. Alkcare is voornemens om de bestaande locaties toekomstbestendig te maken. Dit betekent 
renovatie van locatie ’t Rekerheem, aanpassen van locatie de Oldeburgh en ontwikkeling van extra 
verpleeghuiscapaciteit (nieuwbouw) op een aanvullende locatie in Alkmaar. Alkcare ziet de uitbreiding van de 
intramurale capaciteit niet als enige oplossing voor de toenemende zorgvraag, maar als een deeloplossing.  
Het toerusten van het thuiszorgaanbod op complexere zorg thuis is een ander deel van de oplossing, waar Alkcare zich 
op zal richten.  

 
De organisatie is gastvrij 
 
Voor ons is gastvrijheid belangrijk om onze bewoners/cliënten, hun familieleden en mantelzorgers, de medewerkers en 
vrijwilligers en overige bezoekers met oprechte aandacht, een luisterend oor en belevingen/ervaringen te verrassen. 
Hierbij staan eerlijkheid, duidelijkheid en positiviteit voorop. Iedereen is welkom en voelt zich welkom. Een positieve en 
gastvrije sfeer in huis draagt direct bij aan het welbevinden van onze bewoners/cliënten en medewerkers. Daarom willen 
wij Alkcare brede Gastvrijheidszorg implementeren. 

  
Optimaliseren van de bedrijfsvoering 
 
In het kader van het optimaliseren van de bedrijfsvoering zet Alkcare in op een aantal onderwerpen. Een daarvan is het 
professionaliseren van de administratieve processen en het terugdringen van de administratieve lastendruk. Daarnaast 
willen we de HR-functie versterken door het ontwikkelen van het HR-beleid, met te verwachten positieve effecten op 
een daling van het verzuim en stijging van de medewerkerstevredenheid naar medewerkersbevlogenheid. 

 
We zijn duurzaam 
 
Alkcare zal gericht beleid ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Dit doet zij samen met haar partners in het 
lerend netwerk, daar waar nodig met externe ondersteuning. Duurzaamheid zal daarbij uiteindelijk worden verankerd in 
het strategische beleid. In het kader van het vastgoedbeleid richt Alkcare zich, bij herontwikkeling en nieuwbouw, op het 
ontwikkelen van duurzaam vastgoed en een gezonde leefomgeving in en buiten de instellingen. 
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Innovatie en technologie is geborgd als proces in de organisatie 

 
Alkcare wil zich gericht inzetten op innovatie en op het ontwikkelen en implementeren van bewezen effectieve innovaties 
in samenwerking met andere organisaties. Innovatie als continu proces zal geborgd worden in de organisatiestructuur 
en in de processen. Hiertoe zullen medewerkers worden opgeleid op het gebied van innovatie en zal daar waar nodig 
externe ondersteuning worden ingehuurd. Uiteindelijk moet dit leiden tot een visie op effectieve innovaties en een 
vervolg in een effectieve implementatie.  
 
De belangrijkste speerpunten op het gebied van innovatie zijn gericht op arbeidsbesparende innovaties, innovaties met 
betrekking tot de persoonlijke gezondheidsomgeving en het welzijn van onze bewoners/clienten en tenslotte, 
oplossingen die het mogelijk maken om langer thuis te kunnen blijven wonen. 
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Deel 2 – Uitkomsten plannen  
 
Hier wordt weergeven wat de uitkomsten zijn van onze ambities van 2020 volgens de thema’s van het kwaliteitskader. 

 

Persoonsgerichte zorg & ondersteuning 
  
 

Muziek agoog 

Geeft ruimte voor extra aandacht, zingeving, beleving en gezelligheid. Zowel individueel als in groepsverband. Kan 
ook een bijdrage leveren aan het verminderen van onrust of apathie. Verhogen van kwaliteit van leven en 
welbevinden. 

Actie Inzet Muziek agoog 

Uitkomst Hoewel gesprekken zijn geweest, is dit proces gestagneerd en wordt in 2021 verder opgepakt. 

 
 

Bewegen voor ouderen 

Bewegen is belangrijk (en heeft een preventief effect op vallen). Op dit moment wordt op bescheiden schaal een 
bewegingsdeskundige ingezet met een positief effect. Het is een activiteit die door de bewoners zeer wordt 
gewaardeerd en daarnaast een zeer positief effect heeft op het welbevinden en de gezondheid. 

Actie Inzet bewegingsdeskundige 

Uitkomst 
In de Oldeburgh vindt dit plaats via Alkmaar Sport. In ’t Rekerheem is dit geïnitieerd vanuit de afdelingen 
zelf. Bewegen voor ouderen blijft een belangrijk onderwerp waarvoor we continu aandacht hebben. 

 
 
 

Geestelijk verzorger 

Er is behoefte onder onze bewoners om levensgebeurtenissen en zingeving vraagstukken te bespreken. Geestelijke 
verzorgers zijn opgeleid en toegerust om “het goede gesprek” te kunnen voeren. 

Actie Inzet geestelijk verzorger 

Uitkomst Geen voortgang. Wordt verder opgepakt in 2021. 

 
 
 

Complementaire zorg 

Complementaire zorg betekent letterlijk 'aanvullende zorg'. Deze zorg komt dus niet in plaats van de gangbare 
(medische) zorg, maar voegt daar iets aan toe. Doel is bijdragen aan het welbevinden van de cliënt. Welbevinden 
staat voor gezondheid op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. 

Actie 

-  Inzet beperkte financiële middelen voor het gebruik van oliën en aroma.  
-  Verleturen voor het opzetten klinische lessen en overdragen vaardigheden 
-  Inplannen tijd bij de geschoolde medewerkers om aandacht te blijven besteden aan complementaire  
   zorg direct aan de cliënten en daarnaast ondersteunen collega’s. 

Uitkomst 
Een medewerker die hier scholing over zou krijgen is inmiddels niet meer werkzaam bij Alkcare. Wel wordt 
complementaire zorg op elke afdeling op zijn eigen manier ingezet. 
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Psycholoog 

In toenemende mate zien we probleem gedrag/ onbegrepen gedrag ontstaan bij onze bewoners met dementie 
(Agressie, agitatie, onrust, depressiviteit etc.). Door vaker een psycholoog in te kunnen zetten kan deze worden 
ingeschakeld voor het opstellen van omgangsadviezen en begeleidingsplannen. 

Actie Inzet psycholoog bij onbegrepen gedrag 

Uitkomst Een psycholoog is aangesteld naar tevredenheid. 

 
 
 

“Het goede gesprek” 

We willen de gespreksvaardigheden en dossiervorming verbeteren, waardoor gerichter wordt geïnventariseerd van 
de wensen en individuele behoeftes van de bewoners.  

Actie Inzet scholing gespreksvaardigheden & dossiervorming 

Uitkomst Het nieuwe ECD is nog niet geïmplementeerd waardoor deze scholing wordt opgepakt in 2021. 

 
 
 

Professionalisering 

We moeten ons beter en sneller voorbereiden op de toenemende zorgvraag, zowel inhoudelijk als professioneel. 
Alkcare levert in haar locaties Zorg (ZZP) zonder Behandeling. Alkcare zal zich in een versneld tempo voorbereiden 
op de transitie naar Zorg (ZZP) met Behandeling. Dit vraagt ontwikkelen van deskundigheid en aanpassing van de 
infrastructuur/de gebouwen. 

Actie 
Verhogen deskundigheid psychogeriatrische zorg 
Professionalisering bedrijfsvoering. 

Uitkomst 
Vele scholingen zijn gestagneerd in 2020 en worden in 2021 verder opgepakt. 
Wel zijn diverse stappen ondernomen om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Een daarvan is een 
projectmatige aanpak. Hier is in 2020 een start mee gemaakt en wordt verder afgerond in 2021. 

 
 
 

Eigen regie op behandelfunctie 

Alkcare heeft op dit moment geen eigen Behandelfunctie. De Behandelfunctie wordt geleverd door, en onder 
verantwoordelijkheid van de huisartsen. Op de VPU in het Rekerheem wordt verpleeghuiszorg geleverd onder regie 
van- en door Magenta. In het kader van de veranderende zorgvraag en de voorbereiding op de transitie naar Zorg 
met behandeling zal Alkcare zich oriënteren op het zelf bieden van, of de regie voeren over, een Behandeldienst. 
Alkcare zal daarbij de samenwerking zoeken met haar netwerkpartners en het lerend netwerk. 

Actie Oriënteren op eigen behandelfunctie 

Uitkomst 

Alkcare is aangesloten bij de ontwikkeling van de functie van “Verpleegkundig Specialist”. Ter 
ondersteuning en als “verlengde arm” van de behandelaren. De verdere transitie naar de functie 
behandeling zal, mede vanwege stagnatie veroorzaakt door het Covid 19 virus, in 2021 verder vorm 
krijgen. 
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Uitbreiding dienstpatroon zorgmedewerkers 

Door de toename van de complexiteit blijft het nodig om de dienstenpatronen uit te breiden en de deskundigheid te 
vergroten. 

Actie Uitbreiding dienstpatroon zorgmedewerkers 

Uitkomst 

Hoewel we niet alle ontwikkelingen hebben kunnen realiseren, zijn wel de volgende uitbreidingen 
gerealiseerd.  

- Inzet van extra welzijnsassistenten gedurende de dag- en avonddienst. 
- Uitbreiding formatie welzijnsassistenten. 

- Inzet Coördinator voor het Wijkleerbedrijf. 
- Uitbreiding formatie Praktijkopleiders i.v.m. de toename van het aantal leerlingen.  
- Uitbreiding capaciteit van huishoudelijk medewerkers in het weekend in ’t Rekerheem van zorgmedewerkers 

om voldoende tijd en aandacht aan de bewoners te kunnen besteden. Voor de Oldeburgh is dit nog niet 
gerealiseerd.  

- Uitbreiding opleidingscapaciteit voor zorgmedewerkers. 

 
 

 

Wonen & Welzijn 
 
 
 

Grand Café 

Ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. Op dit moment wordt gezelligheid in de Spil/Burcht gemist in de 
middag/avond en weekenden. Door aanpassing van de ruimte en de inzet van een gastvrouw ontstaat de ruimte voor 
de bewoners en hun familieleden om in een gezellige ruimte wat met elkaar te drinken of te eten. 

Actie 
-  Aanpassing ruimte Spil/Burcht 
-  Inzet gastvrouw 

Uitkomst 
De Burcht is aangepast naar tevredenheid. De Spil volgt in 2021. 
De gastvouwen zijn op beide locaties ingezet naar tevredenheid. 

 
 
 

Uitbreiding Activiteiten begeleiding 

In aanvulling op onze huidige Activiteiten begeleiders. Geeft ruimte voor het aanbieden van meer activiteiten en/of 
persoonlijke aandacht. Te beginnen met de vraag: “waar wordt u gelukkig van”, “Wat kan ik voor u betekenen” 

Actie Inzet Activiteitenbegeleider 

Uitkomst Op beide locaties is een extra activiteitenbegeleider ingezet naar tevredenheid. 

 
 
 

Gastvrijheidszorg 

Implementatie Alkcare brede Gastvrijheidszorg. Voor ons is gastvrijheid belangrijk om onze bewoners, familieleden, 
mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers met oprechte aandacht, een luisterend oor en 
belevingen/ervaringen te verrassen, waarbij eerlijkheid, duidelijkheid en positiviteit voorop staan. Iedereen is welkom 
en voelt zich welkom. Een positieve en gastvrije sfeer in huis draagt direct bij aan het welbevinden van onze bewoners 
en medewerkers. 
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Actie 
-  Externe ondersteuning implementatie gastvrijheidszorg 
-  Inzet gastvrijheid ambassadeur 

Uitkomst Dit project heeft geen doorgang gevonden en wordt in 2021 gestart. 

 
 
 

Samenwerking Huiskamer- en Zorgmedewerkers 

Vanuit de gedachte dat Zorg en Welzijn aan elkaar verbonden zijn kan de samenwerking tussen Huiskamer- en 
Zorgmedewerkers versterkt worden. 

Actie Versterken samenwerking Huiskamer- en zorgmedewerkers 

Uitkomst 
In 2020 is hieraan gewerkt daar wat door omstandigheden mogelijk was en blijft in 2021 ook onder de 
aandacht. 

 
 
 

Waardigheid en Trots 

De beschikbaar gestelde budgetten van W&T waren voorheen geoormerkt en gekoppeld aan specifiek opgestelde 
plannen. Inmiddels zijn de budgetten opgegaan in de reguliere financiering. In het kader van persoonsgerichte zorg 
en het stimuleren van eigen regelruimte van onze medewerkers wordt een bedrag beschikbaar gesteld dat 
medewerkers van de locaties de mogelijkheid geeft om, in overleg met de bewoners, mantelzorgers en de 
Cliëntenraad activiteiten te organiseren of het leefklimaat te verbeteren. 

Actie Bedrag beschikbaar stellen voor organisatie activiteiten of verbeteren leefklimaat op locatie 

Uitkomst Een pasjessysteem is geïntroduceerd, waarbij de afdelingen zelf invulling aan kunnen geven. 

 

 
 

Veiligheid 
 
 
 

Bezetting receptie 

De bezetting van de receptie uitbreiden biedt extra veiligheid en gastvrijheid en ontlast het zorg personeel. 

Actie Inzet receptioniste/gastvrouw in de avond en weekenden 

Uitkomst 
Receptionistes en gastvrouwen zijn naar tevredenheid ingezet in ’t Rekerheem. 
Voor de Oldeburgh wordt dit in 2021 gerealiseerd. 

 
 
 

Administratieve- en receptie taken 

Administratieve taken worden gecentraliseerd onder verantwoordelijkheid van de teamleider administratie, met een 
goede verbinding met de locaties. De functie van receptionist zal worden omgezet in de rol van gastvrouw, onder 
verantwoordelijkheid van de manager Facilitaire dienst. Verdere uitwerking vindt plaats in het kader van de 
ontwikkeling van Gastvrijheidszorg. 

Actie Uitsplitsing administratieve taken en receptie taken 

Uitkomst 
Taken zijn uitgesplitst. Administratieve taken vallen nu onder verantwoordelijkheid Teamleider 
Administratie. Receptietaken vallen nu onder Facilitair Manager.  
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Versterken BHV organisatie 

Actie Er zijn voldoende medewerkers opgeleid als BHV’er 

Uitkomst In 2020 hebben de BHV bijscholingen geen doorgang kunnen vinden, wordt in 2021 weer opgestart. 

 

 

Leren & Verbeteren 
 
 
 
 

Kwaliteitsmanagement systeem (KMS) 

Om verder te kunnen professionaliseren willen we een nieuw KMS implementeren. Daarnaast wordt gekeken naar 
uitbreiding van beleidscapaciteit ter verbetering van de kwaliteit, de regie op het KMS en ondersteuning van de 
medewerkers. 

Actie -  Implementatie KMS 

Uitkomst Start is gemaakt met oriëntatie, wordt vervolgd in 2021.  

 
 
 

Kwaliteits Verpleegkundige 

Een Kwaliteits Verpleegkundige heeft toegevoegde waarde in verdere professionalisering. Zo is deze betrokken bij 
de ontwikkeling van kwaliteits beleid. Ondersteunt de medewerkers bij de implementatie van het kwaliteits beleid. 
Wordt ingezet bij kwaliteits projecten. Voert audits uit. 

Actie Inzet kwaliteitsverpleegkundige 

Uitkomst Drie kwaliteitsverpleegkundigen zijn naar tevredenheid ingezet (Oldeburgh, Rekerheem, Thuiszorg). 

 
 
 

Praktijkopleider 

We merken dat er behoefte is aan extra ondersteuning bij deskundigheid bevordering en coaching tijdens het werk 
door middel van een praktijkopleider. 

Actie Inzet Praktijkopleider 

Uitkomst Een extra praktijkopleider is naar tevredenheid ingezet.  

 
 
 

Wet Zorg en Dwang (WZD) 

De WZD beschrijft onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een 
psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Per januari 2020 is deze wet ingegaan, waarvan datzelfde jaar als 
een overgangsjaar wordt gezien. Momenteel is de implementatie en scholing van WZD in een afrondende fase. Maar 
we houden in 2021 vinger aan de pols om te zorgen dat iedereen naar de wet handelt. Waarbij medewerkers worden 
gecoacht in het optimaal werken met deze nieuwe wet. 

Actie Implementatie WZD 

Uitkomst 
Bijna gereed op de scholing van de medewerkers en EVV’er, de inzet van een extern deskundige en 
verpleegkundige na.  
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Netwerk Verpleegkundigen 

Het is belangrijk verpleegkundigen in de organisatie nadrukkelijk betrekken bij de zorginhoudelijke ontwikkelingen. 
Samenwerking van de verpleegkundigen in het lerend netwerk is hierbij een waardevolle aanvulling. 

Actie Versterken netwerk van Verpleegkundigen 

Uitkomst Heeft in 2020 stilgelegen, wordt weer opgepakt in 2021. 

 
 
 

Leiderschap & Governance 
 

 

Planning & Control cyclus  

Om verder te professionaliseren wordt een nieuwe P&C Cyclus opgesteld. Daarnaast wordt de regievoering en 
ondersteuning  van de beleidsontwikkeling en governance versterkt. 

Actie 
-  Opstellen en implementeren P&C Cyclus 
-  Inzet beleidsmedewerker/secretaris 

Uitkomst 
P&C Cyclus is opgezet en wordt in 2021 verder geoptimaliseerd.  
Een bestuurssecretaris is ingezet naar tevredenheid.  

 
 
 
 

Personeel 
 
 

Ontwikkelen leiderschap 

Onderdeel van professionaliseren is het versterken van leiderschap in de organisatie. Dit door middel van ontwikkelen 
en uitvoeren van een leiderschapsprogramma voor het middenkader. Gericht op leiderschapsvaardigheden, 
beleidsontwikkeling, samenwerken, werkgeverschap, financiële kennis, omgaan met management informatie. 

Actie Inzetten leiderschapsprogramma 

Uitkomst 
Start is gemaakt met MT-plus en een team. Wordt vervolgd in 2021. Indien deze teams naar tevredenheid 
zijn afgerond, wordt dit doorgezet naar de overige teams. 

 
 

Goed werkgeverschap 

In het kader van goed werkgeverschap willen we een gezamenlijk plan van aanpak maken voor het versterken van 
Werkgeverschap en vergroten van medewerkers tevredenheid. 

Actie 
-  Terugkoppeling en bespreken van het MTO, samen met medewerkers en medezeggenschap. 
-  Inventariseren van wensen en behoeftes van medewerkers. 
-  Prioriteren en PVA opstellen. 

Uitkomst Het MTO is teruggekoppeld maar nog niet in alle teams besproken. Dit wordt verder opgepakt in 2021.  

 
 

Uitbreiding dienstpatroon facilitair medewerkers 

Uren van (bewoners gebonden) facilitair medewerkers worden uitgebreid, zodat naast het schoonmaken van het 
appartement ook ruimte ontstaat voor een praatje. 

Actie Uitbreiding dienstpatroon facilitair medewerkers 

Uitkomst Dienstpatroon is uitgebreid. De schoonmaaktijd is van 45 minuten naar 60 minuten uitgebreid. 
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Recruitment 

Naast de uitbreidingsbehoefte in het kader van het kwaliteitsplan is het verloop onder bestaand personeel een 
constante zorg. In verband met de leeftijdsopbouw van onze medewerkers zal het verloop verder gaan toenemen. 
Door inzet van een extra/professionele recruiter kan de werving succesvoller verlopen 

Actie Inzet Recruiter 

Uitkomst Geen voortgang. 

 
 
 

HRM 

Specifieke HR kennis is nodig om “Goed werkgeverschap” concreet en verder vorm te geven. 

Actie Inzet HR adviseur 

Uitkomst HR adviseur is naar tevredenheid ingezet en HR beleid is ontwikkeling 

 
 
 

Fietsplan 

In het kader van goed werkgeverschap wordt de werkkostenregeling optimaal benut. In 2021 wordt gestart met het 
introduceren van het zogeheten “fietsplan”.  

Actie Implementeren “fietsplan” vanuit werkkostenregeling. 

Uitkomst Fietsplan is via FiscFree naar tevredenheid geïmplementeerd. 

 
 
 

Strategische personeelsplanning 

Aan de hand van de strategische koers van de organisatie wordt een vertaling gemaakt naar een strategische 
personeelsplanning, om gerichte acties te kunnen ondernemen op het gewenste personele bestand in de toekomst. 

Actie Opstellen strategische personeelsplanning 

Uitkomst 
Dit is onderdeel van het  projectcapaciteitsplanning en wordt door de teamleider administratie en de HR 
adviseur in 2021 opgepakt. 
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Gebruik van hulpbronnen 
 
 
 

Domotica 

Inzetten van domotica en robotica ter ondersteuning van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden. Inhuren van 
advies en opzetten project organisatie. 

Actie Inzet adviseur domotica 

Uitkomst 
Een medewerker is gestart met een gerichte opleiding, maar hier ook weer mee gestopt. Vindt in 2021 
verder voortgang. Wel is een pilot uitgevoerd in de Oldeburgh met op afstand bedienbare gordijnrails op 
de bewonerskamers en met succes afgerond.. 

 
 
 

Flexibele schil inrichten 

Actie Inrichten van een flexibele schil  

Uitkomst 
Dit is nog niet opgepakt.  Is onderdeel van het project capaciteitsmanagement en zal eind 2021 begin 
2022 zijn beslag krijgen. 

 
 
 

Koppelbed 

Aanschaf koppelbed. Biedt partners de mogelijkheid om te overnachten. Geeft verhoging van kwaliteit van leven en 
ruimte aan de behoefte aan intimiteit. 

Actie Aanschaffen koppelbedden 

Uitkomst 
Koppelbedden zijn aangeschaft. Ervaring is dat dit geschikt is voor de terminale fase, maar niet als 
partnerbed.  

 
 

ICT 

Inzet van extra mobiele werkplekken en apparatuur (Tablets/smartphones) om medewerkers beter te faciliteren. 

Actie Inzet extra mobiele werkplekken en apparatuur 

Uitkomst 
Start is gemaakt met inventarisatie werkplekken. Laptops en mobiele telefoons zijn uitgegeven. 
Thuiswerkbeleid is in concept.  

 
 
 

Strategisch Vastgoedplan 

Eind 2019 heeft er een oriëntatie plaatsgevonden op onze huidige vastgoed portefeuille. Met betrekking tot ’t 
Rekerheem zal eind 2020 het besluit worden genomen over nieuwbouw of renovatie van de huidige locatie. 
Met betrekking van de Oldeburgh zal worden vastgesteld welke eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn om in de 
toekomst te kunnen voldoen aan de veranderende zorgvraag. Het beleid wordt vastgelegd in een Strategisch 
Huisvestingsplan. 

Actie Opstellen Strategisch Huisvestingsplan 

Uitkomst 
Eind 2020 is besloten tot renovatie van het gebouw ’t Rekerheem. In 2021 worden de andere 
ontwikkelingen verder opgepakt.  
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Gebruik van informatie 
 
 

Nieuw ECD 

Het huidig ECD voldoet niet en ondersteunt onvoldoende bij persoons gerichte zorg. Vervanging is noodzakelijk. 

Actie Aanschaf & implementatie nieuw ECD. 

Uitkomst Proces is gestagneerd en inmiddels weer opgepakt. In 2021 wordt een keuze gemaakt. 

 
 
 

Bedrijfsvoering 

Om de bedrijfsvoering te optimaliseren willen we de bedrijfsprocessen slimmer inregelen. 

Actie 

-  Daar waar nodig pakketten voor bedrijfsvoering vervangen/verbeteren/beter gebruiken. 
-  Ontwikkelen goede en actuele management informatie. 
-  Ontwikkelen Dashbord. 
-  Projectmatige aanpak voor het professionaliseren van de bedrijfsvoering 
-  Implementatie SDB Assist. 

Uitkomst 
Er zijn veel processen gestart en/of geoptimaliseerd. Denk hierbij aan een P&C cyclus, invoering SDB 
Assist, oriëntatie naar FMIS & KMS. Aan de hand hiervan wordt management informatie geoptimaliseerd. 

 
 

Inzet Facilitair management informatie systeem (FMIS) 

Ter ondersteuning van de professionalisering van de facilitaire dienst verlening. 

Actie Aanschaf en implementatie FMIS 

Uitkomst Oriëntatie is gereed, overeenkomst is getekend. Het systeem wordt momenteel gevuld met informatie. 
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Deel 3 – Kwantitatieve uitkomsten 
 

Hier wordt weergeven wat de uitkomsten van de veiligheidsthema’s zijn volgens aanlevering van de gestelde 
indicatoren   

 
 

Oldeburgh - Kwantitatieve uitkomsten veiligheidsthema’s volgens aanlevering indicatoren 

Decubituspreventie  4,5 % van de cliënten heeft huidinspectie een decubitus categorie 2, 3 of 4 aangetoond. 

Medicatieveiligheid 
Op 100% van de afdelingen zijn medicatie fouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair 
besproken met medewerkers van de afdeling op basis van meldingen die zijn gedaan 

Afspraken rondom 
levenseinde 

Bij 100% van de cliënten zijn beleidsafspraken rondom het levenseinde vastgelegd in het zorgdossier. 

Continentie Bij 100% van de cliënten is een plan voor zorg rondom toiletgang aanwezig in het zorgdossier. 

Voeding 
Bij 100% van de cliënten zijn voedselvoorkeuren met de cliënt en/of familie van de cliënt besproken 
en vastgelegd in het zorgdossier. 

Net Promotor Score 67% van de  cliënten/cliëntenvertegenwoordigers beveelt Alkcare aan, aan vrienden en familie 

 
 

Rekerheem - Kwantitatieve uitkomsten veiligheidsthema’s volgens aanlevering indicatoren 

Decubituspreventie  Bij 3,8 % van de cliënten heeft huidinspectie een decubitus categorie 2, 3 of 4 aangetoond. 

Medicatieveiligheid 
Op 100% van de afdelingen zijn medicatie fouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair 
besproken met medewerkers van de afdeling op basis van meldingen die zijn gedaan 

Afspraken rondom 
levenseinde 

Bij 100% van de cliënten zijn beleidsafspraken rondom het levenseinde zijn vastgelegd in het 
zorgdossier. 

Continentie Bij 100% van de cliënten is een plan voor zorg rondom toiletgang aanwezig in het zorgdossier. 

Voeding 
Bij 100% van de cliënten zijn voedselvoorkeuren met de cliënt en/of familie van de cliënt besproken 
en vastgelegd in het zorgdossier. 

Net Promotor Score 89% van de  cliënten/cliëntenvertegenwoordigers beveelt Alkcare aan, aan vrienden en familie 

 
 
 
 
 

Leren & Verbeteren 

De plannen en acties vanuit het kwaliteitsplan worden elk kwartaal geëvalueerd. Deze evaluatie wordt geborgd in de 
database. In het kwaliteitsverslag staat beknopt de uitkomsten beschreven van de gemaakte plannen. Dit alles is 
volgens de PDCA cyclus. Alkcare heeft het HKZ certificaat. Wij worden geregeld getoetst op ons kwaliteitssysteem. 
Waar leren en verbeteren, de PDCA cyclus onderdeel van is. 

 


