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1. Inleiding

In 2018 heeft Zorginstituut Nederland het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd. Dit
Kwaliteitskader is in 2021 geactualiseerd en geldt als de kwaliteitsstandaard voor de
verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg. Eén van de
voorschriften uit dit kwaliteits-kader is het uitbrengen van een kwaliteitsplan. Voor u ligt het
kwaliteitsplan van de RVE Verpleegzorg van Neos.
Dit kwaliteitsplan is bedoeld voor alle betrokkenen, zoals (toekomstige) deelnemers en hun naasten,
(toekomstige) medewerkers, deelnemersraad, zorgkantoren, de inspectie en overige stakeholders en
geïnteresseerden.
In het kwaliteitsplan
wordt deze
afbeelding gebruikt
als schematisch
model om
dynamisch en
ontwikkelingsgericht
werken aan de
kwaliteit weer te
geven. Het betreft
vier thema’s voor
kwaliteit en
veiligheid en vier
rand voorwaardelijke
thema’s.

De vier thema’s voor kwaliteit en veiligheid zijn:
1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
2. Wonen en welzijn
3. Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning
4. Leren en ontwikkelen
De vier randvoorwaardelijke thema’s zijn:
1. Leiderschap, governance en management
2. Personeelssamenstelling
3. Hulpbronnen, omgeving en context
4. Gebruik van informatie
Bovenstaande thema’s komen terug in dit kwaliteitsplan. Voor de indeling van dit plan volgen wij de
handreiking van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2021.

2. Profiel zorgorganisatie
2.1. Omschrijving zorgvisie en kernwaarden
Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, begeleid en beschermd
wonen en voor herstelgerichte ondersteuning in de regio Eindhoven. Neos werkt samen met diverse
partners zoals wijkteams, instanties en onderwijsinstellingen.
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Als netwerkorganisatie gaan wij de verbindingen aan met uiteenlopende zorgaanbieders,
gemeenten, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.
Neos werkt vanuit de principes van zelforganiserende teams, resultaatgericht werken, lerende
organisatie en herstelgerichte ondersteuning. Medezeggenschap van deelnemers en medewerkers
staat voor ons hoog in het vaandel en is onder andere geborgd via de centrale deelnemersraad en de
ondernemingsraad. Momenteel is de organisatie van het primaire proces ingedeeld op basis van
resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). Door de flexibele organisatiestructuur is Neos goed in
staat om slagvaardig met de veranderingen om te gaan met als uitgangspunt dat de
organisatiestructuur volgend is in relatie tot de strategische koers.
Missie
Neos biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen om stappen vooruit te zetten. In principe
ondersteunen we mensen thuis, als dit (nog) niet kan biedt Neos veilige opvang. Wij gaan altijd uit
van de kracht van de mens en werken samen aan een betekenisvol leven.
Visie
De regie over het eigen leven terugpakken. Daar begeleidt Neos deelnemers bij. In de basis helpt
Neos iedereen die kwetsbaar is, maar de focus ligt op de begeleiding van deelnemers met complexe
problemen. Wij kijken namelijk niet weg, maar vooruit als het moeilijk wordt. Vol enthousiasme
ondersteunen we deelnemers zodat ze hun eigen route naar een beter bestaan vinden. De beste
begeleiding bieden wij door onszelf continu uit te dagen en anderen in te schakelen waar nodig.
Aanpak: eigen kracht en maatwerk
Het feit dat deelnemers vaak problemen hebben op meerdere terreinen laat onverlet dat ze
mogelijkheden, talenten en dromen hebben over hoe het anders kan. In de krachtwerkmethodiek,
die binnen Neos gehanteerd wordt, richten we ons op het aanboren en benutten van deze
mogelijkheden. Met alle deelnemers maken we een actieplan, tevens een leer- en ontwikkelplan,
leidend naar een positief toekomstperspectief. Mensen verschillen van elkaar dus varieert onze
ondersteuning in aard, duur en intensiteit. Het is altijd maatwerk. In samenhang met de
ondersteuning bieden we deelnemers tevens huisvesting aan en een uitdagend leer- en werkklimaat
met educatieve programma’s en mogelijkheden voor werk en dagbesteding. Dit doen wij samen met
samenwerkingspartners. Het geeft deelnemers de kans om hun kracht en kwaliteiten te ontdekken
en te benutten.
Kernwaarden
De kernwaarden van Neos zijn:
- We zijn daadkrachtig; in de zorg en dienstverlening gaat het om de deelnemer en de doelen
die we stellen. We anticiperen op de veranderingen die effect hebben op de kwaliteit van
leven van onze deelnemers, we passen effectieve interventies toe die leiden tot duurzame
verbeteringen in de kwaliteit van leven van onze deelnemers, we reageren snel en adequaat
op vragen en verzoeken uit onze directe omgeving.
- We zijn betrouwbaar; we komen onze afspraken altijd na, we gaan gewetensvol om met
mensen en met de aan ons beschikbaar gestelde middelen en we laten zien wat we doen.
- We zijn verbindend; medewerkers en deelnemers zijn als mens gelijkwaardig, samen wordt
er gewerkt aan doelen.
Onze medewerkers zijn:
- Aanpakkers
- Vooruitkijkers
- Samenwerkers
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Wij spreken binnen Neos niet over cliënten, maar over deelnemers.
2.2. Omschrijving doelgroepen, aantal deelnemers per doelgroep, leeftijdsverdeling
Omschrijving van de locatie en de zorgverlening
Neos Verpleegzorg betreft één locatie; Kwartelstraat 5 te Eindhoven. De locatie is kleinschalig en
bevindt zich in een woonwijk in het centrum van Eindhoven.
Kwartelstraat
De Verpleegzorg biedt verpleging en verzorging in combinatie met beschermd wonen. Het gaat dus
om een vrij specifieke groep deelnemers. Zodra de gezondheid en omstandigheden het toelaten is
het mogelijk om te verhuizen naar een andere locatie of gaat de deelnemer met ondersteuning terug
naar de (eigen) woning of een woonvoorziening.
Op basis van een medische indicatie of beschikking voor beschermd wonen, beoordelen we samen
met de deelnemer hoe lang een verblijf noodzakelijk is en stellen we een actieplan op. We richten
ons op zowel kortdurend verblijf, ook in het kader van dreigend dakloos raken, als op langdurig
verblijf. De meeste deelnemers die verblijven in de verpleegzorg worden opgenomen met een
indicatie op basis van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of via een gemeentelijke beschikking op basis
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor deelnemers met een
fysieke beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden
persoonlijke en geestelijke verzorging, somatische zorg en zinvolle dagbesteding aan naast de
behandeling door (huis)artsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten. We zetten daar
waar nodig is andere specialisten in. Omdat Neos Kwartelstraat een relatief kleine locatie is, werken
we intensief samen met Vitalis, een grotere zorginstelling uit de regio. Het gaat dan niet alleen om
het inzetten van (specialistisch) personeel, maar steeds vaker ook om opleiden en kennisuitwisseling.
Zo weten de medewerkers van verschillende organisaties elkaar goed te vinden bij
casusbesprekingen en moreel beraad.
Het aantal en leeftijd van deelnemers per ZZP
De leeftijdscategorie die gehanteerd wordt bij opname is vanaf 18 jaar. De jongste deelnemer op
Verpleegzorg is op peildatum 1 november 2021 38 jaar en de oudste deelnemer is 82 jaar.
Op 1 november 2021 verblijven er bij Neos 18 deelnemers met een WLZ – V&V/ VG beschikking.
Daarvan wonen er 13 op de Kwartelstraat.
- ZZP 3VG = 1 deelnemer
- ZZP 4VV = 3 deelnemers
- ZZP 5VV = 6 deelnemers
- ZZP 6VV = 1 deelnemer
- ZZP 7VG = 1 deelnemer
- ZZP 7VV = 1 deelnemer
Besturingsfilosofie
Neos heeft een platte structuur met korte lijnen. Zo is de meewerkend teamleider verantwoordelijk
voor alle processen op de locatie. Het organogram en de besturingsfilosofie gaan uit van integraal
management. Er zijn drie besturingslagen namelijk:
- laag 1 directeur-bestuurder
- laag 2 manager primair proces en manager bedrijfsvoering
- laag 3 (meewerkend) teamleiders
Neos stimuleert de samenwerking van mens tot mens. Dit betekent dat medewerkers in zowel de
derde en tweede bestuurslaag niet perse via de hiërarchische lijn contact zoeken met de eerste
bestuurslaag, maar elkaar vinden in bijv. projectgroepen.
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Zelforganisatie
Neos werkt met zelforganiserende teams. Het geeft de medewerker de ruimte die nodig is om mee
te bewegen met de behoeften van deelnemers en/of opdrachtgever(s). Met zelforganiserende teams
wil Neos bereiken dat verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd worden en
ondernemerschap wordt gestimuleerd door medewerkers regelruimte te geven. Hierdoor haalt de
medewerker alles uit zichzelf, presteert beter en voelt zich lekker in het werk.
Managers en (meewerkend) teamleiders faciliteren medewerkers bij het realiseren van de beoogde
output resultaten in de dagelijkse praktijk.
Lerende organisatie
Bij Neos werken we vanuit de principes van een lerende organisatie. Het kernprincipe is dat teams in
staat zijn zich aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving. Het is vanzelfsprekend
dat teamleden elkaar bevragen, omdat iedereen daar professioneel en met wederzijds respect mee
omgaat. Fouten maken mag, zolang iedereen maar van fouten leert. Er is altijd tijd voor verbeteren,
omdat dit onderdeel is van het werk.
Medezeggenschapsorganen binnen Neos zijn de:
- centrale deelnemersraad
- ondernemingsraad
Beide organen zijn Neos-breed georganiseerd en dus niet per locatie.

3. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling
3.1. Huidige situatie t.a.v. personeelssamenstelling
Neos heeft op locatie Kwartelstraat randvoorwaarden gecreëerd ten aanzien van roostering, om tot
een verantwoorde personeelssamenstelling te komen en daarmee de kwaliteit van zorg 24 uur per
dag te borgen. Dit betekent dat er altijd minimaal één verzorgende 3 IG of één verpleegkundige op
de locatie aanwezig is (overdag minimaal 2 personeelsleden en in de nacht 1 + een beveiliger).
3.2. Overzicht personeelssamenstelling 2021
In onderstaande tabel staat een overzicht van medewerkers in dienst bij Neos afdeling Verpleegzorg
Kwartelstraat, per peildatum 01-11-2021, exclusief zzp’ers en uitzendkrachten.
Functie
teamleider
senior verpleegkundige
verpleegkundige
verzorgende 3 IG
activiteitenbegeleider
gastvrouw
leerling (BBL)
TOTAAL

Aantal
1
2
4
9
1
3
1
21

FTE
0,33
1,78
2,67
5,92
0,44
1,67
0,67
13,48

Vrijwilligers
vrijwilliger
Stagiairs
Stagiair

Aantal
2
Aantal
5

FTE
0,19
FTE
3,67

Op peildatum 1 november lopen er 3 sollicitatieprocedures voor de afdeling verpleegzorg:
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Verzorgende IG (0,44-0,89 fte)
Verpleegkundige (0,67-0,89 fte)
Meewerkend teamleider (0,67-0,89 fte)

Omdat Neos slechts één locatie voor verpleegzorg heeft en er sprake is van krapte op de
arbeidsmarkt, is er een samenwerking met Vitalis Zorggroep opgezet. Neos kan gebruik maken van
de inzet, kennis en expertise van Vitalis. Zo zijn verpleegkundigen, de SOG-arts, geestelijk verzorger
en de psycholoog van Vitalis (ook) voor Neos inzetbaar.
Verzuimcijfers 2021
Het gemiddelde verzuim van team Verpleegzorg in 2021 is 6,99 % tot en met de maand oktober.
In-en -uitstroomcijfers
Er zijn in 2021 14 medewerkers ingestroomd en 11 medewerkers uitgestroomd. Inclusief stagiaires
en vrijwilligers, exclusief zzp’ers en uitzendkrachten.
3.3. De begrote formatie 2022
De begrote formatie 2022 voor verpleegzorg is als volgt:
Verpleegzorg
2022
Meewerkend teamleider
0,89
Senior verpleegkundige
0,89
Verpleegkundige
3,83
Verzorgende IG
8,55
Gastvrouw / activiteiten begeleider
1,81
Externe nachtwaker
1,81
17,78
NB: dit betreft de volledige personele inzet op de Kwartelstraat, inclusief de begeleiding van cliënten
met een ander soortige financieringsstroom. Excl. leerlingen, stagiaires en vrijwilligers.
3.4. Kaders voor voldoende en bekwaam personeel
Wij hanteren de volgende kaders voor voldoende en bekwaam personeel, ingedeeld in drie thema’s:
Cluster 1: Aandacht, aanwezigheid en toezicht
• Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan,
intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgprofessionals beschikbaar om deze
taken te verrichten.
• Tijdens de dag en avond zijn er permanent minimaal 2 personen in het pand aanwezig en loopt
rond om de aanwezige deelnemers de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht
te houden.
• Op onze locatie hebben wij 16 uur per week een activiteitenbegeleider in dienst die aandacht
besteed aan zingeving/zinvolle daginvulling van onze deelnemers.
• De zorgverleners die in direct contact zijn met de deelnemers, kennen hun naam, zijn op de
hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen.
Cluster 2: Specifieke kennis en vaardigheden
 Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de
(zorg)vragen en (zorg)behoeften van de deelnemers en bevoegd en bekwaam is voor de
vereiste zorgtaken.
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Probleemherkenning is altijd geborgd. Er zijn afspraken vastgelegd over triage en deze
afspraken worden regelmatig geëvalueerd met de betrokken medewerkers. De inzet van de
verpleegkundige gaat niet alleen over acute situaties, maar ook over het oplossingsgericht
meedenken in de dialoog met betrokkenheid van familie/naasten.
Er is op de locatie voor deelnemers met een indicatie verblijf met verpleging 24 uur per dag,
zeven dagen per week een verpleegkundige of verzorgende aanwezig.
Er is op de locatie voor deelnemers met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling
24 uur per dag, zeven dagen per week een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert
direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse.
Er zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week aanvullende voorzieningen beschikbaar voor
(on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel
(inzetten flexpool), inroepen dienstdoende arts van Vitalis.
Er zijn aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of
toenemende complexiteit zoals: inschakelen arts van Vitalis, Centrum voor Consultatie en
Expertise (CCE) en het ingang zetten van ‘meer-zorg’.

Cluster 3: Reflectie, leren en ontwikkelen
 Er zijn afspraken vastgelegd over multidisciplinair teamoverleg en teamleren.
Deze afspraken worden regelmatig geëvalueerd met de betrokken medewerkers en waar
nodig aangepast.
 Er is voor iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via
feedback, intervisie, reflectie en scholing. Zo worden er geregeld multidisciplinaire
overleggen (MDO’s) gevoerd en hebben alle medewerkers jaargesprekken. Hierbij werken
we met de krachtwerkmethodiek.
 Er is voor iedere zorgverlener tijd en ruimte om kennis uit te wisselen met een collega van
organisatie uit het lerend netwerk. Zo werken we samen met Vitalis en de straatdokter.
Daarnaast wordt de samenwerking met St. Annaklooster in 2022 verder ontwikkeld.
 Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de basis van verpleeghuiszorg. Een
deel van de deskundigheidsbevordering besteedt aan deze aspecten (multidisciplinaire)
aandacht.
 Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun
vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt (op basis van de diverse onderdelen van dit
kwaliteitskader en nadrukkelijke aandacht voor omgaan met zorgdilemma’s en adequate
zorg bij het levenseinde).
 Er zijn periodieke gesprekken waarin werkgeluk, competentie- en loopbaanontwikkeling aan
de orde komen.
3.5. Beoogde plannen 2022 t.a.v. personeelssamenstelling
- In 2022 evalueren we onze functiegroepen. We onderzoeken een eventuele wijziging van de
basisbezetting in relatie tot de arbeidsmarktkrapte.
- Er wordt systematisch opvolging gegeven aan de afspraken die gemaakt zijn het jaargesprek.

4. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: huidige situatie en beoogde plannen
4.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg onderscheid vier thema’s als het gaat om kwaliteit van
persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Deze
begrippen hebben andere benamingen binnen de visie en de aanpak; eigen kracht en maatwerk van
Neos (zie 2.1. ).
Het Begeleidingssysteem
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Het begeleidingssysteem geeft een kader voor de begeleiding van deelnemers en biedt daarmee de
gewenste ruimte voor de professional om zijn en haar expertise maximaal te kunnen inzetten en
verder te ontwikkelen. In de begeleiding van deelnemers staat het actieplan centraal. Dit is de
werkagenda van de deelnemer en de begeleider. De deelnemer werkt met steun van diverse
medewerkers aan een traject, wat zo kort als nodig duurt, waarvan de uitkomst een succesvolle en
duurzaam uitstroom naar (zo) zelfstandig (mogelijk) wonen is en waarop de deelnemer tevreden
terug kan kijken.
Voor wonen op de Verpleegzorg is het motto: “Gezond, veilig en gezellig, dat maakt van een hoop
stenen een thuis”! Het leren van allerlei woonvaardigheden staat in die periode centraal en draagt bij
aan herstel en participatie van deelnemers.
De bedoeling
Waarom doen we wat we doen? De bedoeling van het werk van Neos is samen te vatten in drie
punten die uitgangspunten zijn voor de inrichting van het primair proces nl.:
- Ondersteunen van eigen herstel;
- Participatie van kwetsbare mensen aan samenleving;
- Betere kwaliteit van leven.
We gaan uit van de krachtgerichte visie, namelijk:
- Hoop op een betere toekomst;
- Zelfregulering, deelnemer geeft actief vorm aan eigen bestaan en bestemming;
- Burgerschap, toegang tot grondrechten én bijdrage leveren aan samenleving.
Het krachtgericht werken gaat ervan uit dat herstel mogelijk is, dat ieder mens talenten en
mogelijkheden heeft en dat de werkrelatie gebaseerd is op vertrouwen en respect.
4.2. Beoogde plannen 2022 t.a.v. persoonsgerichte zorg en ondersteuning
- In 2022 sluit de afdeling verpleegzorg zich aan op het regionale platform Efficy. Bij Efficy
diverse organisaties uit de regio aangesloten. Op het platform worden centraal in de regio
cliënten aangemeld.

5. Wonen en welzijn: huidige situatie en beoogde plannen
5.1. Wonen en welzijn
Naast goede zorg en ondersteuning, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, vinden wij wonen en
welzijn belangrijk voor onze deelnemers. Hierna lichten we per thema toe wat iedere deelnemer mag
verwachten op basis van de thema’s die zijn beschreven in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
Zingeving
- Er is bij zorgmedewerkers aandacht voor specifieke levensvragen zoals omgaan met verlies
van functies, eenzaamheid, rouw, depressie, ouderdom en invulling van de laatste
levensfase. We maken hierbij gebruik van de methodiek Krachtwerk;
- Wanneer er sprake is van palliatieve zorg, bieden we deze zorg op maat. De zorg dient
optimaal aan te sluiten bij de bijzondere leefstijl (dak-thuislozen) en complexiteit van de
deelnemer (somatiek in combinatie met psychiatrische- en verslavingsproblematiek). Daar
waar zorg op maat niet past binnen de geldende (huis)regels van de locatie, kan in overleg
met de deelnemer, arts en team, hiervan worden afgeweken en wordt dit vast gelegd in het
actieplan. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een terminale deelnemer gefaciliteerd wordt
met bepaalde, binnen de locatie, verboden middelen, onder andere in het kader van
pijnbestrijding;
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Daar waar deelnemers behoefte hebben aan gesprekken over zingeving kunnen zij een
beroep doen op de geestelijk verzorger van Vitalis of de straatpastor;
De straatpastor komt op afroep naar de locatie en zoekt zelf ook deelnemers op en gaat
gesprekken aan;

Zinvolle tijdsbesteding
- Er wordt periodiek gekookt op locatie, individueel en in een kleine groep. Deze activiteit
wordt begeleid door een gastvrouw. Dit sluit aan bij het oefenen in sociale- en
kookvaardigheden en is tevens een onderdeel van de dagbesteding;
- Tuinproject: met enkele enthousiaste deelnemers, ondersteund door een vrijwilligster,
worden kruiden voor eigen gebruik gekweekt in een speciaal daarvoor gemaakte plantenbak.
Deze kruiden worden gebruikt tijdens kookactiviteiten op locatie;
- Deelnemers worden, vanaf opname, actief gestimuleerd om dagelijkse huishoudelijke
werkzaamheden te verrichten. Samen met een teamlid wordt na de opname gekeken welke
taken vacant zijn en welke bijdrage de deelnemer kan leveren op basis van zijn/haar
mogelijkheden en passend zijn bij te leren vaardigheden na uitstroom;
- Dagbesteding op locatie: er wordt in de avonduren met een aantal deelnemers, ondersteunt
door de aanwezige gastvrouw, invulling gegeven aan spelactiviteiten. Daarnaast is een
activiteitenbegeleidster in dienst die op vaste tijden en gestructureerd programma aanbiedt
op locatie voor deelnemers die niet extern naar dagbesteding kunnen i.v.m. somatische
klachten. Ook wordt er 2x per maand een avondactiviteit georganiseerd door de
activiteitenbegeleider.
- Deelname aan externe dagbesteding. Deelnemers kunnen overdag deelnemen aan externe
activiteiten, variërend van vrijwilligerswerk tot deelname aan maatschappelijke sociale
participatie en herstel;
- Deelnemers kunnen overdag naar buiten als zij dat willen en worden hiertoe gestimuleerd;
- Bij de uitvoering van de dagactiviteiten kan een deelnemer begeleiding krijgen van een
vrijwilliger en / of een professional;
- Er wordt bij de tijdsbesteding rekening gehouden met verschil in behoefte aan ondersteuning en zorg.
- De deelnemers worden gestimuleerd om te participeren in de maatschappij.
Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding
- Bij opname krijgt elke deelnemer een ‘warm welkom pakket’ (o.a. toilet artikelen);
- Iedere deelnemer ontvangt naar eigen wens en behoefte en in overleg met diens naasten de
dagelijkse persoonlijke verzorging van lichaam en kleding.
Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
- Zorgmedewerkers stimuleren het herstel van oude relaties en/of opbouw van sociaal
netwerk;
- Onze vrijwilligers helpen bij activiteiten en kunnen activiteiten initiëren. Denk aan
boodschappen doen, wandelen, gesprekken voeren, spelletjes spelen, etc.
Wooncomfort: gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting
- De inrichting van de woonomgeving is aangepast aan zorg- en ondersteuningsbehoeften;
- Elke dag is de gastvrouw van 18.00 uur tot 20.00 uur aanwezig in de algemene ruimte om
deelnemers na de maaltijd te kunnen begeleiden bij activiteiten en rustig ‘na te kunnen
zitten’ na de avondmaaltijd
- De appartementen en de algemene ruimten zijn schoon en veilig;
- Onze maaltijden zijn gezond en voedzaam.
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5.2. Beoogde plannen 2022 t.a.v. wonen en welzijn
- In 2022 gaat de activiteitenbegeleider meer activiteiten op locatie op locatie organiseren
(methode krachtwerk)
We gaan onderzoeken of we op korte termijn de functionaliteit van het gebouw
kunnen verbeteren en daarmee de beddencapaciteit kunnen uitbreiden. Zo ja, dan doen we
dit in 2022. (zie ook hoofdstuk 9)

6. Kwalitatief veilige zorg en ondersteuning: huidige situatie en beoogde plannen
6.1 Huidige situatie t.a.v. basisveiligheid
Neos werkt continu aan zorginhoudelijke kwaliteit en gaat hierbij uit van professionele standaarden
en richtlijnen. Streven naar een optimale veiligheid heeft een hoge prioriteit maar dient in balans te
zijn met de kernwaarden in zorg- en dienstverlening die we bieden aan onze deelnemers. Veiligheid
is een integraal onderdeel binnen Neos. In het kwaliteitskader zijn enkele verplichte thema’s
opgenomen: medicatieveiligheid, preventie van acute ziekenhuisopname en eten & drinken.
Daarnaast is elke organisatie verplicht nog twee aanvullende indicatoren op te nemen. Voor Neos is
dat decubituspreventie en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.
Medicatieveiligheid (verplichte indicator)
- Minimaal tweemaal per jaar organiseren we een medicatiereview met de apotheker en de
SOG voor alle opgenomen deelnemers met een WLZ-V&V-beschikking;
- We analyseren op incidentniveau o.b.v. constateringen uit N-care in overleg met de
apotheker en/of SOG;
- De actuele meldingen worden elke maand tijdens het MDO besproken. De analyse vindt per
kwartaal plaats tijdens het Safety & Security overleg (S&S).
- We documenteren de aard (ATC-code) en overleggen met apotheker en SOG over preventie
en reflectie op aard en omvang van het antipsychoticagebruik van deelnemer(s).
Preventie van acute ziekenhuisopname (verplichte indicator)
- Gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde. Wanneer er sprake is van
palliatieve zorg, bieden we deze zorg op maat. De zorg dient optimaal aan te sluiten bij de
bijzondere leefstijl (dak-thuislozen) en complexiteit van de deelnemer (somatiek in
combinatie met psychiatrische- en verslavingsproblematiek).
- Reanimatiebeleid voor elke deelnemer is vastgelegd in dossier
- Minimaal 1 keer in drie maanden worden de wensen in overleg m.b.t. levensverlengende
behandeling besproken met cliënt en SOG. SOG legt dit vast in het dossier (advanced care
planning).
- Elke ziekenhuisopname wordt geregistreerd.
Aandacht voor eten en drinken (verplichte indicator)
- Bij elke deelnemer worden gewichtsmetingen gedaan
- Voedselvoorkeuren en voedingstoestand zijn bekend
Decubitus preventie (keuze indicator)
- Verpleegkundigen zijn bekend met het wond- en decubitusprotocol (Vilans) en zorgen voor
analyse wond- en decubitus en registratie in het actieplan;
- Registratie van preventieve maatregelen worden opgenomen in het actieplan van de
deelnemer.
Vrijheidsbeperkende maatregelen (keuze indicator)
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-

Neos hanteert het beleid dat er in beginsel geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden
toegepast. Indien dit uit veiligheidsoverwegingen wel dient te worden uitgevoerd wordt het
stappenplan WZD doorlopen en geregistreerd door de SOG/WZD arts.

6.2 Incidentencommissie
4 keer per jaar worden de meldingen van incidenten (MIC) besproken in de stuurgroep Kwaliteit,
ARBO en Veiligheid (KAV) en dienen als input voor de directiebeoordeling en het ARBO-jaarverslag.
Daarnaast worden alle incidenten door teamleden, periodiek, besproken. Tijdens deze “safety &
secrurity” bijeenkomsten worden alle incidenten geëvalueerd en waar nodig verbeteringen
doorgevoerd.
6.3 Beoogde plannen 2022 t.a.v. kwalitatief veilige zorg en ondersteuning
Op basis van de huidige stand van zaken en de benodigde acties ten aanzien van de basisveiligheid,
voldoet Neos aan de vereisten van het kwaliteitskader.

7. Leren en ontwikkelen: huidige situatie en beoogde plannen
7.1 Kwaliteitsmanagementsysteem
Neos is vanaf september 2016 gecertificeerd op de ISO9001:2015 norm. Op 21 augustus 2021 heeft
de externe ISO audit plaatsgevonden. Deze audit heeft Neos zonder tekortkomingen behaald. De
uitkomsten van de audits worden, indien van toepassing, gebruikt als input voor de verbetercyclus.
7.2 Kwaliteitsplan m.b.t. leren en werken aan kwaliteit
Neos heeft een kwaliteitsplan volgens de vereisten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het
kwaliteitsplan voldoet aan de eisen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
7.3 Kwaliteitsverslag
Jaarlijks wordt door Neos een kwaliteitsverslag op basis van de gestelde eisen opgesteld. Deze zal in
het 2e kwartaal van 2022 worden gepubliceerd op de website en voor 1 juli 2022 worden
aangeboden aan de Openbare Database van Zorginstituut Nederland.
7.4 Continu kwaliteit verbeteren
Neos stelt op basis van een contextanalyse en onze strategische koers een jaarplan op. De diverse
verbeter- en jaarplannen zijn in te zien in het kwaliteitshandboek. De voortgang van het jaarplan
wordt bewaakt door de manager Primair Proces, de manager Bedrijfsvoering en de directeurbestuurder. Periodiek heeft de directeur-bestuurder gesprekken met de leidinggevende aan de hand
van de A3 methode. Het resultaat van die dialoog wordt beschreven in trimesterrapportages.
Eenzelfuitbde gesprek heeft de manager Primair proces met de teamleiders. Teamleiders leggen
vervolgens, in het kader van zelforganisatie, de verbinding naar de teams, naar de senior
verpleegkundigen en de betreffende teamrolhouders. Binnen de verpleegzorg hebben we de
volgende teamrollen:
- Methodiek
- Veiligheid
- Digitale werkomgeving
- Teamsamenstelling
- Planning
De teamrolhouder voelt en gedraagt zich berokken bij het betreffende thema. Hij/zij zorgt ervoor dat
de focus van het team op het betreffende thema optimaal blijft, door:
- Coordineren van de informatie over het thema binnen het team
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- Afstemmen over het thema met betrokken functionarissen
- Doen van verbetervoorstellen betreffende het thema
- Functioneren als contactpersoon over het thema
- Stimuleren van het team om gemaakte afspraken over het thema na te komen.
Op deze manier wordt er binnen Neos structureel en methodisch gewerkt aan het verbeteren en
borgen van alle punten uit het kwaliteitsplan. Op deze wijze is de ontwikkeling van de organisatie
volgens de plan-do-check-act cyclus geborgd.
Neos heeft een intern audit team welke conform de interne auditplanning, jaarlijks auditgesprekken
voert binnen de organisatie. De uitkomsten van deze gesprekken dienen als input voor de
verbetercyclus.
7.5 Interne en externe samenwerking
Samenwerken staat voor Neos centraal de komende jaren. Binnen de diverse beschermd
woonvoorzieningen vinden er collegiale overleggen en kennisdelingen plaats.
We versterken de samenwerking van medewerkers met de organisatie en met elkaar.
Inzetten op duurzame en productieve samenwerking is ook een van de speerpunten van onze
strategie. Wij werken samen met partners die toegevoegde waarde bieden ten opzichte van onze
expertise om deelnemers zo goed mogelijk te begeleiden. Samenwerkingen zijn voor ons niet
vrijblijvend. Door het maken van duidelijke afspraken weten we zeker dat een samenwerking
bijdraagt aan het halen van onze doelen.
In het geval van verpleegzorg heeft Neos een samenwerking met Vitalis . In dit
samenwerkingsverband vinden er intercollegiale kennisdelingen plaats en maakt Neos gebruik van
(specialistisch) personeel van Vitalis. Daarnaast bouwen wij aan de samenwerking met St.
Annaklooster gericht op deskundigheid en in- en uitstroom.
De samenwerking met de straatdokter die de visites doet verloopt zeer positief.
7.6 Innoveren en ontwikkelen
Innoveren en ontwikkelen doen we vanuit het principe van de lerende organisatie. Wij focussen ons
vooral op product- en procesinnovaties waarbij we meestal gebruik maken van bewezen technieken
en methoden. Er wordt tijd en geld vrijgemaakt zodat medewerkers zich gesteund voelen om te leren
en innoveren.
We vinden het belangrijk dat teams in staat zijn zich aan te passen aan een voortdurend
veranderende omgeving. Het is vanzelfsprekend dat teamleden elkaar bevragen, omdat iedereen
daar professioneel en met wederzijds respect mee omgaat. Fouten maken mag, zolang iedereen
maar van fouten leert. Er is altijd tijd voor verbeteren, omdat dit onderdeel is van het werk.
Leer- en ontwikkelplatform: Bij het ‘nieuwe leren’ hoort een divers aanbod aan opleidingen,
trainingen en ontwikkelmogelijkheden voor alle medewerkers zodat zij hierin optimaal gefaciliteerd
worden. Om het aanbod zo optimaal mogelijk te kunnen organiseren en faciliteren is een onderdeel
van het nieuwe beleid het creëren van een Leer- en Ontwikkelplatform (LMS). Dit LMS is een
platform voor alle medewerkers van Neos voor alles wat zij graag willen, maar vanuit hun functie en
verantwoordelijkheid binnen Neos ook moeten leren. Hiermee wordt persoonlijk en professionele
ontwikkeling gestimuleerd en hebben medewerkers de mogelijkheid hierin zelf de regie en
verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijke doelstelling is medewerkers blijvend te kunnen binden
en boeien en om daarnaast de vitaliteit en het werkgeluk te vergroten.
7.7. Beoogde plannen 2022 t.a.v. leren en ontwikkelen
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Specifiek voor de locatie Verpleegzorg worden de volgende scholingen opgenomen in het
opleidingsplan 2022:
- Deskundigheidsbevordering ‘omgaan met seksualiteit’;
- Deskundigheidsbevordering Palliatieve zorg;
- Scholing WZD;
- Deskundigheidsbevordering verslaving (o.a. sturen op gedrag en omgaan met verslaving);
- Deskundigheidsbevordering werken met LVG;
- (herhalingscursus) methodiek Krachtwerk.
Per medewerker wordt gekeken welke scholing noodzakelijk/wenselijk is om in 2022 te volgen.
Daarnaast wordt tijd vrijgemaakt om deel te nemen aan MDO’s.

8. Leiderschap, governance en management: huidige situatie en beoogde plannen
8.1 Visie op zorg, sturen op kernwaarden
Op basis van de vastgestelde missie en visie wordt er uitvoering gegeven aan beleid.
8.2 Leiderschap en goed bestuur
De leiderschapsstijl en gedrag van de directeur-bestuurder is ondersteunend aan het kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de
Raad van Toezicht (RvT) ziet hier actief en aantoonbaar op toe. De directeur-bestuurder heeft
structureel overleg met de RvT, Centrale Deelnemersraad (CCR), Managementteam (MT) en
Ondernemingsraad (OR).
8.3 Rol en positie interne organen en toezichthouders
De directeur-bestuurder faciliteert het werk van heeft structureel overleg met de deelnemersraad en
de ondernemingsraad. Neos is aangesloten bij de Regionale Klachtencommissie en werkt volgens de
wettelijke kaders van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen zorg. Er is structureel overleg met het
Zorgkantoor. De Raad van Toezicht ziet toe op het volgen van de Zorgbrede Governance Code.
8.4 Inzicht hebben en geven
De directeur-bestuurder heeft de verantwoordelijkheid voor het, samen met alle belanghebbende,
maken en gebruiken van het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag. De directeur-bestuurder speelt
een actieve rol bij de totstandkoming en actief onderhouden van het lerend netwerk. Daarnaast zijn
er duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverleners in de keten.
De directeur-bestuurder en de manager primair proces hebben op gezette tijden werkbezoeken op
de locatie Kwartelstraat om gevoel te houden met de kwaliteit van zorg en de werkvloer.
Gezien de schaalgrootte van de organisatie is deel uitmaken van de Specialist Ouderengeneeskunde
(SOG) binnen het management team niet haalbaar. Ook hebben wij geen mogelijkheid en noodzaak
tot het oprichten van een verpleegkundigen advies raad gezien het beperkte aantal personeelsleden
op onze locatie.
De huidige werkwijze voldoet volgens de tevredenheid van de Raad van Toezicht en blijft in de
toekomst gehandhaafd.
De expertise op verpleegkundige terrein is aanwezig bij de meewerkend teamleider en twee seniorverpleegkundigen die deel uitmaken van het team op locatie Kwartelstraat. Er is structureel en
intensief contact met de manager Primair Proces.
8.5 Verankering van medische verpleegkundige en psychosociale expertise
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Neos heeft een samenwerkingsverband met Vitalis. Er vindt periodiek overleg plaats met de SOG, de,
manager Primair Proces en de teamleider over organisatorische en zorginhoudelijke zaken. Hierdoor
is de medische expertise binnen de organisatie geborgd. De directeur-bestuurder is continu in
contact met de manager Primair Proces en manager Bedrijfsvoering en teamleiders over de
dagelijkse gang van zaken en kwaliteit van zorg. De geleverde kwaliteit van (zorg gerelateerde
leveranciers) wordt periodiek beoordeeld middels leveranciersbeoordelingen.
In 2022 wordt de samenwerking met St. Annaklooster geïntensiveerd. De samenwerking zit
vooralsnog in het gezamenlijk scholen van personeel en het organiseren van een in-, door- en
uitstroom van deelnemers.
8.6. Beoogde plannen 2022 t.a.v. leiderschap, governance en management
- In 2022 versterken en formaliseren we de samenwerking met St. Annaklooster
- In 2022 wijzigen we onze interne PDCA cyclus waardoor we deelnemers, medewerkers en
cliëntenraad eerder en beter bij onze plannen kunnen betrekken.

9. Hulpbronnen, omgeving en context : huidige situatie en beoogde plannen
9.1 Vastgoed/huisvesting
De huidige huisvesting, welke gehuurd wordt van een corporatie, loopt tot 2025. De huisvesting is
relatief duur en qua functionaliteit suboptimaal. Voor de korte termijn gaat Neos kijken of er een
optimalisatie mogelijk is van de functionaliteit in combinatie met het uitbreiden van de
beddencapaciteit. Voor de lange termijn gaat Neos voor het product verpleegzorg op zoek naar
vervangende huisvesting. Neos heeft de voorkeur om dit te doen in samenwerking met een partner
binnen de zorg- en welzijn om zowel op inhoud als ten aanzien van de huisvesting te optimaliseren.
Voor het groot onderhoud en de kosten daarvan is er een demarcatielijst opgesteld met de
corporatie. Voor klein onderhoud en onderhoud van de gebruikersvoorzieningen is een meerjaren
onderhoudsplanning opgesteld.
9.2 Technologische hulpbronnen
Bij Neos wordt gebruik gemaakt van hulpbronnen zoals intercom, telefonie, wifi, tilliften, Ipads, en
valsensoren.

Er is structureel onderhoud en keuring van materialen en (zorg)hulpmiddelen. Hiermee voldoen de
materialen en (zorg)hulpmiddelen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
9.3 Facilitaire zaken
Er is een keuken aanwezig in het gebouw. Daarin worden alle maaltijden bereid. Alles verloopt
volgens de HACCP-richtlijnen van een kleinschalige keuken. Er zijn opslagruimten voor voeding,
voorraad, non-food en overige opslag.
9.4 Professionele relaties
Neos werkt als het gaat om verpleegzorg samen met de volgende organisaties
- Vitalis
- Straatdokter
- GGZE
- Huisartsen
- Apotheek
- St. Annaklooster (planning 2022)
9.5 Beoogde plannen 2022 t.a.v. hulpbronnen, omgeving en context
Ten aanzien van de huisvesting:
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-

We gaan onderzoeken of we op korte termijn de functionaliteit van het gebouw kunnen
verbeteren en daarmee de beddencapaciteit kunnen uitbreiden. Zo ja, dan doen we dit in
2022.
- Voor de langere termijn (2023-2025) gaan we kijken naar beter passende huisvesting voor de
huidige doelgroep; dit kan zowel huur als koop/eigendom zijn. In 2022 werken we de
praktische mogelijkheden uit. We hopen hierbij samen op te kunnen trekken met een zorgen welzijnspartner. Of dit kan, willen we uiterlijk 2022 duidelijk hebben. Met de verhurende
corporatie gaan we kijken naar een geschiktere doelgroep voor de Kwartelstraat.
Ten aanzien van hulpmiddelen:
- We evalueren onze systemen voor de porto, telefoon en overige domotica op o.a.
betrouwbaarheid, gebruiksgemak en efficiëntie.

10. Gebruik van informatie: huidige situatie en beoogde plannen
De volgende drie thema’ s onderscheiden we als het gaat om het gebruik van informatie:
1. Verzamelen en delen informatie waaronder deelnemeroordelen
Het CTO vindt eens in de twee jaar plaats. Daarnaast worden de verplichte indicatoren bij onze
deelnemers persoonlijk uitgevraagd.
2. Benutten en optimaliseren bestaande administratiesystemen
Myneva is ons rapportagesysteem. Dit is Neosbreed.
3. Openbaarheid en transparantie
Ons kwaliteitsverslag is openbaar toegankelijk via o.a. onze eigen website en de Openbare Database
van Zorginstituut Nederland.
10.1 Beoogde plannen 2022 t.a.v. gebruik van informatie
Op basis van de huidige stand van zaken en de benodigde acties ten aanzien van het gebruik van
informatie, voldoet Neos aan de vereisten van het kwaliteitskader.

11. Verbeterparagraaf 2022
In deze paragraaf beschrijven we de hierboven genoemde verbeterpunten inclusief een tijdpad en
verantwoordelijke(n).
De opvolging en stand van zaken wordt tenminste 1x per maand besproken tijdens het werkoverleg
tussen de teammanager primair proces en de teamleider van de locatie Kwartelstraat. Indien nodig
worden overige veantwoordelijken betrokken. Terugkoppeling naar teamleider gebeurt via het
teamoverleg dat eens per maand plaats vindt.
Thema
Actie
Personeelssamenstelling Evalueren van de
functiegroepen: we
onderzoeken een evt.
wijzigingen van de
basisbezetting i.r.t. de
arbeidsmarktkrapte
Personeelssamenstelling Er wordt systematisch
opvolging gegeven aan de
afspraken die gemaakt zijn in
het jaargesprek.

Wanneer
Afgerond
einde Q1
2022

Verantwoordelijke
Manager primair
proces + teamleider

2022
doorlopend

Teamleider
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Persoonsgericht zorg en
ondersteuning

Wonen & Welzijn
Wonen & Welzijn /
Hulpbronnen, omgeving
en context

Wonen & Welzijn /
Hulpbronnen, omgeving
en context

Leren & Ontwikkelen
Leren & Ontwikkelen
Leiderschap,
governance en
management
Leiderschap,
governance en
management

Hulpbronnen, omgeving
en context

Hulpbronnen, omgeving
en context

Afdeling verpleegzorg sluit
zich aan op het systeem
waarop centraal in de regio
cliënten aangemeld kunnen
worden: “Efficy”
Er worden meer activiteiten
op de locatie georganiseerd
dan in 2021
Onderzoeken of we op korte
termijn de functionaliteit van
het gebouw kunnen
verbeteren en daarmee de
beddencapaciteit kunnen
uitbreiden. Zo ja, dan doen we
dit in 2022.
Voor de langere termijn
(2023-2025) gaan we kijken
naar beter passende
huisvesting voor de huidige
doelgroep; dit kan zowel huur
als koop/eigendom zijn. In
2022 werken we de praktische
mogelijkheden uit.
Diverse scholingen
opgenomen in opleidingsplan
2022
Medewerkers worden
gefaciliteerd om deel te
nemen aan MDO’s
Versterken en formaliseren
van de samenwerking met St.
Annaklooster

Afgerond
einde Q2
2022

Manager primair
proces + teamleider

2022
doorlopend

Activiteitenbegeleider

Afgerond
einde Q3
2022

Teammanager
bedrijfsvoering

Uitwerking
gereed eind
2022

Teammanager
bedrijfsvoering

2022
doorlopend

Teamleider

2022
doorlopend

Teamleider

Afgerond
eind Q2 2022

Wijzigen van onze interne
PDCA cyclus waardoor we
deelnemers, medewerkers en
cliëntenraad eerder en beter
bij onze plannen kunnen
betrekken.
In 2022 werken we de
praktische mogelijkheden uit
voor beter passende
huisvesting uit. We hopen
hierbij samen op te kunnen
trekken met een zorg- en
welzijnspartner. Of dit kan,
willen we uiterlijk 2022
duidelijk hebben.

2022
Doorlopend

Teammanager
primair proces +
teamleider +
beleidsadviseur
Teamleider +
beleidsadviseur +
kwaliteitsfunctionaris

Afgerond
eind Q4 2022

Teammanager
bedrijfsvoering +
teammanager primair
proces

We stoppen met MyCom en
gaan op zoek naar een nieuwe

Afgerond
eind Q2 2022

Teamleider +
stafmedewerker IT +
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leverancier voor de porto,
telefoon en overige domotica.

medewerkers team
VPZ
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