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Terugblik op een overgangsjaar 

 

Het jaar 2021 was voor Aqua Viva een heel bijzonder en enerverend jaar. Dit tweede ‘coronajaar’ werd 
ingeluid door het aantreden van een nieuwe directeur en een nieuwe bestuursvoorzitter. De complete 
bestuursstructuur werd gewijzigd (het aantal bestuursleden werd teruggebracht van 5 naar 3) en de 
governance moest opnieuw implementatie krijgen.  

Er werd een begin gemaakt met de inrichting van een nieuwe organisatieopbouw: het organogram 
kwam er heel anders uit te zien. Het ‘Rijnlands model’ werd losgelaten. Er was niet langer sprake van 
teamcoaches, maar van teamleiders. Beide teamleiders in de dienst Zorg & Welzijn (die van de 
somatiek en de PG) kregen elk een seniorverpleegkundige aan haar zijde.  

De medezeggenschapsorganen (OR en CR) kenden verschillende vacatures, die gelukkig opgevuld 
werden, en werden beide opnieuw in hun kracht gezet en opnieuw gepositioneerd conform de door 
de Zorgbrede Governancecode voorgeschreven kaders.    

Het belangrijkste was in 2021 de operatie waarmee de kwaliteit van de zorg op een hoger niveau moest 
worden gebracht. We meldden ons aan voor deelname aan een traject in het kader van de WOL 
(Waardigheid en Trots op Locatie). Na aanmelding voor dit traject werd eerst een scan gemaakt (mei) 
van de situatie van onze organisatie (foto) door middel van een intakegesprek en een enquête onder 
bewoners, familieleden en medewerkers. Vervolgens werden we na bespreking van de scan-uitkomst 
in een kwaliteitsgesprek (juli) voorgedragen voor toelating. In september/oktober volgde een 
terugkoppelgesprek en kregen we te horen dat we toegelaten waren en in aanmerking kwamen voor 
ondersteuning door een WOL-coach. Eind oktober werd een WOL -coach toegewezen, die samen met 
onze mensen een Plan van Aanpak opstelde, dat in december een definitief ‘go’ van het ministerie van 
VWS kreeg. Het PvA zou de  leidraad gaan worden voor een flink aantal verbeterprojecten, die in 
januari 2022 een aanvang namen.  

Maart 2021 had Aqua Viva al een kwaliteitsplan 2021 opgesteld in de vorm van een vijfpuntig actieplan: 
een plan dat de zgn. “Big-Five” als highlights profileert. Dit plan werd met het Zorgkantoor besproken, 
gepresenteerd als verantwoording van de inzet van kwaliteitsgelden en door het zorgkantoor 
geaccordeerd. De Big-Five worden hierna ieder in een apart hoofdstuk  besproken, omdat zij de kern 
vormen van onze inspanningen om de zorgkwaliteit op een hoger niveau te tillen. De Big-Five zijn 
uiteraard ook prominent in het PvA  WOL terug te vinden.    

De Big-Five zijn: 

 

                                      MIB/M                                                           

                                                 

      Zorgdossier 

                                                                         Deskundigheid medewerkers                                                               

 

                                                                                                                                                        

           Wzd 

                                                                    Medicatieveiligheid 
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1. Inleidend 

1.1 Doel: Waar streven we naar door te werken aan kwaliteit?  

Aqua Viva wil  goede kwaliteit van zorg en dienstverlening leveren. Het is belangrijk dat de kwaliteit 
voldoet aan de verwachtingen van onze cliënten en verleend wordt door professionele medewerkers. 
Om die kwaliteit te kunnen waarborgen gaat Aqua Viva haar kwaliteitsbeleid nader invulling geven, we 
gaan het informele, formeel maken en het daarmee gelijk toetsen aan wettelijke kaders etc.  Een 
kwaliteitsbeleid waarvoor het landelijk kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat zich richt op “Persoonlijke 
zorg” en op “Leren en verbeteren” de basis  gaat vormen. Wat is onze visie op kwaliteit en op welke 
wijze gaan we dit in de praktijk vorm geven? 

Bij het ontwikkelen van kwaliteit binnen Aqua Viva is het belangrijk dat we die kwaliteit benaderen 
vanuit meerdere niveaus. Niveaus die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als op één van de drie 
de kwaliteit niet op orde is heeft dat invloed op de andere niveaus. 

1. Relationele kwaliteit: Meer persoonsgerichte zorg en (zichtbare) kwaliteit voor de cliënt; 
2. Professionele kwaliteit: Zinvoller werk voor onze vakbekwame medewerker; 
3. Organisatorische kwaliteit: Inzicht en stuurinformatie voor de directeur en het bestuur om 

werken aan professionele kwaliteit te kunnen te realiseren en medewerkers hierbij te kunnen 
ondersteunen. 

 

1.2 Systematiek: Op welke wijze willen we vorm geven aan kwaliteit? 

We willen kwaliteit vorm gaan geven in een continu proces van: 

1. Inzichten ophalen 
2. De dialoog hiervoor te voeren 
3. En op basis hiervan verbeteringen door te voeren. 

Dit proces moeten we vorm gaan  geven binnen de diverse lagen van onze organisatie.  Op het niveau 
van de cliënt, de medewerker/het team en op het niveau van MT en bestuur van Aqua Viva. Zoals 
aangegeven zijn deze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door communicatie met en tussen al die 
niveaus kunnen we de noodzakelijke verbindingen aan brengen.  

Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
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2. Relationele kwaliteit 

Meer persoonsgerichte zorg en (zichtbare) kwaliteit voor de cliënt. 
 

2.1 Zorgdossier 

 

Het zorgdossier vormt de basis voor die persoonsgerichte zorg. Daar moet als het goed is de match 
worden gemaakt tussen de wensen en behoeften van de cliënt (vanuit hem als persoon en vanuit de 
aandoening, de reden waarom hij binnen Aqua Viva woont) en het professioneel werken van de 
medewerkers. In 2021 is een begin gemaakt met de verdieping (o.a. invoeren van uniformiteit) in en 
bij het werken met ONS, dat drie jaar eerder werd ingevoerd als opvolger van Plancare. Een concrete 
evaluatie van het werken met ONS heeft nog niet plaatsgevonden. T.a.v. het zorgdossier zijn we dit 
jaar eigenlijk pas de grote slag aan het maken: de meeste van de hieronder beschreven acties  voeren 
we in 2022 uit. In 2021 is gezorgd voor ruim voldoende aanwezig zijn van tablets, waarmee op de 
werkvloer gewerkt kan worden. De tablets zijn verschillend van kleur: ze zijn naar functie 
gespecificeerd (getuned). Zo zijn er rode Medimo tablets (op iedere afdeling een), grijze ONS tablets 
(2 tot 8 per afdeling, afhankelijk van het aantal cliënten) en groene ‘Vers & Veilig’ tablets. Een goed 
digitaal zorgdossier werkt alleen met een optimale wifi in huis met betrouwbare accesspoints door het 
hele huis. Onze externe ICT-partner zorgt hiervoor. Ook inlog- update- en beveiligingsissues liggen bij 
hem in betrouwbare handen.    

We staken in op: 

• Het zorgdossier conform voorschriften en regels inrichten, up to date houden. Een 
contactverzorgende wordt hiertoe voor opname z.s.m. toegewezen. 

• Professionaliseren van de intake. Zorgen voor de juiste cliënt op de juiste zorgplek. 
Wachtlijstbegeleiding, verwijzing (binnen of buiten netwerk). Niet alleen kijken naar zorg 
inhoudelijke indicatie, maar zeker ook naar de ‘mens’. We hebben een zorgbemiddelaar 
aangesteld (nieuwe functie binnen AV), die, samen met een functionaris die rondleidingen 
verzorgt, de contactverzorgende, alsmede een secretarieel medewerkster, werkt met een 
‘checklist inhuizing’. De zorgbemiddelaar houdt het afchecken van de list bij.        

• Inschrijving op het nieuwe adres wordt desgewenst gefaciliteerd. 

• Een woon-/zorgovereenkomst wordt z.s.m. getekend en wel geupload in het dossier.  

• We spraken af een evaluatie te houden, waarbij we aandacht besteden aan de volgende 

vragen: 

o hoe wordt er met het dossier gewerkt,   

o zijn de gemaakte afspraken bij de implementatie  helder en nog bekend bij een ieder, 

o liggen de gemaakte afspraken vast in een werkinstructie, behoeven die bijstelling,  

o is er een voorbeelddossier aan de hand waarvan een ieder kan zien wat waar moet 

staan, zodat we op een uniforme wijze werken? 

• Alle cliëntendossiers zijn gecheckt op persoonsgerichtheid: voldoen ze aan de eisen van 

professioneel werken, voldoen ze aan de wet- en regelgeving? 

• Om zicht te houden op de kwaliteit van de zorgdossiers, te kunnen checken of wat er in moet 

staan, ook daadwerkelijk in staat, zijn we overgegaan tot 2 x per jaar een audit a.d.h.v. een te 

ontwikkelen auditformulier.  

• Gecoacht door de WOL-coach wordt aandacht besteed aan het methodisch werken. We 

werken volgens de Plan-Do-Check-Act systematiek. Op welke wijze we hierin medewerkers 

gaan scholen is concreet gemaakt (zie: § Deskundigheid medewerkers). 

• We keken naar hoe we nieuwe medewerkers vertrouwd kunnen maken met het dossier: 

bieden we ze bijvoorbeeld bij de start een e-learning aan? 
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• Er is coaching voor contactpersonen op omgaan met zorgdossier. De contactverzorgende is 
verantwoordelijk voor het opstellen van dit plan. Elke bewoner heeft een contactverzorgende, 
die het eerste aanspreekpunt is, toegewezen gekregen. De contactverzorgende is/wordt 
hiervoor opgeleid. Bij de komst van een nieuwe bewoner krijgt deze een contactverzorgende 
toegewezen en vinden gesprekken plaats met de bewoner en/of contactpersoon over de 
wensen, behoeften en doelen. Zo heeft iedere bewoner binnen 24 uur een zorgplan. 
Er is getraind op het formuleren van zorgdoelen en her rapporteren op zorgdoelen.   
We zorgen ervoor en controleren dat de dossiers up to date zijn en het hele zorgtraject 
weergeven: We verantwoorden daardoor elke stap van indicatie tot declaratie en alles wat 
zich daartussen afspeelt.  

 

2.2 MIB/M  

 

• MIB en MIM werden losgekoppeld, kregen elk een eigen beleidsstuk. 

• Het MIB beleid is herschreven in een beleidsstuk dat toegankelijk, leesbaar en toepasbaar is 
voor alle medewerkers. Het stuk is terug te vinden op ons “Intranet”. 

• Een MIB commissie is (opnieuw) geïnstalleerd en geactiveerd. Een nieuw analyse instrument 
is ontwikkeld en sinds april 2021 maakt de commissie per kwartaal een analyse. 

• De MIB commissie (= operationeel ↓):  
o Bespreekt de analyses en trends uit de kwartaaloverzichten MIB.  
o Houdt zicht op de voortgang, de uitvoering en eventuele bijstelling van de verbeter 

acties die op organisatie/teamniveau zijn ingezet n.a.v. de gemelde (bijna) incidenten 
en gevaarlijke situaties.  

o Stimuleert kennisuitwisseling en het leren van elkaar door het bespreken van 
casuïstiek. 

o Geeft advies aan de directeur/het MT over beleid en rand voorwaardelijke zaken die 
bij incidenten en gevaarlijke situaties kunnen voorkomen. 

o Legt de resultaten vast voor de jaarlijkse  interne en externe verantwoording.  

• De MIB commissie is 4 x per jaar bijeen geweest; verslagen zijn besproken in het MT.  

• De commissie bestaat deels uit kwaliteits- en beleidsdeskundigen, maar zeker ook uit collega’s 
van de werkvloer, die de dagelijkse praktijk meemaken en vorm geven.  
(Vertegenwoordiger PG, vertegenwoordiger Somatiek, SO, Ergotherapeut, 
kwaliteitsverpleegkundige, bestuurssecretaris en, voor de aanloopperiode, de directeur) 

• De stand van zaken rond meldingen, analyses en verbeteracties staat standaard op de agenda 
van het teamoverleg. 

• De meldingsbereidheid van medewerkers is verbeterd. Er wordt nu ingezet op de positieve 

kant: melden niet zien als een last maar als een tijdsinvestering. Er is een tijdslimiet gegeven 

waarbinnen het incident gemeld dient te worden. 

• In het kader van de MIM (Melding Incidenten Medewerkers) werd besloten te zoeken naar 
een interne vertrouwenspersoon voor medewerkers (een externe vertrouwenspersoon was er 
al). Bedoeling is deze interne vertrouwensfunctionaris in 2022 te benoemen.   
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2.3 Wzd (Wet zorg en dwang)   

 
 

• Het ontwikkelde Wzd beleid is herschreven in een beleidsstuk dat toegankelijk, leesbaar en 
toepasbaar is voor alle medewerkers. Het stuk is terug te vinden op ons “Intranet”. 

• Het Wzd beleid wordt geïmplementeerd binnen Aqua Viva. Alle noodzakelijk te nemen 
stappen zijn opgenomen in het implementatieplan. 

• Er is een Wzd commissie opgericht die 1 keer per kwartaal bij elkaar is gekomen. 

• In de Wzd commissie hebben zitting: een vertegenwoordiger van Pg, vertegenwoordiger van 
somatiek, De Wzd arts van Novicare, de kwaliteitsverpleegkundige, de bestuurssecretaris en 
de directeur. 

• De Wzd commissie (operationeel ↓): 
o Bespreekt de analyses en trends uit de halfjaarlijkse overzichten onvrijwillige zoirg 

(vanuit ONS) 
o Geeft adviezen aan MT/Bestuur over beleid en rand voorwaardelijke zaken die de inzet 

van onvrijwillige zorg kunnen voorkomen. 
o Leert van elkaar door het bespreken van casuïstiek. 
o Is vraagbaak voor collega’s aangaande vraagstukken over de Wzd. 

• We registeren alle onvrijwillige zorg (Wzd én WGBO) en twee keer per jaar op de PG 
afdeling(en) het toepassen van onvrijwillige zorg (inclusief gebruik van psychofarmaca) tijdens 
het MDO, analyseren en bespreken (met teams maar eveneens met directie). De analyse is 
een moment om te zien of er alternatieven zijn. Ons beleid is dan ook “niet toepassen, tenzij”. 
Als het niet anders kan, dan zo kort mogelijk inzetten. Ook wordt stilgestaan bij de voorgaande 
analyse en het gebruik van psychofarmaca. Het blijkt dat ‘praten over’ en ‘evalueren’ een goed 
middel is om bewust om te gaan met onvrijwillige zorg.  

• (Werk)overleg hierover vindt periodiek met directie/teamleiders en de Wzd-arts;  
I.s.m. de kwaliteitsverpleegkundige zal een overlegvorm worden afgesproken waarin de 
verplichtingen/veranderingen voor onze organisatie op een rij worden gezet en de onderdelen 
met de hoogste prioriteit worden vastgesteld. De Wzd arts wordt, zo vaak nodig, bij dit overleg 
uitgenodigd. Dit overleg moet in maart ingebed zijn in het reguliere overleg circuit (voorstel: 
eens per maand).  

• We houden nauw contact met de regionale projectgroep die zich bezighoudt met de 
implementatie van de Wzd binnen de V&V in de regio Nijmegen.  Aqua Viva heeft zich bij de 
projectgroep aangesloten. De projectgroep onderzoekt o.a. het onderlinge ondersteunen bij 
externe deskundigheid bij toetsingen in de Wzd procedures.      

 

3.  Professionele kwaliteit 
 

 

3.1  Deskundigheid medewerkers 

 

Hierbij richtten wij ons op:  

• De aankoop van een E-learning programma (Noordhoff, gerealiseerd). In samenhang hiermee 
werd de registratie van bevoegd-/bekwaamheid (Big/Vig) bevorderd, c.q. het register actueel 
gehouden. De kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt de andere zorgmedewerkers hierbij.  

• We hebben specifieke doelgroepen (personeel op de PG-afdelingen) in kaart gebracht. We zijn 
op de PG afdeling begonnen met een Gedrags spreekuur. Een wekelijks overleg waarin de 
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medewerkers van de PG afdeling samen met de psycholoog vraagstukken over  bijvoorbeeld 
“hoe benader ik die bewoner’, hoe herken ik zaken etc , bespreken. Met als doel natuurlijk de 
zorg aan de bewoner te optimaliseren maar ook heel duidelijk bedoeld als 
deskundigheidsbevordering van de medewerkers. Op somatiek is lopende het jaar ook 1 keer 
per maand zo’n gedragsspreekuur opgestart omdat we ook daar een duidelijke vraag zagen 
ontstaan. 

• Gekoppeld aan de theoretische scholing van de BIG vaardigheden via het E-learning 
programma, is o.l.v. de Maatschap Goed Zorgen Tiel het vaardigheidsonderwijs nieuw leven 
ingeblazen. Diverse vaardigheden voor verzorgenden/verpleegkundigen zijn dit jaar getraind.       

• Verdere uitrol implementatie Wzd (o.a. participatie in de projectgroep Wet zorg en dwang 
Regionale inrichting binnen de V&V regio Nijmegen). 

• Werkbezoeken/Snuffelstages binnen lerend netwerk. 

• We werken al met de Vilans protocollen: we zorgen voor toegankelijkheid (“intranet”); nieuwe 
medewerkers worden voorzien van inlogcodes. 

• In de kracht zetten van de seniorverpleegkundigen, werken met aandachtsvelders. 

• Te denken valt aan aandachtsvelders mondzorg, hulpmiddelen (steunkousen), 
medicatieveiligheid, valpreventie, decubitus etc. 

 

3.2   Medicatieveiligheid  

 

 

We gaan het binnen Aqua Viva bestaande Medicatie veiligheidsbeleid toetsen  aan het “Toetsingskader 

Medicatieveiligheid in de verpleeghuiszorg en de zorg Thuis “van de IGJ. 

Stappen die we hierin gaan zetten zijn: 

• Er is een Commissie Medicatieveiligheid geïnstalleerd; Deelnemers: Specialist 
Ouderengeneeskunde, Apotheker, Directeur, Kwaliteitsverpleegkundige, aandachtsvelder 
medicatie en bestuurssecretaris. Deze commissie is 1 keer per half jaar bij elkaar geweest (in 
2021 dus 2 keer). 

• De commissie heeft ook gekeken of het bestaande beleid toegankelijk, leesbaar en toepasbaar 
is voor alle medewerkers en daar positief op teruggekoppeld.  

• De commissie boog zich ook over de helderheid van rol, de verantwoordelijkheid, de 

samenwerking in de keten; er werd waar nodig bijgesteld. 

• Alle verzorgenden en verpleegkundigen zijn (bij) geschoold, zowel theoretisch als praktisch  

om bevoegd en bekwaam te blijven om hun taak in het medicatieproces uit te voeren; 

• We hebben i.s.m. Novicare en Apotheek de medicatiebeoordeling herstart (volgens een vaste 

procedure). 

  

 

4.  Organisatorische kwaliteit  

 

4.1   Leren en werken aan kwaliteit: input 
 
We hebben de organisatie voorzien van kanalen waarlangs inzicht en stuurinformatie voor de directeur 
en het bestuur binnenkomen om het werken aan professionele kwaliteit te kunnen realiseren en 
medewerkers hierbij te kunnen ondersteunen.  
 
We zijn dit stap voor stap gaan doen. Allereerst zijn we gaan werken met: 
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• Diverse commissies. Commissies die een taak hebben in: 
o het actueel houden, op peil brengen van het deskundigheidsniveau van de 

medewerkers op een specifiek gebied,  
o En op basis van audits, analyses (bijv. MIB) het MT/Bestuur adviseren over 

verbetermaatregelen. 
 

• Lerend Netwerk. 
o Deelname in elkaars commissies. Concreet werd bijvoorbeeld al besloten bij 

calamiteiten collega’s van netwerkpartners zitting te laten nemen in elkaars 
onderzoekscommissie bij een Prisma-analyse. Met name een voorzitter van 
zo’n commissie ‘van buiten’ geeft meer gewicht aan de onafhankelijkheid van 
zo’n commissie.      

o Visitatie: De bij het lerend netwerk aangesloten instellingen planden een cyclus van 
‘visitatiebezoeken’ die over en weer worden gehouden. Bij een visitatie wordt de 
gevisiteerde instelling op diverse thema’s bevraagd met de volgende drie vragen als 
uitgangspunt:  

•waar zijn we trots op?  
•waar maken we ons zorgen over?  
•wat ervaren we als prettig en inspirerend? 

 

• Management-/kwartaalrapportage vormden een volgende stap. Een rapportage waarin de 
teamleiders samen met hun teams het gesprek aan gaan over hoe we het doen als team. Dit 
alles met de insteek om continu met elkaar te leren en verbeteren.  In zo’n kwartaalrapportage 
scoren zij zich zelf op o.a. de diverse thema’s vanuit het kwaliteitskader, de uitkomsten van 
audits, HR onderwerpen als scholing, in uitstroom etc.  
Het gesprek aangaan als: 

- Teamleider-team 
- Directeur-teamleider 
- Voorzitter bestuur-directeur 

Om deze stap te kunnen gaan maken moet er eerst een basis van vertrouwen zijn, de basis op 
orde zijn.  

• Exitgesprekken → uitkomsten worden teruggekoppeld naar directie; 

• Het inwerken van nieuwe medewerkers (instructies, introducties, buddies) wordt 
gestroomlijnd. Aqua Viva heeft een HR functionaris aangesteld, die het bestaande HR beleid 
moet gaan up-daten, herzien, verankeren etc. 

• Functioneringsgesprekken: er wordt een HR functionaris aangetrokken om een gesprekscyclus 
te faciliteren. Er is een makkelijk toegankelijk gespreksformulier voor het houden van 
functioneringsgesprekken ontwikkeld. In het laatste kwartaal van het jaar is weer een start 
gemaakt met het houden van functioneringsgesprekken. 

• Compliance: we hebben in het jaarplan vastgelegd hoe we de cyclus van 
verslaglegging/verantwoording etc. inrichten;  

• De externe communicatie en PR (manier van en middelen) zullen worden gereviseerd en waar 
nodig verbeterd. De website is op diverse punten verbeterd: zo is een geheel vernieuwd ABC 
opgenomen.   

 
 

4.2 Leiderschap, governance en management     
 

In 2021 vond een eerste governance-studiedag (7 juni) plaats waaraan Bestuur, directie en 
Raad van Toezicht deelnamen. Een externe adviseur nam ons mee in de wereld van de 
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Zorgbrede Governance Code en beschreef voors en tegens van diverse bestuursmodellen. Ook 
werden onze reglementen en statuten tegen het licht gehouden. Deze adviseur keerde nog 
eens terug in december. Met de opgedane kennis en inzichten werd vervolgens gewerkt aan 
hervorming van onze bestuursstructuur en het organogram, dat geheel werd vernieuwd.  
Het hierboven al eens genoemde loslaten van het Rijnlands model resulteerde in het 
aanstellen in de dienst Zorg & Welzijn van twee teamleiders en twee seniorverpleegkundigen 
die nauw werden betrokken bij beleidszaken als begroting, formatie, 
deskundigheidsbevordering e.d. 
Een nieuwe collega werd aangetrokken om onze HR afdeling en -beleid vorm te geven.     
 
Om de teamleiders de tools te geven die zij nodig hebben bij het leiding geven, is in 2021 
besloten een coachingstraject te laten plaatsvinden. Dit traject loopt parallel met een 
coachingstraject voor de teams. Ook het managementteam doorloopt zo’n traject.      
 
 

5. Personeelssamenstellling 
     

De personeelssamenstelling veranderde t.o.v. 2020 niet veel in kwantitatief opzicht. Wel is een 
duidelijke differentiatie en professionalisering ingezet. De Teamleiders van de zorg werden bevrijd van 
verantwoordelijkheden voor o.a. het roosteren, werven van nieuw personeel e.d., zodat zij zich 
volledig kunnen toeleggen op aansturing van de teams. Er was in 2020 al een roosteraar in dienst 
gekomen, die in 2021 haar rol onder invloed van vernieuwingen binnen de organisatie opnieuw vorm 
gaf en de teamleiders nog meer ondersteunde bij het optimaliseren van de inzet van de formatie. Er 
kwam ook een zorgbemiddelaar c.q. wachtlijstbeheerder binnen Aqua Viva. Bij § 4.2 werd al de nieuwe 
HR collega genoemd (alle genoemde functionarissen werken parttime).     
 
De moeilijke arbeidsmarkt maakt het werken met ZZP’ers (PNIL-ers in het algemeen) de komende tijd 
onontkoombaar. Behalve een druk op het bedrijfsresultaat leveren deze externe collega’s weliswaar 
goed werk, maar om hen snel en effectief te integreren in onze organisatie, wordt flink wat 
organisatietalent en flexibiliteit van de teams gevraagd. Hieraan werd en wordt hard gewerkt.    
 
 
 

6.    Gebruik van hulpbronnen en informatie 
E-learning is voor meerdere disciplines en functionarissen en belangrijke bron van informatie en 
scholing. Daarnaast nemen o.a. de kwaliteitsverpleegkundige en de teamleiders deel aan 
seminars/webinars van Zorg voor Beter, V&VN, Verenso, GGD e.d.   
Aqua Viva laat zich op het gebied van medicatieveiligheid adviseren en ondersteunen door de Zuider 
Apotheek, met welke we sinds vier jaar zaken doen (medicatiereviews). 
De leverancier van (para)medische diensten NoviCare adviseert niet alleen, maar neemt in de 
personen van de SO en de ergotherapeut deel in de MIB-commissie. 
In verband met Covid-19 en andere infectieziekten en hygiëne vraagstukken is er regelmatig contact 
met de adviseur van het CWZ ziekenhuis. Deze adviseur neemt ook deel aan onze Hygiëne en 
Infectiepreventiecommissie (HIP).       
In het kader van deelname aan het WOL-traject hebben wij de beschikking over de kennis van de WOL-
coach die ons is toegewezen.  
Ook onze partners in het Leren Netwerk beschouwen wij als belangrijke hulpbronnen. 
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7.    Feedback van onze Cliëntenraad, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad 
 
7.1 Cliëntenraad 
Directie en Bestuur kwamen in 2021 vier maal met de Cliëntenraad voor een overlegvergadering 
samen. Er werd een nieuw statuut vastgesteld en afgesproken werd ook een huishoudelijk reglement 
te schrijven.  
Er traden in 2021 drie nieuwe leden toe tot de raad. Deze zijn alle drie leek, waarmee de relatief nieuwe 
diversiteit van onze clientèle tot uitdrukking komt.  De vijf leden van de commissie vertegenwoordigen 
nu al onze zorgafdelingen (doelgroepen) op een evenredige manier. Bij vacatures probeert men die 
evenredigheid te handhaven. 
De zorgkwaliteit stond in de ontmoetingen steeds centraal. Bejegening en sfeer waren ook regelmatig 
agendapunt. Belangrijk was in 2021 ook de verbetering van de bekendheid van bestaan en 
functioneren van de raad onder de achterban. Diverse communicatiekanalen werden (opnieuw) 
geactiveerd en geactualiseerd (website).     
Deelname aan het WOL-traject vond goedkeuring bij de cliëntenraad, die voor de aanmelding op de 
hoogte werd gebracht van het voornemen om deel te nemen en de motieven daarvoor. De leden 
namen deel aan de initiële enquête (WOL-scan) en waren en zijn overtuigd van het nut (en noodzaak) 
van deelname, teneinde de zorgkwaliteit op een hoger niveau te tillen.    
De bekendheid van (de leden) van de cliëntenraad moest verbeterd worden. Op onze website wordt 
de raad voorgesteld (vijf namen) en er kwam recent een foto van de gehele raad bij. Aan individuele 
foto’s met een korte introductie wordt gewerkt. Via de bewonersnieuwsbrief heeft de raad de 
mogelijkheid mededelingen en bekendmakingen te doen.   

 
7.2 Raad van Toezicht        
De Raad van Toezicht van Aqua Viva heeft in 2021 ingestemd met het loslaten van het Rijnlands model 
en de hervorming van onze dienst Zorg & Welzijn. We gingen werken met teamleiders i.p.v. 
teamcoaches. De RvT meende, net als het bestuur en het MT, dat er forse veranderingen nodig waren 
op de werkvloer na jaren van ‘achterstallig onderhoud’ en de daarmee samenhangende uitstroom van 
vooral zorgpersoneel. Een en ander had vrijwel meteen succes: een aantal eerder vertrokken 
medewerkers keerden op het oude nest terug, zodra zij vernamen dat de bakens waren verzet. 
De RvT heeft in 2021 ook besloten drie commissies in te richten: een financiële cie., een remuneratie 
cie. en een commissie Kwaliteit en Veiligheid. Voor deze laatst genoemde commissie werden vier 
sessies gepland voor 2022 en er werden commissieleden benoemd. In de commissie zitten twee leden 
van de RvT, de twee teamleiders zorg, de kwaliteitsverpleegkundige, de directeur en de 
bestuurssecretaris. Vanzelfsprekend staan de kwaliteit van zorg en de veiligheid  binnen Aqua Viva 
centraal. De toezichthouders vernemen uit eerste hand hoe de situatie is (o.a. rapportages MIB en 
Wzd worden besproken) en denken mee over verbeteringen.   
De Raad stemde ook in met de ondersteuning vanuit de regeling WOL (Waardigheid en Trots op 
locatie), waardoor het werken aan meetbare zorgkwaliteit een stevige impuls kreeg.   

        
 

7.3 Ondernemingsraad 
Directie en Bestuur kwamen in 2021 zes maal met de OR voor een overlegvergadering samen. Een 
belangrijk moment was in 2021 het advies van de OR bij de plannen om het Rijnlandsmodel los te laten 
en daarmee samenhangend een reorganisatie toe te passen binnen de dienst Zorg & Welzijn. De OR 
stemde in met de plannen op voorwaarde dat hij steeds op de hoogte zou worden gehouden van de 
stand van zaken. De instemming berust voornamelijk op de overtuiging die de raad had dat de 
voorgestelde plannen ten goede zouden komen aan de rust op de werkvloer en daarmee de 
zorgkwaliteit. 
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Ook het deelnemen aan het WOL-traject vond goedkeuring bij de raad. De leden waren en zijn 
overtuigd van het nut (en noodzaak) van deelname, teneinde de zorgkwaliteit op een hoger niveau te 
tillen.    


