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Voorwoord 
 
Terugkijkend op 2017 zien we een jaar van fijn, constructief, bevlogen en doelgericht 

samenwerken. Een jaar waarin we met verschillende partijen hard hebben gebouwd aan de 

kwaliteit van wonen, welzijn en zorg. Met succes. 

Het management had samen met alle medewerkers een belangrijk aandeel in de 

ontwikkelingen, maar toch willen we in het bijzonder de bijdrage van al onze medewerkers, 

stagiaires en vrijwilligers benoemen. Dankzij hun betrokkenheid en toewijding hebben wij 

grote stappen kunnen zetten op het gebied van kwaliteitsontwikkeling. 

Ook de cliëntenraad is in haar korte bestaan al van grote betekenis gebleken. Dit met name 

door de manier waarop zij invulling geven aan hun rol. Dankzij de interactie met de raad, het 

wederzijds vertrouwen en de positieve impuls die hier vanuit gaat, hebben zij vanaf dag één 

een tastbare bijdrage geleverd aan de kwaliteit van welzijn en zorg. Iets waar wij in de 

toekomst graag op verder bouwen.  

Goede samenwerking beperkt zich uiteraard niet tot de interne organisatie. Een mooi 

voorbeeld is onze participatie in de pilot die de IGJ (destijds nog IGZ) in 2016 is gestart in het 

kader van de ontwikkeling van een nieuw instrument voor de beoordeling van 24-uurs WLZ 

zorg. De informatie die wij uit deze pilot hebben verkregen, is van grote betekenis gebleken 

voor de ontwikkeling die wij als organisatie in het afgelopen jaar hebben doorgemaakt.  

Met 2017 in het achterhoofd gaan wij verder. Verder met een herijkt visiedocument Wonen, 

Welzijn & Zorg en de onderliggende meerjarenplannen. In dit verslag kunt u lezen wat onze 

visie is en hoe wij daar in de praktijk inhoud en vorm aan geven voor onze bewoners. Met de 

herijkte visie hebben wij niet alleen de juiste focus en richting bestendigd, maar is ook het 

continue proces van kwaliteit monitoren en verbeteren binnen de organisatie verankerd. 

Met elkaar zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

 

Directie Stepping Stones; 

Christiaan Sap, CEO  
Ithar da Costa, COO 
René Menting, CFO 
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Inleiding 
 
Stepping Stones richt zich op ouderen met dementie. Wanneer zij niet meer zelfstandig 
kunnen wonen, biedt Stepping Stones hen een betaalbare en huiselijke woonomgeving. Dit 
doen wij voor 260 bewoners verspreid over twaalf villa’s in de provincies Gelderland, 
Brabant, Limburg, Utrecht en Overijssel. Bewoners blijven in principe bij ons wonen tot hun 
levenseinde. 
 
Per villa levert een vast team 24-uurs wonen, welzijn en zorg binnen een beschermende 
woonomgeving. Onze medewerkers begeleiden de bewoners in hun dagelijks leven, kijkend 
naar wat de bewoner nog wél kan. Samen zoeken zij naar passende en voor de bewoner 
positieve prikkels om tot een prettige en zinvolle dag-invulling en verblijf te komen.  
 
In dit verslag leest u hoe wij in 2017 hebben gewerkt aan het ontwikkelen en waarborgen 
van onze kwaliteit, met als doel de best mogelijke zorg en ondersteuning voor onze 
bewoners en hun naasten. 
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OVER STEPPING STONES HOME & CARE 
 

Onze missie: waardig leven met dementie 
 
Stepping Stones biedt ouderen met dementie een beschermende woonomgeving. 
 
Kwaliteit van leven staat centraal 
Wij vinden dat ouderen met dementie recht hebben op een menswaardig leven waarin 
persoonlijke aandacht en kwaliteit van leven centraal staat. Wanneer zij niet meer 
zelfstandig thuis kunnen wonen, vinden ze bij ons een huiselijke en beschermende 
woonomgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn. Wij kennen de bewoners en herkennen en 
erkennen de ongemakken van dementie. Daardoor weten wij passende begeleiding te 
geven, zo nodig in samenwerking met andere disciplines. 
 
Wij kennen en zien onze bewoners  
Wij proberen bewoners een leven te bieden zoals ze dat thuis gewend waren. Zij ontvangen 
persoonsgerichte begeleiding in het dagelijks leven. Samen met bewoners en familie bieden 
we begeleiding, zoeken we naar positieve prikkels en richten wij ons op de identiteit en 
authenticiteit van de bewoners. Ondanks de ziekte dementie kijken wij naar wat de 
bewoners wél kunnen. 
 
Wij werken slagvaardig 
Stepping Stones wil bewoners en familie helpen in het proces rondom dementie. Potentiële 
bewoners die interesse hebben in het wonen bij Stepping Stones weten snel waar ze aan toe 
zijn. Onze werkwijze is slagvaardig. Onze communicatie is eenduidig, helder en goed. Wij 
bekijken samen met potentiële bewoners en familie welke zorgvilla het beste aansluit bij 
hun wensen. Wij zoeken de beste match tussen bewoner, locatie, appartement en team, 
zowel bij aanvang als gedurende het gehele verblijf. 
 
Wij willen tevreden teams 
Tevreden teams zorgen voor tevreden bewoners. Het team bestaat uit vaste medewerkers, 
stagiaires en vrijwilligers. Teamleden worden gestimuleerd om van elkaar te leren en om 
zich te ontwikkelen. Wij ontwikkelen persoonlijk leiderschap, het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en verhogen daarmee de kwaliteit van onze welzijn- en 
zorgactiviteiten. Wij gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van het team en de 
individuele medewerkers. 
 
Wij worden steeds een stapje beter 
Wij stimuleren een cultuur van continu verbeteren en stellen daartoe tijd en middelen 
beschikbaar. Directie, managers en medewerkers handelen naar een heldere visie op wonen, 
welzijn en zorg. Door open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en te leren van situaties, 
klachten en incidenten, wordt onze dienstverlening steeds een stapje beter. Door open en 
concreet te communiceren maken wij situaties inzichtelijk en vergelijkbaar en 
leermomenten zichtbaar. 
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Onze visie op wonen, welzijn en zorg 
 
Samen thuis 
De wensen en behoefte van onze bewoners vormen voor ons het uitgangspunt bij de 
inrichting en uitvoering van wonen, welzijn en zorg: voor iedere bewoner brengen we in 
kaart wat de gezondheidssituatie is, welke zorg er nodig is, hoe iemand omgaat met zijn 
ziekte en/of beperkingen, welk dag- en nachtritme de bewoner gewend is en welke 
activiteiten iemand leuk of zinvol vindt om te doen. Het dagelijks leven van onze cliënten is 
leidend voor de wijze waarop wij wonen, welzijn en zorg vormgeven en begeleiding bieden.  
 
Onze visie ontvouwt zich op een aantal ‘momenten van de waarheid’: situaties die voor de 
bewoners bepalend zijn en waarmee Stepping Stones zich weet te onderscheiden. Het gaat 
om de volgende aspecten: 

- Het persoonlijke contact om de bewoner te leren kennen (vroeger en heden) 
- De kwaliteit van wonen en leven 
- Het begeleiden in het dagelijks leven en zoeken naar positieve prikkels 
- Familie en vrienden zijn welkom en voelen zich welkom bij de bewoner 

 
Onze kernwaarden 
Voor medewerkers van Stepping Stones zijn de volgende kernwaarden van belang: 
 
Verantwoordelijk: Wij voelen ons verantwoordelijk voor en betrokken bij het totale reilen en 
zeilen van de zorgvilla en de organisatie als geheel. Wij doen alles wat in onze macht ligt om 
zaken zo goed mogelijk te laten verlopen. Gemaakte afspraken worden altijd nagekomen. 
  
Zorgzaam: Wij zijn zorgzaam voor een ieder: bewoners, hun families, collega’s en alle andere 
betrokken personen en partijen. 
 
Respect: Wij hebben en tonen respect voor de bewoners, hun families, onze collega’s en alle 
andere personen en partijen. 
 
Gastvrij: Wij realiseren ons dat we bij de bewoners en hun families op de zorgvilla te gast 
zijn. We stellen ons dienstbaar op om het hen zo veel mogelijk naar de zin te maken. 
 
Teamspeler: Wij werken op een positieve manier samen met onze collega’s om gezamenlijk 
de best mogelijke resultaten te behalen. 
 
Oplossingsgericht: Wij zoeken binnen een redelijk tijdsbestek zelf passende oplossingen voor 
problemen en lossen deze daarmee voor zover mogelijk zelf op. 
  
Communicatief: Wij communiceren tijdig alle relevante zaken op een prettige, eerlijke en 
duidelijke manier met bewoners, hun families, collega’s en alle andere personen en partijen. 
Wij geven goede feedback. 
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Doelgroep 
Wij richten ons op ouderen met geheugenproblematiek en een indicatie voor zorg. Al onze 
bewoners zijn door het CIZ geïndiceerd (ZZP 4, 5, 6 en 7).  
 
Binnen Stepping Stones hebben we capaciteit voor 260 bewoners, verspreid over twaalf 
villa’s: 

Villa Astra te Apeldoorn:   20 bewoners 
Villa Marianna te Apeldoorn:  12 bewoners 
Villa Oosterveld te Arnhem:   18 bewoners 
Villa Saksen Weimar te Arnhem:  41 bewoners 
Villa Blanda te Zeist:   17 bewoners 
Villa de Horsting te Laag Soeren:  14 bewoners 
Villa Poort van Wijk te Cothen:  13 bewoners 
Villa Regina te Doorn:   13 bewoners 
Villa Spes Nostra te Vleuten:   30 bewoners 
Villa De Maere te Enschede:   25 bewoners 
Villa Dalia te Venlo:  24 bewoners 
Villa Gardiaan te Dongen:  33 bewoners 

 
Groeiambitie 
Stepping Stones heeft als ambitie om te groeien. We streven ernaar onze dienstverlening met 
vier tot zes nieuwe locaties per jaar uit te breiden. In 2017 zijn daarom de voorbereidingen 
getroffen voor drie nieuw te openen villa’s in de eerste helft van 2018: Gardiaan, De Maere 
en Dalia.  
 
Ambities zijn er om na te streven, maar kwaliteit blijft voorop staan. De verankering van de 
kwalitatieve zorgaspecten binnen de organisatie en de vorderingen die we op dat gebied 
maken, zijn sterk van invloed op – en daarmee bepalend voor – de snelheid waarmee we 
nieuwe locaties openen. 
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KWALITEIT EN VEILIGHEID 
 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
Elke bewoner wordt door ons gezien als een uniek persoon. In onze zorg en ondersteuning 
houden wij rekening met ieders eigenheid. Het persoonlijke zorgleefplan is gebaseerd op de 
unieke persoonlijke wensen en behoeften van elke bewoner. Wij stemmen onze professionele 
zorg voortdurend af op de actuele noodzaak. 
  
Compassie: nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip 
De bewoners leren kennen is speerpunt bij Stepping Stones. Onze zorgverleners gaan met 
bewoners in gesprek. Zij praten met hen, niet over hen. Zo nemen zij kennis van het verhaal, 
de behoeften en wensen, de zorgen, problemen en levensvragen van elke bewoner. Zij 
spreken de bewoner aan op de manier die hij of zij prettig vindt. 
 
Naast aandacht voor de bewoner is er ook aandacht voor familie, naasten en mantelzorgers. 
Zij verdienen ondersteuning in hun vaak zware rol. Bovendien kennen zij de bewoner goed, 
wat maakt dat zij waardevolle input kunnen geven voor de wijze waarop wij optimaal zorg en 
ondersteuning kunnen bieden. Zorgverleners hebben respect voor de normen en waarden van 
zowel de bewoner als van diens naasten en mantelzorgers. 
 
Dit alles vraagt speciale competenties van medewerkers, zoals inlevingsvermogen en 
empathie. Onze medewerkers beschikken over goede communicatieve en sociale 
vaardigheden. Daarnaast beschikken zij over de juiste zorginhoudelijke kennis en 
vaardigheden. 
 

“Dit vraagt om inlevingsvermogen en empathie.“ 
 
Uniek zijn - Gezien worden in persoonlijke context, eigen identiteit 
De essentie van belevingsgerichte zorg: aansluiten bij de persoon, zoekend reageren en 
positieve prikkels stimuleren. Kijken naar wat er wél kan. 
 
Wanneer bewoners zich onvoldoende of niet meer kunnen uitdrukken, zoeken zorgverleners 
naar de betekenis van gedrag. De familie speelt hierin een belangrijke rol. Door de 
levensgeschiedenis van een bewoner te leren kennen, begrijpen wij het heden beter. 
 
Alle relevante informatie over bewoners wordt vertaald naar het zorgleefplan. Enerzijds 
informatie over zijn of haar gezondheidssituatie, de benodigde zorg en hoe iemand omgaat 
met zijn ziekte. Anderzijds informatie over hoe iemand in het leven staat en hoe dat leven tot 
nu toe vorm kreeg. Welk dag- en nachtritme is men gewend? Welke activiteiten zijn belangrijk, 
ook vanuit levensbeschouwing? Welke contacten zijn belangrijk om te onderhouden? Al bij de 
eerste kennismaking en het huisbezoek wordt hier uitgebreid over gesproken. Dit om te 
zoeken naar manieren om hier opnieuw invulling aan te geven, met respect voor eigen regie 
en autonomie van de bewoner.  
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Zorgverleners kennen de persoonlijke behoeften van een bewoner. Zij kennen ook de risico’s. 
Dit stelt hen in staat om veranderend gedrag te duiden, of daar adequaat hulp bij te vragen. 
Ook de familie moet goed geïnformeerd worden, bijvoorbeeld over de balans tussen veiligheid 
en vrijheid in relatie tot het (samen)leven met dementie. Dilemma’s worden besproken en 
hiervan wordt geleerd. 
 
Autonomie – Behoud van eigen regie, ook in de laatste levensfase 
Bewoners geven, voor zover mogelijk, hun eigen leven vorm en inhoud. Dit betreft zowel de 
grote als kleine onderdelen van de dag. Elke bewoner is vrij om zijn of haar eigen gang te gaan. 
Deelname aan activiteiten wordt gestimuleerd maar is vrijblijvend. 
 

“Bewoners maken hun eigen keuzes.  

Onze medewerkers respecteren dit.” 
 
Zorgverleners laten zich primair leiden door de eigen wensen van de bewoner. Daarbij geldt 
als uitgangspunt: liever zelf laten doen dan overnemen. Medewerkers maken met de bewoner 
en diens naasten een afweging tussen kwaliteit van leven enerzijds en de veiligheidsrisco’s 
anderzijds. 
 
Indien een bewoner de regie niet meer kan nemen, wordt een beroep gedaan op diens 
naasten om wensen te verwoorden of gedrag toe te lichten en te verklaren. 
 
Als bewoners bij ons komen wonen, worden de wensen rondom zorg bij het levenseinde 
vastgelegd. Afspraken hierover worden met de naaste(n) gedeeld en op regelmatige basis 
opnieuw besproken met de bewoner. 
 
Zorgdoelen – Afspraken en inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg, behandeling en 
ondersteuning 
Voordat iemand bij ons komt wonen, bezoeken we deze nieuwe bewoner het liefst in zijn of 
haar eigen huis. Het huisbezoek wordt afgelegd door de woonzorgcoördinator die 
verantwoordelijk wordt voor de bewoner. Het geeft hem of haar de gelegenheid om zelf te 
zien en horen hoe de bewoner gewend is om te leven. Zorgvraag, behoeften en wensen 
worden in kaart gebracht zodat de bewoner zich zo snel mogelijk thuis kan voelen in onze 
villa. 
 
Voor iedere bewoner is uiterlijk zes weken nadat de bewoner bij ons is komen wonen een 
persoonlijk zorgleefplan beschikbaar. Zaken als medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een 
eerste contact persoon en handelen bij calamiteiten worden binnen de eerste 24 uur 
vastgelegd in een voorlopig zorgleefplan. Dit is een taak van de woonzorgcoördinator van de 
bewoner. 
 
Het zorgleefplan wordt opgesteld in samenspraak met de bewoner en diens naasten. 
Belangrijk is dat zij zich in het plan en de bijbehorende doelen herkennen. 
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Na inhuizing bespreken we elk halfjaar het welzijn en de gezondheid van onze bewoners 
binnen het multidisciplinair team. Huisarts en specialist ouderenzorg worden hier standaard 
bij uitgenodigd. Voor overige behandelaren geldt dat zij worden uitgenodigd indien dit voor 
de betreffende bewoner relevant is. 
 
Voorafgaand aan het multidisciplinair overleg (MDO) bespreekt de woonzorgcoördinator het 
zorgleefplan met de bewoner en/of diens vertegenwoordiger. In dit gesprek wordt gekeken 
of de geboden welzijn en zorg nog altijd aansluiten op de behoeften en wensen van de 
bewoner.  
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Werken aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning in 2017 
 
In ons streven naar het bieden van belevingsgerichte welzijn en zorg, waarbij de wensen en 
behoeften van onze bewoner centraal staan, hebben wij in 2017 enkele belangrijke stappen 
gezet. 
 
Herijken kritische primaire processen 
In 2017 hebben wij onze kritische werkprocessen nauwkeurig onder de loep genomen. 
Samen met medewerkers en managers hebben wij gekeken waar we het goed doen en waar 
het beter of efficiënter kan. Op deze manier zijn wij gekomen tot een set werkprocessen die 
medewerkers ondersteunt in hun werk om bewoners te voorzien van excellente welzijn en 
zorg. 
 
Herinrichten elektronisch cliënten dossier (ECD) 
Wij hechten veel waarde aan methodisch werken. Vastlegging van gegevens is daarbij van 
belang. Begin 2016 namen wij het elektronisch cliënten dossier ONS van Nedap in gebruik.  
 
Na ruim een jaar met het nieuwe ECD gewerkt te hebben, vond in 2017 een uitgebreide 
evaluatie plaats. Dit gebeurde mede naar aanleiding van onze participatie in de door 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) opgezette pilotgroep. Uit de evaluatie 
bleek dat er nog een efficiëntieslag gemaakt kon worden met het systeem.  
 
In 2017 gingen een werk- en stuurgroep in samenwerking met Quattri Consultants aan de 
slag om het ECD op de gewenste onderdelen aan te passen. De werkgroep bestond uit 
medewerkers van diverse zorgvilla’s en stafafdelingen. Zij hebben hun krachten gebundeld 
om de geleerde lessen uit de praktijk te vertalen naar het ECD. 
 

“Het systeem moet dienend zijn aan de  

werkwijze van onze medewerkers.” 
 
Het systeem moet dienend zijn aan de werkwijze van onze medewerkers. Het moet hen 
helpen vorm en inhoud te geven aan het bieden van belevingsgerichte welzijn en zorg. Waar 
nodig is hiervoor maatwerk uitgevoerd. Zo zijn er vragenlijsten opgesteld voor de 
aanmelding- en inhuizingsfase, zodat we zeker weten dat de juiste informatie wordt 
uitgevraagd. De informatie die dit oplevert, stelt ons in staat om bewoners zo snel mogelijk 
goed te leren kennen. De gegevens kunnen eenvoudig en direct naar het zorgleefplan 
worden vertaald. Bovendien zorgen de vragenlijsten ervoor dat de inhuizingsfase op iedere 
zorgvilla volgens een vaste standaard verloopt, waardoor wij onze kwaliteit beter kunnen 
borgen. 
 
De beschreven kritische primaire processen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de 
herinrichting van het ECD. Het nieuwe ECD stelt medewerkers in staat om de welzijn- en 
zorgbehoeften van de bewoners te inventariseren, en deze informatie op de juiste manier 
om te zetten naar zorgleefplannen. Ook helpt het hen de zorgverlening te monitoren door 
middel van rapportages op de zorgdoelen. 
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De implementatie van het vernieuwde ECD is breed aangepakt. Alle medewerkers volgden in 
het eerste kwartaal van 2018 een uitgebreide scholing. In deze training kwamen alle 
zorgprocessen aan bod. Ook is er een uitgebreide systeemtraining gegeven. Deze training 
werd uitgevoerd door zowel de technische consultants van Quattri als de manager welzijn en 
zorg. Voorafgaand aan de training ontvingen alle deelnemers een actueel overzicht van alle 
relevante werkafspraken en procesdocumenten. 
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Wonen en welzijn 
 
Wonen en welzijn gaan bij ons hand in hand. Wij doen er alles aan om de wensen en 
verlangens van onze bewoners zo veel mogelijk waar te maken. Waar mogelijk zoeken wij naar 
manieren om beperkingen geen obstakel te laten zijn. 
 

“Wonen en welzijn gaan  

bij ons hand in hand” 
 
Zingeving 
Van elke bewoner proberen wij inzicht te krijgen in grote en kleine levensvragen. Hiermee 
proberen wij de kwaliteit van leven te verbeteren.  
 
Sommige levensvragen komen bij bewoners regelmatig aan de orde. Bijvoorbeeld omgaan 
met verlies van functies, eenzaamheid, rouw, depressie, ouderdom en invulling van de laatste 
levensfase. Zorgverleners hebben hier specifieke aandacht voor. Het is bovendien voor iedere 
bewoner mogelijk om een geestelijk verzorger te spreken van de eigen levensbeschouwelijke 
signatuur. 
 
Zingeving kan ook zijn: iets betekenen voor een ander. Bewoners die op dit gebied wensen 
hebben, worden daarin van harte ondersteund. 
 
Zinvolle tijdsbesteding 
Wij begeleiden bewoners in hun dagelijks leven. Hierbij gaan wij zo veel mogelijk mee in hun 
tempo. Tegelijkertijd zijn we soms ook sturend, nemen we initiatief en bieden we structuur 
aan. Het vinden van die balans is ons vak. Er is gelijkwaardigheid in de zorgrelatie tussen 
bewoner en zorgprofessional. 
 
Bewoners beslissen zelf mee over de indeling van hun dag. Voor en met elke bewoner 
zoeken wij naar een prettige, vaste en vertrouwde dagindeling, zonder vast te zitten in een 
rigide gemeenschappelijke structuur. Persoonlijke leefgewoontes zijn hierin leidend. Vindt 
een bewoner het bijvoorbeeld prettig om uit te slapen, of de dag juist vroeg te beginnen, 
dan houden wij hier zo veel mogelijk rekening mee. 
 

“Bewoners beslissen zelf mee  

over de indeling van hun dag.” 
 
Huiselijkheid 
Bewoners worden – naar behoefte – gestimuleerd en actief betrokken bij het huishouden. 
Activiteiten als de was opvouwen, fruit schillen en bloemen in een vaas zetten worden in het 
bijzijn van de bewoners, waar mogelijk met de bewoners, uitgevoerd. 
 
Aan sociale activiteiten als gezamenlijk koffie drinken en de maaltijden nuttigen wordt veel 
waarde gehecht. Door zelf mee te eten dragen zorgverleners bij aan de sfeer en 
huiselijkheid. De beleving van de maaltijd geeft positieve prikkels en stimuleert interactie. 
Activering kan ook mentaal zijn: bewoners om hun mening vragen of uitnodigen verhalen te 
vertellen. 
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Ook de buitenwereld wordt betrokken bij het leven van de bewoners. Bijvoorbeeld door te 
gaan wandelen, of door samen met familie buitenactiviteiten of uitstapjes te organiseren. 
Ook in de villa vinden activiteiten voor bewoners plaats. Deze zijn afwisselend gericht op 
balans in beweging, ontspanning, geheugen activering, sociale interactie en creativiteit.  
 
Bij de uitvoering van de dagactiviteiten krijgt een bewoner naar behoefte begeleiding van 
een vrijwilliger of een ingehuurde professional. 
 

 
 
 
In elke villa is een vertrouwd team van zorgverleners werkzaam dat bekend en vertrouwd is 
met de leefgewoontes en begeleidingsbehoefte van de afzonderlijke bewoners. Ook houden 
zij zicht op de groepsdynamiek, zodat bewoners in de huiselijke opzet zo goed mogelijk tot 
hun recht komen en zichzelf kunnen zijn.  
 

“Groep en individu gaan samen;  

de individuele behoefte van een bewoner  

wordt ingepast in de groepsdynamiek.” 
 
Lichamelijke verzorging  
Onze medewerkers stemmen de persoonlijke verzorging van bewoners af op hun wensen en 
gewoonten. Hun aandacht gaat niet alleen uit naar bed, bad en toiletgang maar ook naar 
zaken als haardracht, make-up, bril, gehoorapparaat en kledingkeuze. Uiteraard staan wij 
garant voor een goede verzorging van lichaam en kleding. 
 
Familieparticipatie 
De familie is onderdeel van het zorgteam rond een bewoner. De zorgverlener levert goede 
begeleiding, de familie zorgt voor invulling van de mooie momenten. Samen realiseren we 
de best mogelijke leefsituatie en zorgen wij ervoor dat de bewoner zich thuis voelt in onze 
villa. Wij stimuleren de betrokkenheid van familie bij het organiseren en deelnemen aan het 
dagelijks leven, de zorg en activiteiten. 
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Wij vinden het belangrijk dat familie, vrienden en andere betrokkenen uit het sociale 
netwerk van de bewoner zich welkom voelen. Bewoners ontvangen bezoek wanneer zij dat 
wensen. Familie voelt zich vrij om tradities voort te zetten zoals men dat gewend was. 
Bijvoorbeeld de manier waarop feestdagen en verjaardagen worden gevierd. 
 
Familieleden worden actief betrokken bij onze visie op wonen, welzijn en zorg. Daarnaast 
worden zij door zowel zorgmedewerkers als de locatiemanager geïnformeerd over relevante 
zaken binnen de zorgvilla. Op deze manier proberen wij familieleden betrokken te houden 
bij hun dierbare. 
 

“Familieleden worden actief betrokken  

bij onze visie op wonen, welzijn en zorg.” 
 
Begeleiding familieleden 
Omgaan met dementie is niet eenvoudig. Zeker niet wanneer het een dierbare betreft. 
Daarom begeleiden wij de familie en delen wij onze kennis over het ziektebeeld en de 
omgang met medebewoners. Wij helpen en begeleiden naasten bij de veranderende rol die 
zij innemen ten opzichte van de bewoner: van intensieve mantelzorg naar genieten van het 
contact en de dagelijkse omgang. 
 
Zorg in de laatste levensfase  
Ook in de allerlaatste fase kunnen naasten een beroep op ons doen. Met iedere bewoner 
wordt bij opname concreet gesproken over zorg rondom het levenseinde. De bewoner 
maakt zijn of haar wensen kenbaar: wat men wel of juist niet wil als het einde nadert. 
Concreet gaat het over zaken als comfort, pijnbestrijding, medische zorg, toedienen van 
medicijnen, vocht en voeding. Deze wensen worden opgenomen in het zorgleefplan en 
actief gedeeld met het multidisciplinaire team. De afspraken over zorg rondom het 
levenseinde zijn ook bekend bij de naasten en worden op regelmatige basis, indien mogelijk 
met de bewoner, geëvalueerd. 
 
Zorgverleners bieden ondersteuning in het laatste deel van de zorg. Na het overlijden van een 
bewoner blijven wij, in nauwe afstemming met de familie, naar behoefte begeleiden en 
bijdragen aan het afscheid. Iedere zorgvilla heeft een eigen wijze waarop afscheid wordt 
genomen van de bewoner. Ook zorgverleners en bewoners zijn hierbij betrokken.  
 
Nagesprek 
Na enige tijd vindt er een nagesprek met de familie plaats. We kijken terug op de periode dat 
de bewoner bij ons gewoond heeft en bespreken de ervaringen. Waar is de familie tevreden 
over en is belangrijk voor ons om te blijven voortzetten en waar ziet de familie verbeterpunten 
waar we van kunnen leren. 
 
Wooncomfort 
Gastvrijheid, maaltijden, schoonmaak en inrichting 

De kwaliteit van onze villa’s is een belangrijke voorwaarde voor de levenskwaliteit van onze 
bewoners. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan. Uiteraard zijn de privé, verkeers- en 
gedeelde (recreatie)ruimten schoon en veilig. Ook voldoen alle villa’s aan de eisen van het 
bouwbesluit en de geldende richtlijnen. 
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De inrichting van de zorgvilla’s is afgestemd op de zorg- en ondersteuningsbehoefte van 
bewoners, met balans tussen vrijheid en veiligheid. Er is ruimte voor huiselijkheid, sociale 
interactie en privacy. Bewoners beschikken ieder over eigen sanitair. Zij richten hun kamer 
naar wens met eigen spullen in.  
 
Ook de buitenruimtes zoals tuin, terras en patio’s zijn onderdeel van de woonomgeving, en 
bieden ruimte voor activering en ontspanning. 
 
We vinden het belangrijk dat bewoners de geur en de gezelligheid van zelfgemaakte 
lekkernijen ervaren. Waar mogelijk wordt op de villa’s zelf gekookt en worden bewoners hier 
actief bij betrokken. Daar waar het niet mogelijk is om iedere dag zelf te koken, worden kook- 
en bakactiviteiten op kleinere schaal ondernomen. Ons streven is om het zelf koken op de 
villa’s verder uit te breiden.  
 

“We vinden het belangrijk dat bewoners  

van de geur en de gezelligheid van  

zelfgemaakte lekkernijen ervaren.” 

 

Werken aan wonen en welzijn in 2017  

 
Activiteitenbeleid 
Op het gebied van activiteiten hebben wij ons beleid het afgelopen jaar op enkele punten 
aangepast. Zo hebben we bepaald welke activiteiten er minimaal op iedere zorgvilla moeten 
worden aangeboden, passend bij de behoeften en mogelijkheden van onze bewoners. Deze 
activiteiten worden opgenomen in een maandplanning die voor bewoners en familie 
inzichtelijk is. De maandplanning houdt een balans tussen voeding, bewegen, muziek, 
creativiteit, geheugen activering, ontspannen, ontmoeten, zingeving en reminiscentie. 
Locaties geven zelf invulling aan de welzijnsactiviteiten op de villa. Met ingang van 2017 
heeft de locatiemanager binnen de gegeven budgettaire kaders vrijheid van handelen. Dit 
heeft ertoe geleid dat het aantal activiteiten en de diversiteit ervan flink is toegenomen. 
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Pilot Gastvrouw & Dagbestedingscoach  
In de zorgvilla’s Blanda en Saksen Weimar is een pilot uitgevoerd met gastvrouwen en 
dagbestedingscoaches. Doel was om te zien in hoeverre zij bewoners kunnen ondersteunen 
bij de dagelijkse activiteiten. Door hun aanwezigheid is er voortdurend iemand aanwezig die 
aandacht heeft voor bewoners, zonder met andere (zorg)taken belast te zijn. 
 
De opgedane ervaringen zijn positief. Zowel de gastvrouw in de woonkamer als de 
dagbestedingscoach blijken een meerwaarde voor onze dienstverlening aan de bewoners. 
Daarom is voor 2018 besloten dat alle zorgvilla’s deze functies op hun locatie mogen 
invullen. De exacte invulling zal per locatie verschillen, afhankelijk van de teamsamenstelling 
en de behoefte van de bewoners. 
 
Voor het vervolg gaan we ook de mogelijkheden onderzoeken van ‘dubbelrollen’. 
Bijvoorbeeld een facilitair medewerker die flexibel inzetbaar en oproepbaar is als gastvrouw. 
Of een medewerker in het zorgteam die zich toelegt op het organiseren van activiteiten. 
 
VVAR 
De markt waarin wij opereren is sterk in beweging. Het is van groot belang dat medewerkers 
zich betrokken voelen en ook betrokken worden bij ontwikkelingen op het gebied van zorg 
en verzorging van ouderen met dementie. In 2017 heeft Stepping Stones daarom een 
Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad (VVAR) ingesteld.  
 
De VVAR geeft zowel beroepsinhoudelijk als in praktische zin, gevraagd en ongevraagd, 
advies aan directie en management. Dit doet ze vanuit de invalshoek verpleging en 
verzorging. Op deze manier levert de VVAR een bijdrage aan: 

- een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie; 
- een beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening; 
- het mobiliseren van verpleegkundige en verzorgende expertise, kennis en ervaring; 
- verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid; 
- het stimuleren van saamhorigheid onder de beroepsgroep; 
 
De VVAR is van grote meerwaarde voor het verbeteren van de kwaliteit van welzijn en zorg. 
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Veiligheid 
 
Wij stimuleren medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Leren van elkaar, maar ook van 
fouten en (bijna) incidenten die zich voordoen of zouden kunnen doen. Door lering te 
trekken uit ongewenste gebeurtenissen en de juiste preventieve maatregelen te nemen, 
proberen wij herhaling te voorkomen. Zo vergroten wij de veiligheid en kwaliteit van de door 
ons geboden zorg, evenals de veiligheid en kwaliteit van de arbeidsomstandigheden voor 
medewerkers. 
 

Werken aan veiligheid in 2017  
 
Melding van incidenten 
 
Leren van incidenten 
Voor het melden van incidenten mag geen drempel bestaan. Hiertoe hebben wij in 2017 de 
procedure Melden Incidenten Cliënten (MIC) herijkt en registratie en opvolging van 
incidenten in het ECD vereenvoudigd. Daardoor is het nu voor medewerkers makkelijker en 
eenvoudiger om (bijna) incidenten te melden. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de 
resultaten van de oorzaakanalyse, evenals de gekozen verbetermaatregelen, in het ECD 
worden geregistreerd en gemonitord. Zo kunnen we de effectiviteit van de 
verbetermaatregelen beter meten.  
 
De kwaliteitsmanager draagt zorg voor het maandelijks verzamelen van de geregistreerde 
incidenten in een managementrapportage. Zo ontstaat per locatie inzicht in het aantal 
meldingen, onderverdeeld naar categorieën (medicatie, agressie, vallen, overig) en 
subcategorieën.  
 

“Voor het melden van incidenten  

mag geen drempel bestaan.” 
 
MIC commissie 
Daar waar voorheen op organisatieniveau een MIC-commissie actief was, is in 2017 de basis 
gelegd om binnen elke villa een eigen MIC-commissie op te zetten. Dit wordt effectief in 
2018. De MIC-commissie van een locatie bestaat uit minimaal de locatiemanager en een 
verpleegkundige of woonzorgcoördinator. De commissie komt elk kwartaal bijeen en brengt 
locatie-brede trends in beeld. Bijvoorbeeld een toename in brede zin van agressie, 
medicatiefouten, valincidenten. Of juist dat ingezette verbetermaatregelen tot het gewenste 
effect hebben geleid. Ook ziet de MIC-commissie erop toe dat de verbetercyclus (PDCA) met 
betrekking tot het terugdringen van incidenten functioneert. Het is de taak van de 
commissie om erop toe te zien dat de teams de MIC-procedure op de juiste manier 
toepassen (meldcultuur en gedrag).  
 
Elk kwartaal worden de bevindingen van de verschillende MIC-commissies in de 
managementrapportage opgenomen. De kwaliteitsmanager bepaalt organisatiebreed of er 
aanvullende analyses en corrigerende c.q. preventieve maatregelen nodig zijn. Vervolgens 
worden deze zowel in het MT als met de MIC-commissie(s) besproken. 
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Verbeterkansen 
Ondanks de aangescherpte procedure zien wij nog diverse verbeterkansen op het gebied van 
incidentmelding. Zo willen wij de locaties voorzien van betere methodes voor het uitvoeren 
van een oorzaakanalyse en het bepalen van verbetermaatregelen. Ook blijven wij ons 
inspannen voor een veilige meldcultuur. Het aantal meldingen per villa verschilt sterk. 
Samen met de locatiemanagers proberen wij inzicht te krijgen in de achterliggende redenen. 
Tot slot streven wij ernaar meer verbeterinput te halen uit de geanalyseerde gegevens en 
deze input bovendien breed in de organisatie delen, om zo maximaal van elkaar te leren.  

 
Vrijheidsbeperking of veiligheidsbevordering?  
Ten opzichte van een aantal jaren geleden is de zorgzwaarte van onze bewoners 
toegenomen. Als gevolg hiervan krijgen we binnen Stepping Stones vaker te maken met de 
vraag om maatregelen toe te passen die de veiligheid van de bewoner (mits goed toegepast) 
vergroten. Denk hierbij aan het gebruik van bed- en/of deursensoren om tijdig te signaleren 
wanneer bewoners uit bed komen, terwijl dat voor hen niet veilig is. 
 
Stepping Stones heeft geen BOPZ-erkenning (Wet bijzondere opnemingen psychiatrische 
ziekenhuizen). Het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen of dwang is daarmee 
niet toegestaan. Binnen Stepping Stones hanteren we een kritische houding ten opzichte van 
de inzet van de hierboven omschreven maatregelen. We respecteren te allen tijde de 
persoonlijke autonomie, het eigen lichaam en de woonplek van onze bewoners. Daar waar 
maatregelen ingezet worden, gebeurt dit altijd in goed onderling overleg met de bewoner en 
diens naasten en wordt ook de behandelend arts erbij betrokken.  
 

“We respecteren te allen tijde de persoonlijke autonomie,  

het eigen lichaam en de woonplek van onze bewoners.” 
 
Veiligheidsorganisatie 
Vanwege de grote diversiteit waarmee risico-inventarisatie (RI&E) en bedrijfshulpverlening 
(BHV) op de verschillende locaties werden uitgevoerd, was er onvoldoende zicht op de 
kwaliteit. Daarom zijn wij in 2017 een strategische samenwerking aangegaan met Simeco 
met als doel om te komen tot een uniforme aanpak van de veiligheidsorganisatie.  
 
Simeco levert op iedere zorgvilla een jaarlijkse evaluatie van de RI&E, BHV-training, het 
uitvoeren van een brandoefening en een tabletop oefening. Actie- en/of verbeterpunten die 
hieruit voortvloeien, worden opgenomen in het jaarplan van de desbetreffende villa. 
Daarmee is de verbetercyclus geborgd. Bij nieuw te openen zorgvilla’s voert Simeco de RI&E 
door en wordt eenzelfde veiligheidsorganisatie ingericht.  
 
Resultaten 
Dankzij de nieuw ingerichte veiligheidsorganisatie is het veiligheidsbewustzijn op de villa’s 
toegenomen. De aanpak om veiligheid op de zorgvilla’s te borgen is beter gestructureerd 
(PDCA-cyclus) en er is meer uniformiteit in werkwijze, meting/controle, evaluatie en plannen 
van aanpak. Dit alles vindt plaats binnen een objectief kader dat de kwaliteit van onze 
veiligheidsorganisatie waarborgt. 
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Medicatieveiligheid 
Zorgvuldigheid rondom het toedienen van medicatie is essentieel voor een veilige 
woonomgeving. Met heldere procedures zorgen wij ervoor dat de juiste bewoner op het 
juiste moment de juiste (hoeveelheid) medicatie krijgt toegediend. Dit proces dient constant 
gemonitord en geëvalueerd te worden. Wij doen dit op verschillende manieren. Zo wordt 
vanaf 2018 ook output van de verbeterde MIC procedure benut om de medicatieveiligheid 
binnen onze villa’s verder te vergroten.  
 
Voorbehouden en risicovolle handelingen  
Ons personeelsbestand bestaat uit verschillende disciplines waaronder veel verzorgenden en 
verpleegkundigen. Om deze zorgprofessionals bekwaam te houden op het gebied van 
voorbehouden en risicovolle handelingen, worden zij periodiek getraind en getoetst. Dit 
draagt zowel bij aan de kwaliteit van zorg als aan de ontwikkeling van de medewerker zelf. 
 
In het derde kwartaal 2017 zijn wij een samenwerking aangegaan met Medac. Deze 
organisatie verzorgt de trainingen voorbehouden en risicovolle handelingen voor alle 
locaties. Het gaat om een blended training: medewerkers doen zelf de voorbereiding aan de 
hand van een e-learning. 
 
Vaardigheden toetsen 
Om ervoor te zorgen dat de medewerkers bekwaam blijven, volgen zij jaarlijks een aantal e-
learning modules. Deze worden door de locatiemanager in samenspraak met de afdeling HR 
geselecteerd. Medewerkers worden bovendien tweejaarlijks getoetst op praktische 
vaardigheden. Dit gebeurt op de locaties zelf. 
 
Achtervang  
Wanneer zich onverwacht voorbehouden of risicovolle handelingen voordoen waarvoor 
niemand bevoegd en bekwaam is, kan Medac ad hoc worden ingeschakeld. Daarnaast 
hebben wij voor alle locaties afspraken gemaakt met ketenpartners over de inzet van een 
verpleegkundige achterwacht. In geval van nood kan te allen tijde (tijdelijk) verpleegkundige 
hulp worden ingeschakeld. 
 
Stand van zaken 2017 
in 2017 zijn op alle locaties de scholingen voorbehouden en risicovolle handelingen gestart. 
In de loop van 2018 hebben alle medewerkers de e-learningmodules afgerond en heeft de 
eerste toetsingsronde praktische vaardigheden plaatsgevonden. 
 
Decubitus 
Wanneer een bewoner bij ons komt wonen, neemt de Woonzorgcoördinator een uitgebreide 
risicosignalering af. Onderwerpen die in deze risicosignalering aan bod komen zijn: 

 ondervoeding 

 depressie 

 huidletsel 

 incontinentie 

 medicatie 

 vallen  

 mondzorg 
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Voor ieder gesignaleerd risico wordt bekeken welke actie kan worden genomen om het  
risico te voorkomen of minimaliseren. In het zorgleefplan wordt de voortgang bijgehouden 
en waar nodig bijgestuurd. Ook als zich gaandeweg nieuwe risico’s voordoen. 
 
Risicofactoren decubitus 
Mensen die bedlegerig zijn of veel in een (rol)stoel zitten, hebben een verhoogde kans op 
decubitus. In deze gevallen zijn wij extra alert. Zodra er risico’s gesignaleerd worden, bekijkt 
de woonzorgcoördinator welke acties nodig zijn om het ontstaan of verergeren van 
problemen te voorkomen. Hierbij worden de werkwijzen gevolgd zoals beschreven in de 
Vilans protocollen. Indien nodig wordt er een diëtiste of een wondzorgverpleegkundige 
ingeschakeld.  
 
Om de kennis en kunde up-to-date te houden worden medewerkers periodiek geschoold op 
het gebied van wondzorg.  
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Leren en werken aan kwaliteit 
 
Kwaliteitsmanagementsysteem  
Wij streven naar een effectief en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem is 
zodanig ingericht dat het ondersteuning biedt aan onze medewerkers en tegelijkertijd de 
mogelijkheid biedt om er stuur- en verantwoordingsinformatie uit te halen. 
 
Ons elektronisch cliëntendossier (ECD) is daar een goed voorbeeld van. Alle gegevens van 
bewoners worden in het ECD verwerkt. Zo hebben medewerkers direct toegang tot de voor 
hun relevante informatie. De uitvoering, monitoring en evaluatie van welzijn en zorg worden 
door één en hetzelfde systeem ondersteund. Ook het melden van incidenten gebeurt via het 
ECD. 
 
Daarnaast is het mogelijk om via het ECD verschillende rapportages uit te draaien die 
informatie bieden voor sturing en externe verantwoording. Bijvoorbeeld de inzet van 
zorguren, het aantal en type incidenten met bijbehorende oorzaakanalyses en de genomen 
verbetermaatregelen. 
 
Alle activiteiten die we binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem uitvoeren, zijn gericht op: 

 Efficiënt ingerichte processen en systemen waarbij welzijn en belevingsgerichte zorg 
voor iedere bewoner centraal staan; 

 Maximale ondersteuning van onze medewerkers in hun werkzaamheden. Dat zij 
beschikken over de juiste kennis en kunde om onze bewoners naar tevredenheid te 
verzorgen en ondersteunen; 

 Evaluatie en verbetering van onze activiteiten middels periodieke metingen en 
analyses; 

 Eenvoudig verantwoorden richting stakeholders. 
 
HKZ certificering 
Steppins Stones is HKZ: VVT-2015 gecertificeerd. Jaarlijks wordt middels het uitvoeren van 
externe audits beoordeeld of wij aan de gestelde normen en eisen voldoen. 
 
In 2017 is nieuw intern beleid geformuleerd met betrekking tot de certificering van nieuwe 
zorgvilla’s. Hierin staat dat vier maanden na de opening een interne audit plaatsvindt, waarin 
wordt bepaald of de nieuwe villa werkt conform de afgesproken werkwijzen en onderdeel is 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van Stepping Stones. Indien blijkt dat er nog 
verbeteringen nodig zijn, krijgt de villa extra tijd en vindt na een aantal weken een tweede 
toetsing plaats. Dan wordt ook bepaald wanneer de externe audit kan plaatsvinden. Het 
streven is circa negen maanden na de opening van de villa. 
 
Op deze manier borgen wij dat op alle villa’s op eenzelfde wijze vorm en inhoud wordt 
gegeven aan welzijn en zorg. 
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Interne audits  
Naast de jaarlijkse externe audits, voeren wij periodiek interne audits uit. Daarbij halen wij 
zowel de ‘trotsen’ als de dilemma’s op. Werkwijzen en thema’s die succesvol zijn en waar we 
trots op zijn, willen we graag goed borgen en liefst nog verder uitbouwen. Niet alleen op de 
locatie waar de ‘trots’ aanwezig is, maar organisatiebreed. Daarom worden de uitkomsten 
van interne audits met elkaar gedeeld, zodat de villa’s van elkaar kunnen leren. 
 
Ook de dilemma’s worden met elkaar besproken. Wat voor de ene villa een dilemma vormt, 
kan door de andere villa immers al zijn opgelost. Door intern steeds meer en beter van 
elkaar te leren, geven we een extra impuls aan de kwaliteit van onze zorg en welzijn. 
 
Samen leren: extern lerend netwerk 
Op directie- en managementniveau wordt er in diverse lerende netwerken geparticipeerd. 
Uitwisseling van kennis en leren van elkaar op het gebied van zorginhoudelijke thema’s 
vormen belangrijke onderwerpen. Naast deze reeds bestaande netwerkactiviteiten is in 2017 
de basis gelegd voor de verdere uitrol van een extern lerend netwerk. In de loop van 2018 
krijgt dit verder vorm. 
 

“Op directie- en managementniveau wordt er  

in diverse lerende netwerken geparticipeerd.” 
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RANDVOORWAARDEN 
 

Leiderschap, governance en management 
 
Stepping Stones conformeert zich aan de zorgbrede governance-code. De diverse 
onderdelen van de governance-code zijn onderdeel van onze werkwijze en overlegstructuur. 
Het toetsen van de naleving van deze code vindt plaats door onze accountant. 
 
Overlegstructuur 
Het management neemt deel aan diverse overlegvormen. Enerzijds om geïnformeerd te 
worden over de gang van zaken binnen de organisatie en de zorgvilla’s, anderzijds om 
(toe)zicht te houden op het functioneren van de organisatie en de geleverde welzijn en zorg, 
en waar nodig bij te sturen. 
 
Toezichthoudend orgaan 
De Raad van Commissarissen (RvC) is een onafhankelijk statutair geborgd toezichthoudend 
orgaan binnen onze organisatie. Minimaal drie keer per jaar vindt overleg plaats tussen de 
RvC en de CEO van Stepping Stones. Tijdens deze overlegmomenten wordt de RvC 
geïnformeerd over de voortgang en relevante activiteiten, worden besluiten voorbereid, 
besluiten genomen en adviezen besproken. 
 
Familieraad 
Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten, met name als het gaat om 
de kwaliteit van zorg die wij onze cliënten willen bieden. Onze organisatie kent daarom een 
centrale Cliëntenraad (CR). Deze heeft als taak om – binnen het kader van de doelstellingen 
van Stepping Stones – de gemeenschappelijke belangen van bewoners te behartigen. Omdat 
onze bewoners zelf over het algemeen niet meer in staat zijn om in een cliëntenraad te 
participeren, bestaat de cliëntenraad van Stepping Stones uit vertegenwoordigers van de 
bewoners. 
  
Medio 2017 is de CR van Stepping Stones formeel van start gegaan. Door diverse 
persoonlijke omstandigheden van CR leden heeft de feitelijke inrichting van de raad helaas 
wat vertraging opgelopen. Sinds november zijn echter grote stappen gezet ten aanzien van 
de bezetting, structuur, overleg en inhoud. 
 
Er zijn goede en intensieve contacten gelegd met bewoners, familie en de directie van 
Stepping Stones. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van 
communicatie en persoonlijke contacten tussen directie, managementteam en de CR. 
Uitgangspunten hierbij zijn samenwerking, openheid en transparantie. 

 

“Uitgangspunten zijn samenwerking,  

openheid en transparantie.” 
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Personeelssamenstelling: voldoende en bekwaam personeel 
 
Medewerkers zijn de sleutel naar goede zorg en begeleiding voor onze bewoners. De inzet van 
voldoende en bekwaam eigen personeel heeft dan ook onze allerhoogste prioriteit. 
  
Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
Door de inzet van voldoende zorgverleners zijn bewoners verzekerd van de benodigde 
aandacht, nabijheid en toezicht. In iedere dagdienst is bovendien iemand aanwezig met de 
juiste kennis en competenties om – separaat van de zorgtaken – aandacht te besteden aan 
zingeving of een zinvolle dag-invulling voor bewoners. Dit geldt zowel doordeweeks als in het 
weekend. Bij intensieve zorgmomenten zoals opstaan, naar bed gaan, intake en rond het 
overlijden zijn minimaal twee zorgverleners beschikbaar om de benodigde zorg en 
ondersteuning te bieden. 
 
Zorgverleners die in direct contact staan met de cliënten, kennen hen bij naam en zijn op de 
hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen. 
 
Specifieke kennis en vaardigheden 
Het rooster is zo opgesteld dat er altijd iemand aanwezig is met de kennis en vaardigheden 
die aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de cliënten, en bevoegd en bekwaam 
is voor de vereiste zorgtaken. Tevens zijn er aanvullende voorzieningen beschikbaar voor 
(on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit, zoals: 

 opschalen van personeel;  

 inroepen specialist ouderengeneeskunde;  

 inroepen psycholoog 

 inzet verpleegkundige achterwacht 

 overleg medisch specialist of gedragsdeskundige;  

 tijdelijke overplaatsing cliënt; 

 inschakelen Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE);  

 in gang zetten ‘meer-zorg’ en dergelijke. 
 
Medewerkers-tevredenheidsonderzoek  
Tijdens het medewerker-tevredenheidsonderzoek van 2017 is specifiek gekeken naar de 
manier waarop medewerkers de baan- en organisatiekenmerken ervaren die leiden tot 
aantrekkelijk werkgeverschap. De uitkomsten zijn vergeleken met de voorkeuren van (jonge) 
werkzoekenden in de branche zorg & welzijn. Ook is duidelijk in kaart gebracht wat de 
organisatie voor hen aantrekkelijk maakt, en is onderzocht op welke kenmerken 
medewerkers verbetermogelijkheden zien. 

 
Aantrekkelijke werkgever 
Uit het onderzoek blijkt dat Stepping Stones wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever. 
Niettemin zijn er enkele verbetermogelijkheden benoemd die de aantrekkingskracht van de 
organisatie kunnen vergroten. Hierop zijn de aanbevelingen gericht.  
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De grootste uitdaging van de organisatie ligt extern, namelijk op de arbeidsmarkt. 
Onderzoek verandert niets aan de krapte op de arbeidsmarkt. Wel is het mogelijk om door 
middel van onderzoek de aantrekkingskracht van de organisatie te vergroten, zodat 
potentiële medewerkers eerder voor Stepping Stones zullen kiezen. 
 
Aantrekkelijk voor vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn voor Stepping Stones een belangrijke groep in het team van de locatie. Zij 
krijgen ook de volledige aandacht bij trainingen, personeelsfeest, medewerker-attenties. Wij 
zijn er trots op dat wij steeds meer vrijwilligers aan ons weten te binden. 
 
HR afdeling: missie en visie 
De afdeling stelt zich tot doel een omgeving en service te creëren waarin iedere medewerker 
zich gehoord en geholpen voelt, en weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Iedere 
medewerker moet zijn/haar eigen persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling kunnen 
inzetten en zo een bijdrage leveren aan de missie en visie van Stepping Stones Home & Care: 
samen thuis met onze bewoners. 
 
Dit komt tot uitdrukking in de verschillende speerpunten van de afdeling waar in 2018 
verder vorm en inhoud aan zal worden gegeven:  
 
1. Onboarding- en employee-journey 

Voor startende medewerkers wordt een introductieprogramma ontwikkeld, inclusief een 
terugkomdag om ervaringen te delen. Zo worden zij meegenomen in de missie en visie 
van onze organisatie; wat wij belangrijk vinden in de manier waarop wij welzijn en zorg 
verlenen, hoe onze bewoners centraal staan en welke verwachtingen wij hebben. Nieuwe 
medewerkers worden getraind en begeleid om helemaal ‘Stepping Stones’ te worden. 

 
2. Vitaliteit van medewerkers 

De afdeling HR is erop gericht om een omgeving te creëren waarin mensen zich thuis 
voelen, fijn kunnen werken, zich goed voelen, waar ruimte is voor een gezonde balans 
tussen werk en privé. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich gezien en gehoord 
voelen. 

 
Locatiemanagers en medewerkers krijgen onder meer handvatten aangereikt in hoe om 
te gaan met stress of een hoge werkdruk. Daarnaast worden de mogelijkheden 
onderzocht voor bedrijfsfitness en werken we aan teambuilding. 
 
Wij voeren een levensfase-bewust HR beleid, rekening houdend met de fase waarin 
iemand zit. Denk hierbij aan jonge ouders of mantelzorgers. Ook is er extra aandacht voor 
oudere medewerkers. Naar de locaties toe besteden wij bewust aandacht aan de 
leeftijdsverdeling binnen de teams. 

 
3. Evaluatie c.q. aanvullen van het functiehuis  

Managers moeten medewerkers gericht kunnen begeleiden in hun groei. Daarnaast is het 
wenselijk dat zij hun medewerkers ontwikkelingsperspectief kunnen bieden. Hierbij wordt 
niet alleen gekeken naar vakgerichtheid en vakbekwaamheid, maar ook naar 
competenties en de daarbij behorende gedragsindicatoren. Zo ontstaat er inzicht in het te 
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lopen groeipad voor medewerkers. Dit geeft managers de mogelijkheid om met meer 
focus in gesprek te gaan met medewerkers, en aandacht te geven aan het individu op 
basis van zijn/haar specifieke sterke punten. 

 
4. Opleidingsbeleid 

Om de kwaliteit te borgen en medewerkers te behouden is een goed opleidingsplan 
essentieel. Een integraal opleidingsplan behelst zowel de zorgtaken als de vaardigheden 
voor het leveren van belevingsgerichte zorg aan mensen met dementie. 
 

De hiermee ingezette professionaliseringsslag zal in 2018 worden voortgezet. 
 
Sectorplanplus 
Gezien de huidige arbeidsmarkt staat de afdeling HR voor een grote uitdaging. De meerjarige 
subsidieregeling Sectorplanplus is bedoeld om het dreigende tekort aan zorgprofessionals 
het hoofd te bieden. Met deze regeling geeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport een extra impuls aan opleidingsprojecten gericht op nieuwe instroom, met ontslag 
bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of 
opleidingen tot praktijkbegeleiders. 
 
Als werkgever in de zorg willen wij onze verantwoordelijkheid nemen door professionals op 
te leiden, mensen voor de sector te behouden en te werken aan een optimale inzet van het 
menselijk kapitaal. De kortdurende training Dementie die wij in het derde kwartaal van 2018 
aan al onze zorgverleners aanbieden, wordt met Sectorplanplus subsidiegelden bekostigd. 
 
Stagefonds Zorg 
Om meer stage-activiteiten te kunnen genereren hebben wij een beroep gedaan op het 
Stagefonds Zorg. Wij willen een maatschappelijke bijdrage leveren door studenten te 
enthousiasmeren voor het vak en oplossingen te bedenken voor de knelpunten met 
betrekking tot de krappe arbeidsmarkt.  
 

“Wij willen studenten  

enthousiasmeren voor het vak” 
 
Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te 
vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Het Stagefonds is bedoeld voor 
zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, 
verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen.  
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Gebruik van stuurinformatie 
 
Zoals in dit kwaliteitsverslag is te lezen, verzamelen we binnen Stepping Stones periodiek de 
informatie die voortkomt uit de diverse systemen, structuren en werkwijzen. Al deze 
informatie wordt steeds in de daartoe meest relevante overleggen en werkgroepen 
geanalyseerd en geëvalueerd, met als doel ervan te leren en waar nodig te verbeteren. Door 
te streven naar continu verbeteren willen we het welzijn van en de zorg aan onze bewoners 
naar een steeds hoger niveau tillen. 
 
Integraal systeem 
Door het instellen van een integraal systeem werd het in 2017 mogelijk kwaliteit in alle 
vezels van de organisatie terug te laten komen. Belangrijke verbeterpunten die we hierin 
hebben doorgevoerd zijn het instellen van relevante proces- en resultaatindicatoren en het 
verbeteren van de werkwijze van meten en analyseren, waardoor er betere en 
betrouwbaarder stuurinformatie wordt verkregen. 
 
Maandrapportages 
Maandelijks wordt het management door middel van rapportages voorzien van operationele 
stuurinformatie, zoals:  

 Financiële rapportage 

 Financiële KPI’s 

 Verzuimcijfers 

 In-en uitstroom van medewerkers 

 MIC 

 Klachten 
 
De afdelingen Finance, HR en Kwaliteit zijn hierin nauw gaan samenwerken.  
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Wat vindt de cliënt? 
 
Als zorgorganisatie spannen wij ons tot het uiterste in om te voldoen aan alle richtlijnen op 
het gebied van kwaliteit. Toch zijn het uiteindelijk de cliënt en diens naasten die onze zorg en 
dienstverlening het best kunnen beoordelen. Wij hechten dan ook veel waarde aan de 
uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek. 
 
Cliëntervaringen + NPS (per locatie)  
In 2017 is onze cliënttevredenheid onderzocht door onderzoeksbureau Prestatievergelijker 
Ouderenzorg. Dit bureau voert voor meerdere kleinschalige particuliere 
woon/zorgvoorzieningen tevredenheidsonderzoeken uit. De uitkomsten zijn zowel op 
organisatie- als locatieniveau verwerkt en geven een goed beeld van hoe cliënten en hun 
vertegenwoordigers de door ons verleende welzijn en zorg ervaren. 
 
In totaal zijn 152 bewoners en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om aan het onderzoek 
deel te nemen. Hiervan hebben 90 personen gereageerd (59%). De Netto Promotor Score 
(NPS) bedraagt organisatie breed 62,2. Het gemiddelde rapportcijfers was een 7,1. 
 
Verbeterpunten 
Naar aanleiding van de uitkomsten kregen alle locaties de opdracht om drie verbeterpunten 
te benoemen waar het komende jaar aan gewerkt zal worden. Deze verbeterpunten 
bevinden zich met name op het vlak van communicatie en familieparticipatie. Deze zijn 
opgenomen in de jaarplannen per locatie. 
 
Externe communicatie  
Alle locatiemanagers sturen periodiek een nieuwsbrief naar de vertegenwoordigers van onze 
bewoners. Op deze manier informeren zij hen over het reilen en zeilen op de locaties en 
relevante wijzigingen in bijvoorbeeld personeel. Tevens kan de nieuwsbrief worden gebruikt 
om organisatiebrede informatie vanuit bijvoorbeeld het management te delen. Om 
vertegenwoordigers beter te informeren over de welzijnsactiviteiten op een locatie is een 
maandkalender ingevoerd. Daarnaast is het ons streven om de activiteiten waar een 
bewoner aan deelneemt ook in de cliëntagenda op te nemen. 
 

“Kwaliteit en cliënttevredenheid  

gaan hand in hand” 
 

Kwaliteit en cliënttevredenheid zijn weliswaar niet exact hetzelfde, maar beide gaan hand in 
hand. Wij zullen ons steeds blijven inspannen om aan de randvoorwaarden te voldoen. 
Binnen die kaders stellen wij alles in het werk om onze zorg en ondersteuning optimaal af te 
stemmen op de wensen en verwachtingen van onze bewoners en hun naasten. 
 


