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Voorwoord

2018: een jaar van nieuwe impulsen

In de zomer van 2018 openden wij in korte tijd drie nieuwe zorgvilla’s. Een enerverende periode die 
veel tijd en inzet heeft gevraagd, maar evenredig veel energie heeft opgeleverd. Dankzij een gedegen 
voorbereiding en controle op het proces verliep alles soepel en volgens plan. Het doet goed om te 
merken dat we dit als organisatie in de vingers hebben. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst.
 
In de aanloop naar de opening hebben we een nieuwe werkvorm geïntroduceerd: de stand-up 
meeting. Deze efficiënte en constructieve manier van overleggen past ons als een handschoen. We 
werken projectmatig, doelgericht en met ruimte voor ieders inbreng. Zo ontstaat een dynamiek 
waarin je elkaar positief beïnvloedt. Dit werkt door in alle disciplines. 

Nieuwe villa’s betekent groei; een terugkerend thema binnen Stepping Stones. Niet alleen de wens 
om uit te breiden en zo meer mensen te bereiken, maar vooral om inhoudelijk te groeien. Want 
groeien betekent niet alleen groter, maar ook beter worden. 

Onze aandacht gaat continu uit naar kwaliteit van dienstverlening. Door medewerkers op de juiste 
manier te ondersteunen, kunnen zij de best mogelijke zorg leveren. Het vernieuwde ECD is op dat 
gebied een belangrijke impuls geweest in 2018. Daarnaast stimuleren wij onze medewerkers om 
actief verbeterpunten te signaleren en deze op te pakken. Zo werken we dagelijks aan het verbeteren 
van onze zorg en ondersteuning. 

Een andere belangrijke impuls gaat uit van de Familieraad. Zij voelen, zien en ervaren het effect van 
onze inspanningen, en vertegenwoordigen daarin ook onze cliënten. Naarmate we beter op elkaar 
ingespeeld raken, wordt onze samenwerking steeds interactiever. Betrokkenheid en laagdrempelig-
heid staan hierbij centraal. De lijnen zijn kort, niet alleen met de directie maar met het totale 
management. We streven allemaal hetzelfde doel na. 

Terugkijkend op 2018 overheerst een gevoel van trots. Trots omdat we ons aanbod en onze kwaliteit 
steeds beter weten af te stemmen op onze cliënten. Dat blijkt ook uit de waardering die we krijgen 
van bewoners en hun naasten. Op de basis die in 2018 is gelegd, bouwen we de komende jaren verder. 

Ook in 2019 zullen nieuwe impulsen onze organisatie in beweging houden. Samen zorgen we ervoor 
dat de inzet van alle betrokken partijen bijdraagt aan de best mogelijke zorg en ondersteuning van 
onze belangrijkste groep: de bewoners. 

Christiaan Sap
CEO 
Stepping Stones
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Inleiding
Stepping Stones geeft ouderen met dementie een fijne, waardige en liefdevolle plek om te wonen. 
Met zorg die zo veel mogelijk op maat wordt geboden. We werken nauw samen met bewoners en hun 
families. Zo creëren we een thuis waar kwaliteit en aandacht voorop staan.

In onze villa’s, visie en werkwijze staat het familiegevoel centraal. We willen dat onze bewoners zich 
werkelijk thuis voelen: in hun nieuwe woonomgeving én bij de mensen die voor hen zorgen. Kwaliteit, 
vertrouwen en persoonlijke aandacht staan daarbij voorop.

Wij bieden de best mogelijke zorg en ondersteuning aan onze bewoners en hun naasten. In dit 
verslag leest u welke stappen wij in 2018 hebben gezet om onze kwaliteit verder te ontwikkelen en te 
waarborgen. 

“Een familiegevoel, 
net als thuis”

4



Stepping Stones | Kwaliteitsverslag 2018

K

Stepping Stones | Kwaliteitsverslag 2018

Over Stepping Stones

Onze missie: waardig leven met dementie

Stepping Stones biedt een beschermende woonomgeving aan ouderen met dementie.

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 staan. Wanneer zij niet meer zelfstandig thuis kunnen 
wonen, vinden bewoners 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 zorg 
en hulp, 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 iemand nog wél kan.

Wij werken slagvaardig
Stepping Stones wil bewoners en hun naasten 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 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 zich te ontwikkelen. Wij 
ontwikkelen persoonlijk leiderschap, en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zo verhogen wij 
de kwaliteit van onze welzijn- en zorgactiviteiten. Wij gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden 
van het team en van 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
Het dagelijks leven van onze cliënten is leidend voor de wijze waarop wij wonen, welzijn en zorg 
vormgeven en begeleiding bieden. Voor iedere bewoner brengen we uitgebreid in kaart: 

• Wat de gezondheidssituatie is en welke zorg er nodig is;
• Hoe iemand omgaat met zijn ziekte en/of beperkingen;
• Welk dag- en nachtritme de bewoner gewend is;
• Welke activiteiten iemand leuk of zinvol vindt om te doen. 

Onze visie ontvouwt zich op een aantal ‘momenten van de waarheid’: situaties die bepalend zijn in 
het leven van onze bewoners. Dat zijn de momenten waarop Stepping Stones zich weet te 
onderscheiden door middel van: 

• 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;
• Het nauwe contact met familie en vrienden: zij zijn en voelen zich welkom bij de bewoner.

Onze kernwaarden
Voor onze medewerkers 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 elkaar 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
De doelgroep van Stepping Stones bestaat uit ouderen met geheugenproblematiek (zoals dementie, 
Parkinson en ouderdomsvergeetachtigheid) en behoefte aan een beschermende woonomgeving. Al 
onze bewoners zijn door het CIZ geïndiceerd (ZZP 4, 5, 6 en 7). 

In 2018 telde Stepping Stones twaalf villa’s waarin 258 bewoners een nieuw thuis vonden:

 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 Poort van Wijk te Cothen:   13 bewoners
 Villa Gardiaan te Dongen:   33 bewoners
 Villa Regina te Doorn:    13 bewoners
 Villa de Maere te Enschede:    25 bewoners
 Villa de Horsting te Laag Soeren:   14 bewoners
 Villa Dalia te Venlo:    24 bewoners
 Villa Spes Nostra te Vleuten:   30 bewoners
 Villa Blanda te Zeist:     15 bewoners

Groeiambitie
Stepping Stones heeft de ambitie om te groeien. We streven ernaar onze dienstverlening met vier tot 
zes nieuwe locaties per jaar uit te breiden. In 2018 zijn drie nieuwe zorgvilla’s geopend, in het najaar 
van 2019 worden er twee geopend.

Onze groeiambitie mag niet ten koste gaan van het leveren van kwalitatief hoogstaande welzijn en 
zorg. De verankering van de kwalitatieve zorgaspecten binnen de organisatie en de vorderingen die 
we op dat gebied maken, bepalen de snelheid waarmee we nieuwe locaties openen. 

Uitbreiding stafafdelingen
In 2018 hebben we geconcludeerd dat een kwantitatieve uitbreiding van alle stafafdelingen nodig is. 
Alleen zo kunnen we ook in de toekomst kwalitatief goede ondersteuning blijven bieden aan de 
zorgvilla’s. Een deel van de uitbreiding is in de loop van 2018 gerealiseerd. Voor de afdelingen HR, 
Relatiemanagement, Zorgadministratie en Kwaliteit gaat dit in 2019 gebeuren. 

Vanwege de bescheiden omvang van onze organisatie werd tot nu toe op alle afdelingen vrij 
generalistisch gewerkt. Met de geplande uitbreiding zullen afdelingen zich echter verder gaan 
professionaliseren en waar nodig ook specialiseren. Dit vereist onderlinge afstemming en 
stroomlijning om onnodige verspilling in werkzaamheden te voorkomen. In de loop van 2019 zullen 
we dit verder uitkristalliseren. 

Servicebureau
In 2018 is de naam van ons hoofdkantoor gewijzigd in ‘Servicebureau’. Dit vanuit de gedachte dat de 
verschillende stafafdelingen van het Servicebureau primair bedoeld zijn om de medewerkers op onze 
zorgvilla’s te ondersteunen in de dagelijkse taak waar zij voor staan. 
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Nieuwe villa’s 
In de zomer van 2018 zijn de volgende zorgvilla’s geopend: 

• Villa de Maere in Enschede;
• Villa Gardiaan in Dongen;
• Villa Dalia in Venlo.

Het openen van een nieuwe villa 
brengt veel werk met zich mee. Zoals 
het werven en selecteren van nieuwe 
medewerkers, het afhandelen van alle 
facilitaire zaken en het tijdig vinden 
van alle ketenpartners. Met behulp van 
een draaiboek zorgen we ervoor dat alle 
afdelingen vanaf het begin betrokken 
worden en weten wat ze moeten doen.

Veel aandacht gaat uit naar het inwerken van nieuwe medewerkers: zorgen dat zij zo snel mogelijk 
bekend zijn met alle werkwijzen en systemen op de zorgvilla, en weten hoe het 
kwaliteitsmanagementsysteem van Stepping Stones werkt. 

Het tijdig in dienst nemen van locatiemanagers is in 2018 een belangrijke succesfactor gebleken. Bij 
voorkeur nemen we hen circa drie tot vier maanden voorafgaand aan de opening van de nieuwe villa 
aan. Locatiemanagers doorlopen een gedegen inwerktraject, worden nauw betrokken bij alle 
activiteiten en stellen grotendeels hun eigen teams samen. 
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Een nieuwe villa, een nieuw thuis
In juni 2018 namen de eerste bewoners hun intrek in Villa de Maere in Enschede. Daar gingen 
maanden van voorbereiding aan vooraf. Locatiemanager Henriëtte Lansink vertelt over die periode en 
over het reilen en zeilen in een nieuwe zorgvilla. 

“Mijn hart ligt echt bij de ouderenzorg”, zegt Henriëtte overtuigd. Als verpleegkundige vervulde ze door de 
jaren heen diverse leidinggevende functies bij reguliere zorginstellingen. Sinds februari 2018 is ze bij 
Stepping Stones in dienst. “Het openen van een zorgvilla was nieuw voor mij en ook de organisatie kende ik 
nog niet. Daarom was het heel fijn dat er tijd was om elkaar te leren kennen.” 

Elkaar vinden
In de eerste maanden van haar dienstverband kreeg Henriëtte bij verschillende collega-locatiemanagers een 
kijkje in de keuken. Ook werkte ze op het hoofdkantoor en leerde zo andere Stepping Stones collega’s kennen. 
“Dat is heel goed geweest”, zegt ze daarover. “Ik weet nu bij wie ik moet zijn voor bepaalde zaken en heb ook 
een gezicht bij de naam. Zo weet je elkaar makkelijk te vinden.” 

Eigen invulling
De voorbereidingen voor de nieuw te openen villa waren in 
februari uiteraard al in volle gang. Henriëtte’s belangrijkste 
opdracht was het samenstellen van een team. “Ik ben 
ontzettend blij dat ik dat zelf heb kunnen doen. Stepping Stones 
gaf mij daarin veel vrijheid. Er lag natuurlijk een plan, maar met 
een goede onderbouwing kon ik daar toch mijn eigen invulling 
aan geven. Inmiddels staat er een sterk team met 
verschillende mensen en persoonlijkheden, allen met een groot 
hart voor ouderenzorg.

Familie vormen 
Vol toewijding begon het team aan de belangrijkste opdracht: 
een warm thuis bieden aan alle bewoners. Henriëtte: “We 
hadden het geluk dat de instroom geleidelijk ging. Er was steeds 
voldoende tijd om aan elkaar te wennen. Niet alleen wij als 
zorgmedewerkers, maar zeker ook de bewoners van de zorgvilla. 
Mede daardoor voelden de mensen zich snel op hun gemak.”

De hele mens 
Natuurlijk is de verhuizing voor veel mensen ingrijpend, erkent Henriëtte. “Ik zeg wel eens: Zo goed als thuis 
krijgt u het nooit, maar wij hopen op een goede tweede plaats te komen. Ik mag wel zeggen dat we daar echt 
in slagen. We kennen onze bewoners en spelen in op wat voor hen belangrijk is, hoe groot of klein dat ook is. 
Er wordt naar de hele mens gekeken en dat doet onze bewoners zichtbaar goed.”

Veilig en thuis 
Dat Villa de Maere inmiddels goed ‘op stoom’ is, bleek ook tijdens de interne audit die in februari plaatsvond. 
“We moeten uiteraard nog wel wat puntjes op de ‘i’ zetten, ook in de samenwerking, maar op hoofdlijnen zijn 
we klaar. Onze focus ligt volledig op de bewoners. Die voelen zich hier veilig en thuis. Toen er laatst collega’s 
van een andere zorgorganisatie op bezoek waren, hoorde ik onze meest kritische bewoner zeggen: ‘Er wordt 
hier wél naar je geluisterd’. Dat is toch een geweldig compliment?”
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Kwaliteit en veiligheid

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Wij zien elke bewoner als een uniek persoon. Die eigenheid geeft richting aan de zorg en 
ondersteuning die wij bieden. De essentie van belevingsgerichte zorg is aansluiten bij de persoon, 
zoekend reageren en positieve prikkels stimuleren. 

Leren kennen en begrijpen 
Speerpunt voor ons is het leren kennen van bewoners, en hen zo beter begrijpen. Dit doen we onder 
meer door in gesprek te gaan. Wij praten mét bewoners, niet over hen. Wij nemen kennis van hun 
levensverhaal, behoeften en wensen, zorgen, problemen en levensvragen. Ook hun familie wordt 
hierin betrokken voor input over de periode van vóór de geheugenproblemen. Al deze informatie 
helpt ons om het gedrag van bewoners te begrijpen, ook wanneer zij zich onvoldoende of niet meer 
kunnen uitdrukken.

Zingeving
Sommige levensvragen komen 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.

Lichamelijke verzorging 
Onze medewerkers stemmen de persoonlijke verzorging af op de wensen en gewoonten van de 
bewoner. 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.

Dagindeling
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 hierbij 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. 

Wij gaan zo veel mogelijk mee in het tempo van de bewoners. Waar nodig of wenselijk zijn we 
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.

Veiligheid en vrijheid
Naast de persoonlijke behoeften van een bewoner kennen onze zorgmedewerkers ook de risico’s. 
Dit stelt hen in staat om veranderend gedrag te duiden of daar adequaat hulp bij te vragen. We zijn 
steeds op zoek naar balans tussen veiligheid en vrijheid in relatie tot het (samen)leven met dementie. 
Dilemma’s worden besproken en hiervan wordt geleerd. Ook de familie wordt goed geïnformeerd. 
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Aandacht voor familie en mantelzorgers
Onze zorgmedewerkers hebben ook aandacht voor familie en mantelzorgers van bewoners. Zij 
verdienen onze steun bij hun vaak zware rol. Wij hebben respect voor de normen en waarden van 
zowel de bewoner als van diens naasten.

Dit alles vereist specifieke competenties van zorgmedewerkers, zoals inlevingsvermogen en 
empathie. Naast zorginhoudelijke kennis beschikken onze medewerkers over goede communicatieve 
en sociale vaardigheden.  

“Wij praten met bewoners, niet over hen.”
 
Autonomie 
De wensen van bewoners zijn leidend voor de manier waarop wij invulling geven aan zorg en 
begeleiding. Het uitgangspunt is daarbij: liever zelf laten doen dan overnemen. Bewoners geven, voor 
zover mogelijk, zelf vorm en inhoud aan hun leven. Elke bewoner is vrij om zijn of haar eigen gang te 
gaan. Deelname aan activiteiten wordt gestimuleerd maar is vrijblijvend. 

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.

“Ons uitgangspunt is: 
liever zelf laten doen dan overnemen.”

Zorgmedewerkers en woonzorgcoördinator
In elke villa is een vertrouwd team van zorgverleners werkzaam dat bekend is met de leefgewoontes 
en begeleidingsbehoefte van de afzonderlijke bewoners. Ook houden zij zicht op de groepsdynamiek, 
zodat bewoners zo goed mogelijk tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn. Elke bewoner krijgt 
in het team van zorgmedewerkers een woonzorgcoördinator toegewezen: een vertrouwd persoon die 
verantwoordelijk is voor de continuïteit van de zorgverlening en het eerste aanspreekpunt is voor 
bewoner, familie en naasten. 

Nieuwe bewoners
Voordat iemand bij ons komt wonen, gaat de woonzorgcoördinator op huisbezoek. Zo zien we met 
eigen ogen hoe de bewoner gewend is om te leven en leren we elkaar alvast een beetje kennen. 
Zorgvraag, behoeften en wensen worden tijdens dit bezoek in kaart gebracht zodat de bewoner zich 
zo snel mogelijk thuis kan voelen in onze villa. 

Persoonlijke wensen
Voor elke bewoner wordt een persoonlijk zorgleefplan opgesteld met informatie over gezondheid, 
zorgbehoefte en persoonlijke wensen. We beschrijven ook hoe iemand in het leven staat en hoe dat 
leven tot nu toe vorm kreeg. Op basis hiervan zoeken we naar manieren om opnieuw invulling te 
geven aan de dagen, met respect voor eigen regie en autonomie van de bewoner. Het plan wordt 
opgesteld door de woonzorgcoördinator 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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Multidisciplinair overleg
Elk halfjaar worden het welzijn en de gezondheid van bewoners besproken binnen het multi- 
disciplinair team. Ook huisarts en specialist ouderenzorg worden hier standaard bij uitgenodigd. 
Overige behandelaren schuiven aan wanneer dit voor de betreffende bewoner relevant is. 

Vooruitlopend op het multidisciplinair overleg (MDO) spreekt de woonzorgcoördinator het 
zorgleefplan door 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. 

Levenseinde
Bewoners blijven in principe bij ons tot hun levenseinde. Als bewoners bij ons komen wonen, worden 
de wensen rondom zorg in de laatste fase vastgelegd. Afspraken hierover worden met de naaste(n) 
gedeeld en op regelmatige basis geëvalueerd.

Werken aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning in 2018

Verslaglegging en dossiervorming zijn een vast en verplicht onderdeel van de zorgverlening. 
Bovendien hebben ze, mits goed ingericht, een belangrijke meerwaarde voor de bewoners. Met dat 
doel hebben we in 2017 onze kritische primaire processen opnieuw beschreven en het elektronisch 
cliëntendossier opnieuw ingericht. Het jaar 2018 stond in het teken van de implementatie van beide. 

Kritische primaire processen
In 2017 bleek uit een rondgang langs alle locaties dat de teams behoefte hadden aan concrete 
handvatten over onze werkwijze ten aanzien van de kritische primaire zorgprocessen. Het betrof de 
volgende processen: 

• Aanmelding t/m inhuizing;
• Uitvoeren zorg;

o Werken met het ECD;
o Opstellen zorgdoelen;
o Zorgleefplan op orde houden;
o Multidisciplinair overleg;
o Omgaan met voorbehouden en risicovolle 
 handelingen;
o Medicatieverstrekking
o Beëindiging zorg;
o Overlijden bewoner.

• Omgaan met klachten;
• Melden en afhandelen van incidenten; 
• Evaluatie zorg.

Aan die behoefte zijn we tegemoet gekomen door de kritische primaire processen op hoofdlijnen te 
beschrijven. Met andere woorden: door afspraken vast te leggen met betrekking tot ‘Wie, Wat, Waar 
en Wanneer’. Het ‘Hoe’ laten we bewust zo veel mogelijk aan de locaties over, zodat elke villa zijn 
unieke identiteit behoudt.

12



Stepping Stones | Kwaliteitsverslag 2018 2

K

Stepping Stones | Kwaliteitsverslag 2018

Digitaal kwaliteitshandboek
Alle beschreven procedures zijn opgenomen in een nieuw digitaal kwaliteitshandboek wat door 
medewerkers eenvoudig vanaf hun werkplek kan worden geraadpleegd. Naast de beschreven 
werkwijzen bevat het handboek bovendien zaken als Vilans protocollen, beleidsnotities en de 
meldcode huiselijk geweld. Sinds eind 2018 is dit nieuwe handboek voor medewerkers beschikbaar. 
Daarmee hebben we een enorme verbeterslag gemaakt. 

Werkwijze leidend
Er is een duidelijke relatie tussen de kritische primaire processen en het nieuwe ECD. Onze 
processen zijn leidend geweest. Met andere woorden: de manier waarop wij werken heeft richting 
gegeven aan het ECD, niet andersom.  

Herinrichten elektronisch cliënten dossier (ECD) 
In het nieuwe ECD zijn de vragenlijsten zodanig aangepast en uitgebreid dat zorgmedewerkers er 
meer over het verleden en de eigenheid van onze bewoners in kwijt kunnen. Waar nodig is maatwerk 
toegepast.  

De nieuwe opzet van het dossier is geslaagd; zorgmedewerkers ervaren het overzichtelijker en 
eenvoudiger in het gebruik. Door de nieuwe vragenlijsten worden ze ‘vanzelf’ naar die informatie 
geleid die relevant is voor de bewoner en belangrijk voor het hier en nu. Ook helpen de vragenlijsten 
hen bij het uitvragen van alle relevante zaken over het verleden en de eigenheid van de bewoners. 
Het is een hulpmiddel om de bewoner goed te leren kennen en daarmee een belangrijke toegevoegde 
waarde voor het bieden van belevingsgerichte zorg.  

“Het nieuwe ECD helpt ons  
om cliënten echt te leren kennen.”

 

De gegevens uit de vragenlijsten kunnen eenvoudig en direct naar het zorgleefplan worden vertaald. 
Hierdoor is het voor de woonzorgcoördinatoren makkelijker geworden om zorgleefplannen op te 
stellen. Bovendien zorgen de vragenlijsten ervoor dat de inhuizingsfase op iedere zorgvilla volgens 
een vaste standaard verloopt, waardoor wij onze kwaliteit beter kunnen borgen. Ook is het nieuwe 
ECD ondersteunend bij het monitoren van de zorgverlening door middel van rapportages op de 
zorgdoelen en het gebruik van de kwaliteitsmonitor.

Implementatie
In het eerste kwartaal van 2018 vond de implementatie van de nieuw beschreven processen en het 
vernieuwde ECD plaats. Locatie voor locatie hebben alle zorgmedewerkers een uitgebreide 
scholing gevolgd. Daarbij was niet alleen aandacht voor het gebruik van het nieuwe systeem, maar 
werd juist de verbinding gelegd met alle relevante zorgprocessen en hoe deze door het ECD 
ondersteund worden. Op deze manier hebben we onze medewerkers maximaal toegerust om op de 
juiste manier invulling te geven aan de processen. De training werd verzorgd door technische 
consultants van Quattri in samenwerking met de manager welzijn & zorg.
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Verbeterpunten verzamelen en uitwerken
Tijdens het scholingstraject bleek al hoe betrokken onze medewerkers zich voelen bij deze 
ontwikkeling. Het belang van een goed werkend ECD wordt door iedereen onderschreven, net als het 
feit dat ieders input nodig is om het tot een succes te maken.  

Medewerkers gaven massaal gehoor aan de oproep om verbeterpunten door te geven aan de afdeling 
Kwaliteit. Dit resulteerde in 84 verbetervoorstellen op technisch, tekstueel, beleidsmatig en praktisch 
vlak.  

Inmiddels zijn alle verbeterpunten opgepakt. Waar het om technische of tekstuele aanpassingen ging 
was dit relatief eenvoudig. Verbeterpunten die tactisch of strategisch van aard waren, en dus 
betrekking hadden op grotere vraagstukken, hadden wat meer impact. In de loop van 2019 zullen ook 
deze verbeterpunten opgelost zijn.  

CarenZorgt
Het vernieuwde zorgdossier opent de weg naar mogelijkheden. Via CarenZorgt kunnen de naasten 
van bewoners online meelezen in het dossier. In 2019 wordt dit over alle locaties uitgerold.  

Inzet van tablets
Een concreet verbeterpunt dat uit de training naar voren kwam, was de vraag naar tablets. Hiermee 
kunnen medewerkers hun werkzaamheden efficiënter uitvoeren. Doordat zorgmedewerkers met een 
tablet alles bij de hand hebben, kunnen zij informatie in het ECD opzoeken of nakijken in de nabijheid 
van de bewoner. De bewoner krijgt hierdoor meer aandacht en voelt zich veiliger omdat de 
zorgmedewerker niet weg hoeft te lopen om iets op te zoeken. Dit zorgt voor rust en stabiliteit 
tijdens de verzorging.  

“Er is meer aandacht voor de bewoner, 
waardoor deze zich veiliger voelt.”

 

Via de tablet hebben zorgmedewerkers bovendien snel en eenvoudig toegang tot het digitale 
kwaliteitshandboek van Stepping Stones en de Vilans protocollen. Het gebruik van tablets leidt tot 
minder dubbele administratie en verkleint daarmee de kans op fouten. 

Het werken in de nabijheid van de bewoner heeft een extra voordeel: het geeft zorgmedewerker de 
mogelijkheid bewoners nog meer bij de verzorging te betrekken. Bijvoorbeeld door te vragen hoe 
iemand zich voelt of de zorg ervaart, en dit mee te nemen in de rapportage.

Uitrol
Wij hechten veel waarde aan het goed faciliteren van onze medewerkers. Vandaar dat we de inzet van 
tablets hebben opgenomen in het kwaliteitsplan en financiering hebben aangevraagd vanuit het 
kwaliteitsbudget ‘Thuis in het Verpleeghuis’. De aanvraag is goedgekeurd door alle zorgkantoren 
waarmee wij samenwerken. In de loop van 2019 komen de tablets op alle locaties beschikbaar. 
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Optimalisatie ECD
Sinds de zomer van 2017 hield een werkgroep binnen Stepping Stones zich bezig met de 
optimalisatie van het elektronisch cliëntendossier (ECD). Doel was een maatwerk dossier te 
ontwikkelen dat zorgmedewerkers maximaal zou ondersteunen in het bieden van belevingsgerichte 
zorg. Na grondige voorbereiding ging in het voorjaar van 2018 de implementatie van start middels het 
scholen van alle medewerkers.

Alie van den Brink - manager welzijn & zorg / relatiemanager 
“Het oude ECD voldeed niet aan onze wensen. Bij het bieden van belevingsgerichte zorg was het eerder een 
last dan een hulpmiddel. Daarom zijn we begonnen het dossier helemaal opnieuw in te richten, passend bij 
onze werkwijze.” 

“De belangrijkste ingreep was het aanpassen en uitbreiden van de profiellijsten. In de nieuwe lijsten kunnen 
we veel meer informatie kwijt over een bewoner; over diens verleden en specifieke zaken die belangrijk zijn 
voor het hier en nu. Het nieuwe ECD geeft daardoor veel meer richting aan de zorg die wij bieden.” 

Anja van Haren, locatiemanager Villa de Horsting
“Uit mijn ervaring als woonzorgcoördinator was ik ervan overtuigd dat het ECD veel simpeler kon. Ik was 
dan ook heel gemotiveerd om deel te nemen aan de werkgroep, en zo een bijdrage te leveren aan de 
optimalisatie van het dossier.” 

“Mijn voornaamste streven was om het ECD compacter en overzichtelijker te maken, zodat het voor 
zorgmedewerkers minder bewerkelijk zou zijn en makkelijk om mee te werken. Dat we daarin geslaagd zijn, 
blijkt wel uit de positieve reacties van de collega’s die er nu mee werken. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Anja van den Broek, locatiemanager Villa Oosterveld
“We waren heel blij om pilotlocatie te zijn voor het vernieuwde ECD. Dat gaf ons als team de kans om onze 
mening en visie te uiten en dat werd ook erg gewaardeerd. Het hele team is erbij betrokken geweest en 
geschoold om met het nieuwe dossier te werken.” 

“We zijn gestart met een aantal families en hebben daarbij bewust de contactpersonen gevraagd die vrij 
kritisch zijn. Dat werkte erg goed: we kregen hele bruikbare feedback en dat heeft nog tot enkele 
verbeterpunten geleid.”

“Dankzij het nieuwe ECD hebben we een veel completer beeld van 
onze bewoners. Zorgmedewerkers hebben sneller goed zicht op wat 
er speelt. Zo kunnen we de zorg veel beter afstemmen op de 
persoon. Het is echt een enorme verbeterslag geweest.”
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Wonen en Welzijn 

De zorgvilla’s van Stepping Stones zijn als een warm en liefdevol huishouden. Een plek waar 
bewoners zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Waar ze samen kunnen zijn met hun dierbaren 
en vertrouwd zijn met de mensen die voor hen zorgen.  
 
Familiegevoel
Typerend voor al onze villa’s is het familiegevoel. Dat begint 
met een goede vertrouwensband tussen bewoners en 
zorgmedewerkers. Familie en vrienden van bewoners 
worden zo veel mogelijk betrokken bij de zorg voor hun 
dierbare en het leven op de zorgvilla. Vanzelfsprekend is 
er alle ruimte om familietradities voort te zetten, zoals het 
vieren van verjaardagen en feestdagen. Ook buurtbewoners 
en andere geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen 
aan activiteiten of om een kopje koffie te komen drinken. 

Huiselijkheid
Wij stimuleren en betrekken bewoners naar behoefte bij het 
huishouden. Wie wil kan meehelpen bij kleine huishoudelijke activiteiten 
zoals de was opvouwen, fruit schillen of bloemen in een vaas zetten. Deze karweitjes worden zo veel 
mogelijk in het bijzijn van de bewoners uitgevoerd. 

“De zorgvilla is als een warm
en liefdevol huishouden.”

Huiselijkheid komt ook tot uitdrukking in sociale activiteiten als gezamenlijk koffie drinken en de 
maaltijden nuttigen. Zorgverleners schuiven zelf aan en dragen zo bij aan de huiselijke sfeer. De 
gezamenlijke maaltijd geeft positieve prikkels en biedt veel mogelijkheden voor interactie. 
Bijvoorbeeld door bewoners om hun mening te vragen of hen uit te nodigen verhalen te vertellen.

Waar mogelijk wordt in de villa’s zelf gekookt. Bewoners die dat fijn vinden, kunnen hier actief aan 
bijdragen. Op plaatsen waar het niet mogelijk is om iedere dag zelf te koken, worden op kleinere 
schaal kook- en bakactiviteiten ondernomen. Hier wordt erg van genoten door de bewoners en het 
zorgteam, het is tevens erg bevorderlijk voor het huiselijke gevoel in de zorgvilla.

Invulling van de dag 
Een goede invulling van de dag, met structuur en zingevende activiteiten, draagt in belangrijke mate 
bij aan de kwaliteit van leven van onze bewoners. We zoeken naar passende groepsactiviteiten 
waaraan meerdere bewoners kunnen deelnemen. Waar mogelijk vertalen we individuele wensen en 
mogelijkheden naar concrete activiteiten voor afzonderlijke bewoners. Iedere zorgvilla heeft een 
maandelijks activiteitenprogramma.
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Wooncomfort 
De kwaliteit van onze villa’s is een belangrijke voorwaarde voor het comfort van de bewoners. 
Kwaliteit heeft betrekking op diverse aspecten van de villa, zoals de mate waarin alles schoon en 
veilig is en de bouwkundige staat van het gebouw. Ook buitenruimtes zoals tuin, terras en patio’s zijn 
onderdeel van de woonomgeving.

Bij de indeling en inrichting van onze zorgvilla’s wordt in alles rekening gehouden met de zorg- en 
ondersteuningsbehoefte van bewoners. We zoeken naar balans tussen vrijheid en veiligheid. Er is 
ruimte voor huiselijkheid en sociale interactie, maar ook voor privacy. 

Eigen appartement
Elke bewoner heeft een eigen appartement met privé-sanitair, of deelt een appartement met de eigen 
partner. Door de woonruimte in te richten met eigen meubels en persoonlijke spulletjes creëren we 
een echt thuis. In overleg zijn ook huisdieren welkom.  

“Waar mogelijk brengen we bewoners
in contact met de buitenwereld.”

 

Sociale interactie
In onze villa’s zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes, zoals woonkeukens, sfeervolle 
huiskamers en lichte serres. Daar nemen bewoners deel aan allerlei activiteiten. Dit stimuleert 
sociale contacten en geeft een gevoel van ‘erbij horen’. Deelnemen aan gezamenlijke activiteiten 
bevordert bovendien de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoners.

Waar mogelijk brengen we bewoners in contact met de buitenwereld. Dit doen we door regelmatig 
zelf naar buiten te gaan voor een wandeling of uitstapje, maar ook door in de zorgvilla activiteiten 
te organiseren en daar mensen bij uit te nodigen. Activiteiten zijn afwisselend gericht op beweging, 
ontspanning, geheugen activering, sociale interactie en creativiteit.  

“Familieleden blijven betrokken bij 
het dagelijks leven van de bewoner.”

Begeleiding familieleden
Omgaan met dementie is niet eenvoudig. Zeker niet wanneer het om een dierbare gaat. Familieleden 
kunnen daarbij op onze hulp en steun rekenen. Wij delen onze kennis over het ziektebeeld en het 
omgaan met medebewoners. Ook coachen en begeleiden wij naasten bij de veranderende rol die zij 
innemen ten opzichte van hun dierbare: van intensieve mantelzorg naar genieten van het contact en 
de dagelijkse omgang.

De laatste levensfase 
Bij opname wordt met iedere bewoner en diens naasten de zorg rondom het levenseinde besproken. 
De bewoner maakt zijn of haar wensen kenbaar met betrekking tot 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 worden op regelmatige basis, indien mogelijk met de bewoner, geëvalueerd.
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Zorgverleners doen wat mogelijk is om de laatste levensfase naar de wens van de bewoner in te 
vullen. Zij bieden ondersteuning aan de bewoner en diens naasten. Na het overlijden blijven wij, in 
nauwe afstemming met de familie, naar behoefte begeleiden en bijdragen aan het afscheid.  

Iedere zorgvilla neemt op eigen wijze afscheid van een bewoner. Er is ruimte voor ieders verdriet, ook 
dat van medebewoners en betrokken zorgverleners. 

Nagesprek
Enige tijd na het overlijden vindt een nagesprek plaats met de familie. Hierin blikken we terug op de 
periode dat de bewoner bij ons heeft gewoond. We staan open voor positieve feedback maar zeker ook 
voor verbeterpunten om van te leren. 

“We zoeken naar een balans
tussen vrijheid en veiligheid.”

 
Werken aan wonen en welzijn in 2018

Activiteitenbeleid
In 2018 hebben we ons activiteitenbeleid aangepast. Locatiemanagers ontvangen voortaan een 
taakstellend activiteitenbudget op basis van 100% bezetting. Zo heeft een eventuele tijdelijke dip in 
het aantal bewoners geen gevolgen voor de dagbesteding, en daarmee voor het welzijn van onze 
bewoners. De aanpassing van het activiteitenbeleid heeft geleid tot een sterke toename van het 
aantal en type activiteiten op alle zorgvilla’s.

Iedere locatie is vrij om zelf invulling te geven aan het activiteitenprogramma, passend bij de 
bewonersgroep, de medewerkers en de vrijwilligers van de villa. Het activiteitenaanbod beweegt mee 
met de wensen en behoeften van de bewoners. Locatiemanager en medewerkers hebben hier continu 
oog voor en gaan er creatief mee om, waardoor we in staat zijn maatwerk te leveren. 
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Camping de Horsting
Hoe groot is de afstand van een zorgvilla naar de camping? In Villa de Horsting letterlijk slechts één 
stap over de drempel. In de zomer van 2018 verrees daar in de tuin een ‘gelegenheidscamping’. En dat 
allemaal omdat een bewoonster zich had laten ontvallen dat ze nog wel eens in een tent zou willen 
slapen. 

“Het begon als een geintje”, vertelt locatiemanager Anja van Haren. “Maar al gauw groeide het idee uit tot 
een concreet plan. Aanvankelijk zouden we alleen één tent op zetten zodat mevrouw daar koffie in kon 
drinken. Maar we werden alsmaar enthousiaster en er kwamen steeds meer ideeën bij. Toen zijn we gaan 
onderzoeken of het haalbaar was.”

Saamhorigheid
Uiteindelijk verrezen er – met de spontane hulp van familieleden – drie grote bungalowtenten in de tuin. 
Ook kwamen er een jacuzzi, een draaiorgel en een poffertjeskraam. “We organiseerden een bingoavond, een 
kampvuur en een barbecue. We deden oud-Hollandse spelletjes en er was een pianist. Alles met hulp van veel 
familie, vrijwilligers, stagiairs en de deels belangeloze inzet van het team. De saamhorigheid was 
fantastisch. Het was één lang kippenvelmoment van maandag tot vrijdag.”

Energie voor een jaar
De bewoners genoten zichtbaar van alle reuring in hun achtertuin. 
Na wat aarzeling zat uiteindelijk iedereen wel een keer in de 
jacuzzi. Bij de bingo en oud-Hollandse spelletjes bleek hoe fanatiek 
sommigen nog altijd waren en de muziek – afgestemd op het 
publiek – maakte echt wat los. “Het was wel heel hard werken”, 
blikt Anja terug. “Je moest constant schakelen om te zorgen dat 
alles veilig verliep en iedereen in beeld was. Maar het was het 
allemaal waard. In die ene week heb ik er voor een jaar energie bij 
gekregen.”

Wens in vervulling
En mevrouw zelf? “Die heeft dus echt een nacht in de tent 
geslapen. De technische dienst zorgde ervoor dat haar bed door 
de tuin kon worden gereden en een extra nachtdienst bleef de hele 
nacht bij haar. We weten niet precies wat ze ervan heeft 
meegekregen maar aan haar glimlach te zien heeft ze ontzettend 
genoten. Ook haar beide dochters vonden het fantastisch dat we zo 
veel moeite deden om haar wens uit te laten komen.”

Teambuilding
Bijna een jaar later heeft deze bijzondere happening nog altijd zijn uitwerking in Villa de Horsting. Niet 
alleen bij de bewoners die het zich nog kunnen herinneren, maar zeker ook bij het team. Anja: “Het heeft met 
name jonge medewerkers echt geïnspireerd. Ze gaan nu nog actiever op zoek naar wat bewoners écht leuk 
vinden.” Dankzij het succes van de ‘camping-activiteiten’ zijn er nu een maandelijkse bingoavond én een 
jaarlijkse barbecue. Niet alleen de bewoners zijn daarbij uitgenodigd maar ook hun familieleden. “Het heeft 
echt gewerkt als een soort teambuilding”, stelt Anja tevreden vast. “We zijn superblij dat we dit gedaan 
hebben.”
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Scholing belevingsgerichte zorg
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ongemakken van dementie herkennen en 
erkennen. Alleen dan kunnen zij passende begeleiding bieden, waar nodig in samenwerking met 
andere (externe) disciplines.

In 2018 hebben alle medewerkers de basistraining ‘Omgaan met dementie’ gevolgd. Daarin zijn de 
beginselen van de ‘psycho-biografische’ zorg meegenomen. In deze training hebben medewerkers 
hun kennis opgefrist, nieuwe kennis vergaard en deze vervolgens ook praktisch toegepast. Doel was 
om de attitude en handelswijze rond belevingsgerichte zorg verder te verbeteren.

De scholing is door medewerkers heel positief ervaren. Uit de evaluaties bleek bovendien dat er 
behoefte is aan een vervolg waarbij nog meer tijd is ingeruimd voor praktische toepassing en 
casuïstiekbespreking. 

Op basis van de input van medewerkers zetten we voor 2019 het volgende in:

• Ontwikkelen van een speciale introductiecursus voor nieuwe medewerkers. Deze wordt periodiek 
aangeboden en is gericht op verbreden van kennis over dementie, belevingsgerichte zorg en het 
ondersteunen van methodisch werken in de praktijk;

• Opleiden van interne ambassadeurs belevingsgerichte zorg: deze medewerkers doorlopen de 
volledige basiscursus (methodiek Böhm). Na afronding fungeren zij als dagelijkse vraagbaak voor 
collega’s, ondersteunen zij teams in het toepassen van belevingsgerichte zorg en bewaken zij het 
methodische werken binnen Stepping Stones;

• Kennisontwikkeling van alle medewerkers naar een steeds hoger niveau brengen door middel van 
‘coaching on the job’: casuïstiekbespreking gekoppeld aan thematische projecten en complexe 
zorg;

• Betrekken van externe behandelaren bij het toepassen van belevingsgerichte zorg; 
• Aanpassen (in samenwerking met Nedap) van het ECD/ONS, zodanig dat medewerkers 
 persoonlijke levensverhalen en andere relevante informatie van bewoners nog makkelijker 
 kunnen vastleggen, en er bovendien een goede koppeling ontstaat naar het zorgleefplan waarbij 

alle informatie eenvoudig is om te zetten naar doelen en acties. 
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Medewerkers faciliteren voor belevingsgerichte zorg
Het bieden van belevingsgerichte zorg aan mensen met geheugenproblemen vereist specifieke kennis 
en vaardigheden. Zorgmedewerkers bij Stepping Stones worden voortdurend geschoold en getraind 
om zich op dit punt te blijven ontwikkelen. Het geldt als een voorwaarde om de zorg te kunnen  
bieden waar Stepping Stones voor staat. Manager welzijn & zorg Alie van den Brink legt uit welke 
visie hieraan ten grondslag ligt. 

“Belevingsgerichte zorg is een containerbegrip geworden. Vrijwel iedere zorgorganisatie gebruikt de term, 
ongeacht welke benaderingen ze hanteert. Jammer, want daardoor dreigt het een ‘leeg’ begrip te worden, 
terwijl het juist zo veel betekenis heeft.” 

IJkpunt
Bij Stepping Stones houdt ‘belevingsgericht’ in dat we steeds 
afstemmen op de bewoner. Waar hij of zij zich op dat moment in 
het hoofd bevindt, dat is het ijkpunt. Alie: “Dat bepaalt hoe jij met 
de bewoner omgaat en hoe je handelt. Bijvoorbeeld hoe je iemand 
benadert: met of zonder oogcontact, een woord of een aanraking. 
Het is echt een continu proces, de kracht van het moment.” 

Afstemmen 
Mensen met dementie reageren heel sterk vanuit het gevoel. Als 
zorgmedewerker moet je daar voorzichtig mee omgaan. “Door af 
te stemmen op de bewoner weet je waar je goed aan doet en wat je 
misschien niet zou moeten doen. Het is belangrijk dat onze men-
sen dat heel goed kunnen inschatten en daarom begeleiden we ze 
daarbij.” 

Aanknopingspunten
Die begeleiding bestaat allereerst uit zorgen dat medewerkers voldoende kennis hebben van het ziektebeeld. 
“We vinden het belangrijk dat onze mensen weten hoe bepaald gedrag ontstaat. Dat geeft veel 
aanknopingspunten voor de zorg. Bijvoorbeeld hoe om te gaan met prikkels en hoe positieve en negatieve 
prikkels van elkaar te onderscheiden. We leren mensen dit te herkennen en toe te passen. Alleen als wij de 
juiste dingen om de bewoners heen organiseren, kunnen zij een zinvolle, tevreden dag hebben. En dat heeft 
weer een positief effect op het verloop van het dementieproces”, aldus Alie. 

Theorie en praktijk
In 2018 volgden alle zorgmedewerkers van Stepping Stones de basistraining ‘Omgaan met dementie’. 
Centraal stond het ophalen van kennis en bijpraten over nieuwe ontwikkelingen. “Er verandert veel in de 
wereld van dementie”, licht Alie toe. “We stellen onze visie op belevingsgerichte zorg voortdurend bij op basis 
van nieuwe inzichten en nemen onze medewerkers daar zo veel mogelijk in mee. Daarnaast besteden we 
veel aandacht aan casuïstiek. Bijvoorbeeld door collega’s van verschillende locaties samen te laten nadenken 
over een zelf ingebrachte casus. Zo inspireren en helpen ze elkaar. We zoeken naar een goede balans tussen 
theorie en praktijk. Want eerlijk is eerlijk: zorgmensen zijn over het algemeen ‘doeners’. Ze besteden hun tijd 
liever aan de bewoners.”
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VVAR
De zorg voor mensen met dementie is sterk in ontwikkeling. Onderzoek van diverse aandoeningen 
leidt regelmatig tot nieuwe inzichten. Het is ontzettend belangrijk dat medewerkers zich betrokken 
voelen en ook betrokken worden bij ontwikkelingen op dit gebied. 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 
draagt de VVAR bij aan:

• Meer betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie;
• Beleid dat aansluit bij de professionele beroepsuitoefening;
• Mobiliseren van verpleegkundige en verzorgende expertise, kennis en ervaring;
• Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid;
• Stimuleren van saamhorigheid binnen de beroepsgroep.

De VVAR is van grote waarde voor het verbeteren van de kwaliteit van welzijn en zorg binnen 
Stepping Stones. In 2018 gaf de VVAR advies op het gebied van:

• Belevingsgerichte zorg;
• Werkwijze rapporteren;
• Medicatiebeleid;
• Werkwijze MDO;
• Implementatie ECD.

“Steeds meer medewerkers stellen zich kandidaat voor de VVAR; 
een mooie en positieve ontwikkeling.”

Het jaar 2019 zal voor de VVAR in het teken staan van ontwikkeling. Omdat de raad steeds meer 
bekendheid krijgt, stellen meer medewerkers zich kandidaat. Dit zien wij als een mooie en positieve 
ontwikkeling. Door de toename van zowel de hoeveelheid input als de kwaliteit ervan, kan de VVAR 
haar rol steeds beter vervullen.  

In 2019 zal de VVAR zich onder andere bezig houden met:

• Verdere ontwikkeling van belevingsgerichte zorg binnen Stepping Stones;
• Hoe om te gaan met ethische dilemma’s;
• Toetsing bekwaamheid verpleegtechnische handelingen.
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Veiligheid 

Veiligheid speelt op verschillende manieren een rol binnen Stepping Stones, zowel voor bewoners als 
voor medewerkers. Een veilige woonomgeving stelt eisen aan het gebouw, de manier van werken én 
aan de zorgmedewerkers. Bovendien moet ook hun veiligheid gewaarborgd zijn.  

Onze medewerkers 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 onze medewerkers.

Werken aan veiligheid in 2018
 
Incidenten melden
Leren van (bijna) incidenten kan alleen als er op de locaties goed invulling en opvolging wordt 
gegeven aan de bij de MIC-procedure behorende verbetercyclus. De woonzorgcoördinatoren (WZC) 
spelen hierin een belangrijke rol. Op iedere villa zijn zij verantwoordelijk voor het analyseren van de 
oorzaak/oorzaken per incident. Daarnaast bepalen zij welke verbetermaatregelen nodig zijn. Waar 
nodig doen zij dit samen met de bij het incident betrokken collega’s en/of behandelaren zoals de 
huisarts, specialist Oudergeneeskunde of psycholoog.

Zowel de analyse als de verbetermaatregelen worden opgenomen in het dossier van de bewoner. Dit 
stelt de woonzorgcoördinator, de locatiemanager én de afdeling kwaliteit in staat om de voortgang 
van afhandeling te monitoren. 

Managementrapportages
De meeste incidenten zijn cliëntgebonden en worden daarom sinds 2018 via het ECD gemeld, 
inclusief verbetermaatregelen. Deze uniforme werkwijze geeft de afdeling Kwaliteit de mogelijkheid 
alle data op eenduidige wijze te verwerken. 

Via het ECD kunnen rapportages worden uitgedraaid die het effect van de genomen 
verbetermaatregelen inzichtelijk maken. Dit gebeurt maandelijks en is een taak van de 
kwaliteitsmanager. De rapportage:  

• Geeft inzicht in het aantal incidenten per locatie, onderverdeeld naar categorieën (medicatie,  
 agressie, vallen, overig) en subcategorieën;
• Is een hulpmiddel bij controle op het inzetten van de verbetercyclus; 
• Is een hulpmiddel voor analyse om trends en risico’s in kaart te brengen.

 
Rapportage en analyses worden Stepping Stones-breed gedeeld zodat iedereen ervan kan leren. 
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Kwalitatief ontwikkelen 
Het opstellen van de rapportage gebeurt nu nog grotendeels handmatig; een bewerkelijke en 
tijdrovende klus. In 2019 wordt dit geautomatiseerd waardoor met name het kwantitatieve deel van 
de managementrapportages (inzicht in het aantal incidenten per locatie) sneller en eenvoudiger 
gemaakt kan worden. Het kwalitatieve deel blijft mensenwerk, met name omdat cijfers niet alles 
zeggen. Het is juist de context die maakt dat we de cijfers op de juiste manier interpreteren en ervan 
kunnen leren.

“Voor het melden van incidenten 
mag geen drempel bestaan.”

Scholing
Met alleen de juiste procedure aanleren, zijn we er nog niet. Door middel van workshops geven we 
zorgmedewerkers inzicht in het nut en de noodzaak om incidenten te melden. Daarnaast gaan we 
woonzorgcoördinatoren verder scholen in het toepassen van de verbetercyclus: het analyseren van 
oorzaken en het uitvoeren en evalueren van ingezette verbetermaatregelen. In 2018 zijn we hier op 
één locatie mee gestart. Naar tevredenheid worden de workshops in 2019 op alle locaties gegeven. 

MIC commissie
Sinds 2018 beschikt elke zorgvilla over een eigen MIC-commissie. Hierin zitten minimaal de 
locatiemanager en een verpleegkundige of woonzorgcoördinator. 

De MIC-commissie komt elk kwartaal bijeen en brengt locatiebrede trends in beeld. Bijvoorbeeld een 
toename in brede zin van agressie, medicatiefouten of valincidenten. Of juist dat ingezette 
verbetermaatregelen tot het gewenste effect hebben geleid. Ook ziet de MIC-commissie erop toe dat 
de verbetercyclus met betrekking tot het terugdringen van incidenten goed functioneert. Belangrijke 
taken van de MIC-commissie zijn bovendien:  

• erop toezien dat de teams de MIC-procedure op de juiste manier toepassen; 
• het stimuleren van een veilige meldcultuur. 

Op basis van de kwartaalrapportages bepaalt de kwaliteitsmanager 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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Resultaten en Verbeterkansen

 

 
Een belangrijke factor in de toename van het totale aantal incidenten was de opening van drie nieuwe 
zorgvilla’s. Daarnaast is de meldcultuur op diverse locaties merkbaar aan het 
verbeteren.

Het toegenomen aantal medicatie-incidenten kan worden verklaard doordat het aantal meldingen op 
één villa aan het eind van het jaar opliep naar 25-30 per maand. Snel ingrijpen heeft ertoe geleid dat 
het aantal incidenten in het eerste kwartaal van 2019 is gedaald naar 10 of minder per maand. Het 
blijft onze aandacht houden.

Voor valincidenten geldt dat deze voor medewerkers goed te herkennen zijn, waardoor er makkelijker 
melding van wordt gemaakt. Dit beeld zagen we ook in 2017. 

Gedragsincidenten
In bijna alle villa’s is het aantal gedragsincidenten flink toegenomen. Hieruit blijkt duidelijk dat de 
zorgvraag steeds complexer wordt. In vergelijking met enkele jaren geleden verhuizen bewoners 
in een steeds verder gevorderd stadium van dementie naar een zorgvilla. Zij hebben daardoor meer 
moeite om te aarden en zich thuis te voelen in de nieuwe woonomgeving. Dit gaat soms gepaard met 
onbegrepen gedrag. 

Het opstellen van een stappenplan en aanvullende scholing zijn noodzakelijk om deze trend een halt 
toe te roepen. Alle medewerkers ontvangen in 2019 de training ‘assertiviteit en de-escalerend 
werken’, om hen beter toe te rusten in het omgaan met gedragsproblemen.
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Vrijheidsbeperking of veiligheidsbevordering? 
De toegenomen zorgzwaarte van onze bewoners heeft tot gevolg dat we binnen Stepping Stones 
vaker te maken krijgen met de vraag om maatregelen 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). Zonder deze erkenning is het niet toegestaan vrijheidsbeperkende maatregelen of 
dwang toe te passen. 

Wij hanteren een kritische houding ten opzichte van de inzet van dergelijke maatregelen. De 
persoonlijke autonomie, het eigen lichaam en de woonplek van onze bewoners worden te allen tijde 
gerespecteerd. Daar waar maatregelen ingezet worden, gebeurt dit altijd in goed onderling overleg 
met de bewoner en diens naasten. Ook de behandelend arts wordt erbij betrokken. 

Wet Zorg en Dwang
Op 23 januari 2018 is de Wet Zorg en Dwang door de Eerste Kamer aanvaard. Deze wet regelt de 
rechten bij onvrijwillige zorg voor (onder andere) mensen met een psychogeriatrische aandoening, 
zoals dementie. Hoewel onvrijwillige zorg in onze villa’s niet tot nauwelijks aan de orde is, bereiden 
wij ons uiteraard wel voor op deze wet die op 1 januari 2020 van kracht wordt.  

“We respecteren te allen tijde de persoonlijke autonomie, 
het eigen lichaam en de woonplek van onze bewoners.”

Veiligheidsorganisatie
Sinds eind 2017 werken wij op alle zorgvilla’s samen met Simeco Risicobeheersing. Gezamenlijk 
zorgen we voor een uniforme aanpak van de veiligheidsorganisatie. 

Simeco verzorgt op iedere zorgvilla een jaarlijkse evaluatie van de RI&E, BHV-training, het uitvoeren 
van een brandoefening en een table-top oefening. De 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 direct de RI&E door en wordt 
eenzelfde veiligheidsorganisatie ingericht.
 
Resultaten
2018 was het eerste jaar waarin we volledig op deze manier hebben gewerkt. De resultaten zijn 
duidelijk merkbaar. De aanpak om veiligheid op de zorgvilla’s te borgen (PDCA-cyclus), verloopt 
gestructureerd en er is 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.

Het veiligheidsbewustzijn op de villa’s is in 2018 merkbaar toegenomen. Dit bleek onder meer uit het 
toegenomen aantal vragen vanuit de zorgvilla’s en de behoefte om daar verder in te ontwikkelen. 
Vragen gingen niet alleen over RI&E en BHV maar ook over andere aspecten van veiligheid en 
facilitaire aangelegenheden. 
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Verder bouwen
Voor een goed antwoord op deze vragen en ter ondersteuning van de locatiemanagers bij het 
aanpakken van deze vraagstukken, is begin 2019 een technisch beheerder aangesteld. Hij zal verder 
bouwen op de basis die in 2018 is gelegd en ervoor zorgen dat de jaarlijkse cyclus van registratie, 
analyse, uitvoer en controle verder geoptimaliseerd wordt. Zo bouwen we verder aan een krachtige 
veiligheidsorganisatie.

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. 

Herijking medicatiebeleid
In de loop van 2018 hebben we ons medicatiebeleid herijkt. De veilige principes in de 
medicatieketen vormden daarbij ons uitgangspunt. Deze principes stimuleren medewerkers om 
vooral ook hun eigen gezonde verstand te blijven gebruiken, iets dat wij als organisatie volledig 
onderschrijven. Ons nieuwe medicatiebeleid bevat dan ook vooral kaders. Iedere locatie behoudt de 
ruimte om het ‘hoe’ rondom het medicatiebeleid zelf in te vullen, zodanig dat dit aansluit bij de 
bewonersgroep, het team en lokaal te maken afspraken met apothekers en huisartsen. Dit is een 
bewuste keuze geweest: er is niet één manier voor het ‘hoe’. We hebben gemerkt dat standaardiseren 
in vastomlijnde procedures en instructies in de praktijk vaak belemmerend werkt. 

Inbreng vanuit de dagelijkse praktijk
Bij de herijking van het medicatiebeleid zijn zowel de locatiemanagers als de VVAR betrokken 
geweest. Vanuit de praktijk, kennis en kunde hebben zij waardevolle input geleverd om het beleid ook 
echt passend te krijgen. Zo weten zij als geen ander welke onderwerpen lastig zijn en waar 
medewerkers behoefte hebben aan duidelijke instructies. Op die onderdelen hebben wij voorzien in 
korte, overzichtelijke instructies. Bijvoorbeeld voor hoe om te gaan met dubbele controles, opiaten, 
medicatie in eigen beheer van de bewoner, regelen van uitvoeringsverzoeken, et cetera. Tegelijkertijd 
zijn de locaties blij met de ruimte die ze krijgen om het beleid op de eigen locatie verder in te vullen. 

Implementatie in 2019 
In 2019 wordt het nieuwe beleid geïmplementeerd, te beginnen met een uitgebreide audit 
medicatieveiligheid op alle locaties. De uitkomsten van deze audit vormen ons vertrekpunt. Iedere 
locatiemanager weet dan precies wat goed gaat en waar verbeterd moet worden om conform het 
nieuwe beleid te gaan werken. De implementatie wordt begeleid door de afdeling Kwaliteit. 

Voorbehouden en risicovolle handelingen 
Ons personeelsbestand bestaat uit verschillende disciplines, waaronder veel verzorgenden en 
verpleegkundigen. Om te zorgen dat zij bekwaam blijven 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.

Sinds eind 2017 verzorgt Medac de trainingen voorbehouden en risicovolle handelingen voor alle 
Stepping Stones locaties. Het gaat om een blended training: medewerkers doen zelf de voorbereiding 
aan de hand van een e-learning.
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Vaardigheden toetsen
De door medewerkers te volgen e-learning modules worden geselecteerd door de locatiemanager 
in samenspraak met de afdelingen HR en Kwaliteit. Medewerkers worden tweejaarlijks getoetst op 
praktische vaardigheden. Dit gebeurt op de locaties zelf.

Achtervang 
Wanneer zich onverwacht voorbehouden of risicovolle handelingen voordoen waarvoor niemand op 
de locatie 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 2018
Uit de evaluatie die begin 2019 is gehouden, blijkt dat alle zorgvilla’s tevreden zijn over de trainingen 
door Medac. Wel bleek dat niet alle voorbehouden of risicovolle handeling even frequent voorkomen 
binnen onze villa’s. Kennis en vaardigheden zakken snel weg als deze niet geregeld in het dagelijks 
werk worden toegepast. Het scholen en toetsen van handelingen die sporadisch voorkomen, is dan 
ook niet zinvol. Uit de evaluatie bleek dat toch nog enkele handelingen worden geschoold die weinig 
tot niet voorkomen. Daarop is het beleid aangepast. In overleg met de locatiemanagers is bepaald 
welke handelingen thuishoren in de ‘Stepping Stones Basisset Voorbehouden en Risicovolle 
Handelingen’. 

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.

Voor ieder gesignaleerd risico wordt bekeken welke acties 
nodig zijn om de risico’s te voorkomen of te minimaliseren. 
In het zorgleefplan wordt de voortgang bijgehouden en 
waar nodig bijgestuurd. Dit geldt ook wanneer zich  
gaandeweg nieuwe risico’s voordoen.

Risicofactoren decubitus
Sinds 2018 moeten zorgaanbieders op hun locaties de basisindicatoren veiligheid meten. Eén van de 
indicatoren betreft het meten hoe vaak decubitus voorkomt en in welke mate. Uit deze meting is 
gebleken dat decubitus op de zorgvilla’s van Stepping Stones nauwelijks voorkomt. Op het moment 
van meten betrof het twee personen op een totaal van 202 bewoners. 

28



Stepping Stones | Kwaliteitsverslag 2018 2Stepping Stones | Kwaliteitsverslag 2018

Deze mooie score willen we graag behouden. Bewoners 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 schakelen we een diëtiste of wondzorgverpleegkundige in. Ook 
worden onze medewerkers periodiek geschoold op het gebied van wondzorg, zodat hun kennis en 
kunde up-to-date blijven. 

Leren en werken aan kwaliteit

Kwaliteitsmanagementsysteem 
Wij streven naar een effectief en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem dat zowel onze 
medewerkers ondersteunt als stuur- en verantwoordingsinformatie oplevert. Ons elektronisch 
cliëntendossier (ECD) is daar een goed voorbeeld van.  

Alle activiteiten die we binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem uitvoeren, zijn gericht op: 

• Efficiënt inrichten van 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 behoefte te verzorgen en te 
 ondersteunen;
• Evaluatie en verbetering van onze activiteiten middels periodieke metingen en analyses;
• Eenvoudig verantwoorden richting stakeholders.

HKZ certificering
Stepping Stones is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector en is een kwaliteitskeurmerk specifiek voor zorgorganisaties. Met dit keurmerk voldoen 
wij tevens aan de eisen van ISO 9001-2015. Jaarlijks wordt door middel van externe audits beoordeeld 
of wij aan de gestelde normen en eisen voldoen. Om de drie jaar vindt her certificering plaats.  

In 2017 is nieuw intern beleid geformuleerd met betrekking tot de certificering van nieuwe 
zorgvilla’s. De villa’s worden bij de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem zodanig 
begeleid, dat zij binnen een jaar tijd aan het HKZ-certificaat van Stepping Stones kunnen worden 
toegevoegd. 

Op deze manier borgen wij dat alle villa’s op eenduidige wijze vorm en inhoud geven aan welzijn en 
zorg. 

Stand van zaken 2018
In 2018 vond de driejaarlijkse her certificering plaats. Deze hebben wij met goed gevolg afgelegd. 
De auditor kon zien dat Stepping Stones haar kwaliteitsmanagementsysteem steeds verder aan het 
ontwikkelen is. 

Twee villa’s zijn in 2018 aan het certificaat toegevoegd: Villa Spes Nostra en Villa Blanda. Deze 
zorgvilla’s zijn al langer onderdeel van Stepping Stones, maar waren door omstandigheden nog niet 
eerder aan het certificaat toegevoegd.
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Interne audits 
Periodiek voeren wij interne audits en aanvullende controles uit. Daarmee halen we zowel de ‘trotsen’ 
als de ‘dilemma’s op. Zaken die nog niet naar wens gaan, pakken we gedegen aan. We analyseren wat 
de oorzaak is en bepalen welke verbetermaatregel(en) nodig zijn. 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. 

We vinden het belangrijk dat we van elkaar kunnen leren. Daarom delen we onze ‘trotsen’ en 
dilemma’s intern met elkaar. Daarnaast leren we al onze medewerkers te kijken naar en reflecteren 
op hun eigen werkwijze en die van collega’s. Hierdoor ontstaat een cultuur waarin (samen)werken 
aan continue verbetering de basis is. Zo wordt een extra impuls gegeven aan kwaliteit van zorg en 
welzijn. 

Samen leren: extern lerend netwerk
Directie en management participeren in diverse lerende netwerken. Belangrijke onderwerpen zijn 
uitwisseling van kennis en leren van elkaar op het gebied van zorginhoudelijke thema’s. 
In 2018 hebben we ook gewerkt aan het verder ontwikkelen van het intern lerend netwerk. Met 
twaalf villa’s verspreid over het land merken we dat er vooral behoefte is aan tijd: tijd om 
vraagstukken te bespreken en de best practices met elkaar te delen. Door middel van diverse 
trainingen en uitwisselingen wordt hier steeds verder vorm aan gegeven. 

“We willen onze ‘trotsen’ borgen en uitbouwen, 
dilemma’s delen we om van elkaar te leren.”

30



Stepping Stones | Kwaliteitsverslag 2018 2

K

Stepping Stones | Kwaliteitsverslag 2018

Randvoorwaarden

Leiderschap, governance en management

Stepping Stones conformeert zich aan de zorgbrede governancecode. De diverse onderdelen van de 
governancecode zijn onderdeel van onze werkwijze en overlegstructuur. Het toetsen van de naleving 
van deze code gebeurt door onze accountant.

Overlegstructuur
Het management neemt deel aan diverse overlegvormen. Zo blijft men geïnformeerd over de gang 
van zaken binnen de organisatie en de zorgvilla’s. Tegelijkertijd biedt dit gelegenheid om (toe)zicht te 
houden op het functioneren van de organisatie en de geleverde welzijn en zorg, en bij te sturen waar 
nodig.

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 en genomen en adviezen besproken.

Familieraad 
De medezeggenschap van cliënten is geborgd in onze Cliëntenraad. Deze heeft als taak om – binnen 
het kader van de doelstellingen van Stepping Stones – de gemeenschappelijke belangen van 
bewoners te behartigen. Vanwege het ziektebeeld waar het merendeel van de bewoners mee te 
maken heeft, bestaat de raad echter niet uit cliënten maar uit familieleden. Daarom is de naam van de 
Cliëntenraad in 2018 gewijzigd naar ‘Familieraad’. 

Naast de belangen van bewoners behartigt de Familieraad ook de belangen van familieleden. 
Hiervoor vindt maandelijks overleg plaats met de directie van Stepping Stones. Daarnaast zijn er 
duidelijke afspraken gemaakt ten aanzien van communicatie en persoonlijke contacten tussen 
directie, managementteam en Familieraad. Uitgangspunten hierbij zijn samenwerking, openheid en 
transparantie.
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“Wij beoordelen kwaliteit vanuit 
onze eigen invalshoek”
In 2018 wijzigde de Cliëntenraad haar naam in ‘Familieraad’. Daarmee onderstreept ze haar rol als 
vertegenwoordiger van zowel bewoners als hun familieleden. Andree de Miranda trad in 2018 toe en 
bekleedt sinds eind vorig jaar de functie van voorzitter. Hij vertelt hoe de familieraad invulling geeft 
aan deze tweeledige opdracht. 

“De belangen van bewoners en familieleden overlappen elkaar”, licht Andree toe. “Maar er zijn ook 
verschillen. Wij beoordelen ontwikkelingen daarom op twee vlakken. Iets is pas goed als het goed is voor 
bewoners én hun familieleden.”

Signaalfunctie
“De familieraad fungeert als klankbord en kritische gesprekspartner. Het is onze taak om de dingen die 
Stepping Stones bedenkt, goed tegen het licht te houden. Daarnaast signaleren wij zaken die aandacht 
behoeven. Onze ervaring is dat deze vervolgens snel worden opgepakt. Stepping Stones waardeert onze 
inbreng en is zich terdege bewust van het feit dat wij kritisch meekijken.”

Bemiddelende rol
Meestal opereert de Familieraad op de achtergrond, maar er was een moment in 2018 waarop men wat meer 
op de voorgrond trad. Andree: “De Familieraad heeft actief bemiddeld tussen familieleden en het 
management. Dit gebeurde naar aanleiding van klachten die zich voordeden op één van de villa’s. Onze 
tussenkomst resulteerde in een gezamenlijk plan van aanpak dat inmiddels naar ieders tevredenheid is 
uitgevoerd. Ook dat is een taak van de Familieraad.” 

Eigen speerpunten
In 2018 heeft de familieraad haar doelstellingen herijkt. Ook is nagedacht over een eigen definitie van 
kwaliteit. Andree: “Voor bewoners zijn aandacht en gevoel van eigenwaarde ontzettend belangrijk. 
Familieleden hechten veel waarde aan optimale communicatie en een passende bejegening van de bewoner. 
Dit zijn dan ook onze speerpunten, hier zijn wij als Familieraad extra kritisch op.”  

  

“De Familieraad behartigt de belangen 
van zowel bewoners als familieleden.”

Tevredenheidsonderzoek
Een ander belangrijk aandachtspunt was in 2018 het uitwerken van een eigen tevredenheidsmeting. “Dit in 
aanvulling op het onderzoek door Stepping Stones”, licht Andree toe. “Als Familieraad hadden wij 
behoefte om een aantal onderwerpen verder uit te diepen, zodat wij weten wat er speelt en daar beter op 
kunnen reageren.” Eind 2018 is een vragenlijst opgesteld waarmee leden van de familieraad met 
vertegenwoordigers in gesprek gaan. Dit zal gebeuren tijdens familieavonden in 2019. Op termijn is het de 
bedoeling dat beide tevredenheidsmetingen worden gecombineerd. 

Gezamenlijke bijdrage
Familieraad en Stepping Stones werken constructief samen, elk met hun eigen invalshoek maar met een 
gedeelde doelstelling. Andree: “We blijven ons inspannen voor kwaliteit van welzijn en zorg. Directie, 
zorgmedewerkers én de familieraad leveren daar ieder hun eigen bijdrage aan.” 
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Ontwikkeling HR afdeling: van operationeel naar tactisch, strategisch

Missie en visie
De afdeling HR stelt zich ten doel een omgeving en service te creëren waarin iedere medewerker zich 
gehoord en geholpen voelt, en weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Medewerkers leveren met 
hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling een bijdrage aan de missie en visie van Stepping 
Stones: samen thuis met onze bewoners. Daarmee zijn zij een belangrijke factor in het bieden van 
goede zorg en begeleiding aan bewoners. 

Net als in voorgaande jaren ging veel aandacht uit naar de inzet van voldoende en bekwaam eigen 
personeel.

Specifieke kennis en vaardigheden
Het rooster is zo opgesteld dat in elke villa altijd iemand aanwezig is die qua kennis en 
vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de cliënten, en bevoegd en 
bekwaam is voor de vereiste zorgtaken. Voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende complexiteit 
zijn aanvullende voorzieningen getroffen, zoals: 

• Opschalen van personeel; 
• Inroepen specialist ouderengeneeskunde; 
• Inroepen psycholoog;
• Inzet verpleegkundige achterwacht;
• Overleg medisch specialist of gedragsdeskundige; 
• Inschakelen Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE); 
• In gang zetten ‘meer-zorg’ en dergelijke.

Aandacht, aanwezigheid en toezicht
Naast goede zorg gaat veel aandacht uit naar zingeving of een zinvolle dag-invulling voor bewoners. 
Zeven dagen per week is in iedere dagdienst iemand aanwezig met de juiste kennis en competenties 
op dit gebied. Dit staat los van de zorgtaken. Ook door de inzet van voldoende zorgverleners zijn 
bewoners verzekerd van de benodigde aandacht, nabijheid en toezicht. 

Sectorplanplus
Gezien de huidige, krappe arbeidsmarkt staat de afdeling HR voor een enorme uitdaging. Als 
werkgever in de zorg willen wij onze verantwoordelijkheid nemen door:

• Professionals op te leiden;
• Mensen voor de sector te behouden;
• Te werken aan een optimale inzet van het menselijk kapitaal. 

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. 

In het derde kwartaal van 2018 hebben al onze zorgmedewerkers de kortdurende training Dementie 
gevolgd. Deze trainingen zijn opgevoerd in de regeling SectorPlanPlus voor een mogelijke bijdrage in 
de kosten. Dit moet in 2019/2020 duidelijk worden. 
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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. Daarom 
hebben wij een beroep gedaan op het Stagefonds Zorg. 

Het Stagefonds is beschikbaar voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die 
een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Het fonds is bedoeld om het 
aantal stageplaatsen te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren. 

“Als werkgever in de zorg willen wij 
een maatschappelijke bijdrage leveren.”

 
Waardering 
Op elke Stepping Stones locatie zijn diverse vrijwilligers actief. Zij maken volwaardig deel uit van de 
teams en worden actief betrokken bij zaken als trainingen, personeelsfeesten en medewerker-
attenties. Op deze manier geven wij uiting aan onze waardering voor de vrijwilligers. Tegelijkertijd 
zien wij hun komst als een blijk van waardering naar ons toe. Uit hun betrokkenheid en inzet blijkt 
immers dat zij zich kunnen vinden in onze visie en zich thuis voelen in onze villa’s.
 

Uitbouwen van HR expertise en ondersteuning in 2018

Het jaar 2018 stond voor HR in het teken van opschonen, herstellen en in kaart brengen wat nodig is 
om de HR dienstverlening van Stepping Stones verder te ontwikkelen.

Uitbreiden formatie
Uit analyse bleek dat de ontwikkeling van de HR-processen de afgelopen jaren achterbleef bij de 
ontwikkeling en groei van de organisatie. Denk hierbij aan alle relevante processen m.b.t. instroom, 
doorstroom en uitstroom van personeel, maar ook aan het optimaliseren van het functiehuis, het 
inrichten van een gesprekscyclus, uitvoeren van dossieropbouw, et cetera. Daarnaast bleek de 
capaciteit van de afdeling te beperkt om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 

Versterken HR afdeling
In april 2018 is een nieuwe HR manager in dienst getreden. Tegelijkertijd is gewerkt aan het 
samenstellen van een vast HR-team, dat in oktober in vaste dienst is getreden. In 2019 wordt de 
afdeling verder uitgebreid met een adviseur HR. De werving en selectie van deze nieuwe medewerker 
is geslaagd. Deze nieuwe HR collega start medio juni 2019. 
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Resultaatgebieden en actiepunten
De HR dienstverlening moet de strategische koers van Stepping Stones maximaal ondersteunen 
en daarnaast een bijdragen leveren aan de invoering van de algehele bedrijfsstrategie. Op basis van 
enerzijds de missie, visie en beoogde groei van Stepping Stones en anderzijds de employee journey 
(de gehele route die collega’s doorlopen binnen onze organisatie, vanaf het eerste contact tot einde 
dienstverband) zijn vijf resultaatgebieden benoemd, inclusief onderliggende actiepunten en 
projecten. 

• Kennisorganisatie;
• Verbinden & waarderen;
• (HR) Administratie & control;
• Arbeidsmarktcommunicatie;
• Duurzame inzetbaarheid. 

De HR-agenda voor 2018 was erop gebaseerd om als afdeling een goede schakel te vormen tussen de 
algehele bedrijfsstrategie en de uitvoering. De volgende punten zijn gerealiseerd:

• De relaties met medewerkers, management en stakeholders zijn uitgebouwd en er is een vast  
 HR team geformeerd; 
• Per HR resultaatgebied zijn actiepunten benoemd als uitgangspunten voor de dagelijkse   
 handelingen en adviezen;
• Meerdere van deze actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd dan wel in gang gezet.

Automatisering primaire werkprocessen 
Het belangrijkste actiepunt ziet toe op automatisering van de primaire HR werkprocessen. De 
handmatige behandeling van processen inzake werving en selectie, instroom, doorstroom, uitstroom 
en wijzigingen is onwerkbaar en tijdrovend. In mei 2019 worden deze processen en bijbehorende 
handelingen geautomatiseerd middels AFAS HR software. Tevens wordt hiermee een 
digitaliseringslag gemaakt.  

Als op termijn deze processen optimaal lopen en de capaciteit van de afdeling op orde is, komt er 
ruimte voor het volgende speerpunt: verdere ontwikkeling HR strategie. 
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Gebruik van stuurinformatie

Integraal systeem
De informatie die voortkomt uit de diverse systemen, structuren en werkwijzen, wordt periodiek 
verzameld, geanalyseerd en geëvalueerd. Dit vindt plaats in de daartoe meest relevante overleggen 
en werkgroepen, met als doel ervan te leren en waar nodig te verbeteren. Door te streven naar 
continu verbeteren, tillen we het welzijn van en de zorg aan onze bewoners naar een steeds hoger 
niveau.

Maandrapportages
Maandelijks wordt het management door middel van rapportages voorzien van operationele 
stuurinformatie. Hierbij wordt gestuurd op de volgende onderdelen:

• Finance;
• Klanttevredenheid;
• Medewerker tevredenheid;
• Kwaliteit.

De afdelingen Finance, HR en Kwaliteit werken hierin nauw samen.
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Wat vindt de cliënt?

Uiteraard spannen wij ons tot het uiterste in om te voldoen aan alle richtlijnen op het gebied van 
kwaliteit. Maar de belangrijkste personen die onze zorg en dienstverlening beoordelen, zijn onze 
bewoners en hun naasten. Daarom hechten wij veel waarde aan de uitkomsten van het jaarlijkse 
cliënttevredenheidsonderzoek.

Cliëntervaringen + aanbevelingsvraag 
In 2018 is onze cliënttevredenheid onderzocht door Onderzoeksbureau Prestatievergelijker 
Ouderenzorg. Dit bureau voert tevredenheidsonderzoeken uit voor meerdere kleinschalige 
particuliere woon/zorgvoorzieningen. De uitkomsten zijn zowel op organisatie- als locatieniveau 
gepresenteerd. Ze geven een goed beeld van hoe cliënten en hun vertegenwoordigers de door ons 
verleende welzijn en zorg ervaren.

De respons is aanzienlijk lager dan vorig jaar: 44% in 2018 (36% exclusief nieuwe villa’s) ten opzichte 
van 59% in 2017. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het feit dat, vanwege de 
nieuwe privacy wetgeving, vooraf toestemming moest worden gevraagd om persoonsgegevens naar 
het onderzoeksbureau te mogen sturen. Op diverse villa’s was de respons zo laag dat beperkt tot 
weinig waarde aan de uitkomsten kan worden gehecht. In 2019 gaan we dit daarom anders 
organiseren.

Uitkomsten
In totaal zijn 167 bewoners en hun vertegenwoordigers uitgenodigd om aan het onderzoek deel te 
nemen. Hiervan hebben 73 personen gereageerd. De aanbevelingsvraag is organisatiebreed door 73% 
van de ondervraagden positief beantwoord. Het gemiddelde rapportcijfers was een 7,3 (in 2017 was 
dit een 7.1).

 

Verbeterpunten
Naar aanleiding van de uitkomsten kregen alle locaties de opdracht om voor het komende jaar drie 
verbeterpunten te benoemen. Deze bevinden zich met name op het vlak van meer beweging in de 
buitenlucht, bewoners en hun vertegenwoordigers nog beter betrekken bij het multidisciplinair 
overleg en meer toezicht in de huiskamer.  
 
Iedere locatie heeft de verbeterpunten in het jaarplan opgenomen. Stepping Stones-breed starten in 
2019 twee projecten om de locaties te ondersteunen bij het uitvoeren van hun verbeterpunten. 

Respons

44%
Aanbeveeld 

door

73%
Rapportcijfer

7,3
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Project 1: Inzet huiskamermedewerkers
Persoonlijke aandacht staat hoog in ons vaandel. Wij vinden het belangrijk dat zorgmedewerkers, ook 
op hectische momenten, kunnen meebewegen met de specifieke behoeften van een bewoner. 
Tegelijkertijd willen we graag een huislijke sfeer en voldoende toezicht in de woonkamer, waar de 
andere bewoners zich bevinden. Om beide mogelijk te maken, starten we medio 2019 op elke locatie 
met de inzet van huiskamermedewerkers. 

Een huiskamermedewerker is een vertrouwd persoon die bewoners helpt en aandacht geeft waar 
nodig. Bijvoorbeeld door een gezellig praatje te maken, een spelletje te spelen of te helpen bij het eten. 
Zo is er meer tijd en aandacht voor de bewoners. Tegelijkertijd hoeven verpleegkundigen en 
verzorgenden zich zo tijdens 1-op-1 situaties met een bewoner geen zorgen te maken over het 
toezicht in de woonkamer. Dit alles zorg voor meer rust in de villa. 

De huiskamermedewerker moet een stabiele factor zijn. Daarom wordt de functie ingevuld via een 
formele functieplaats. Deze wordt gefinancierd vanuit het kwaliteitsbudget dat door de overheid 
beschikbaar is gesteld. 

In 2019 wordt gestart met de werving en selectie van huiskamermedewerkers. In de loop van het jaar 
verwachten we dat de vacatures op alle locaties zijn ingevuld.

Project 2: Vrijwilligerswerk 
Onze zorgmedewerkers zorgen dagelijks vol liefde en passie voor de bewoners. Daar waar het zuivere 
zorgvragen betreft, is de inzet van zorgprofessionals noodzakelijk. Maar als het gaat om invulling 
geven aan behoeften en wensen met betrekking tot welzijn, is het heel goed mogelijk om daar 
anderen bij te betrekken. Vrijwilligers bijvoorbeeld. 

De inzet van meer vrijwilligers per locatie stelt ons beter in staat invulling te geven aan de behoeften 
van bewoners op het gebied van individuele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een spelletje spelen, 
een puzzeltje leggen, handwerken, gezellig thee drinken en kletsen, een wandeling maken en lekker 
ergens een ijsje eten, het levensverhaal van een bewoner in beeld brengen, et cetera. 

Het vinden, binden en begeleiden van vrijwilligers is in deze tijd geen eenvoudige opdracht. Daarom 
zetten we een projectmedewerker in die op strategisch, tactisch en operationeel niveau de 
randvoorwaarden creëert voor een succesvolle werving en inzet van vrijwilligers. Zoals het 
ontwikkelen van visie, beleid en kaders. Maar ook het realiseren en onderhouden van 
netwerkcontacten. En de ontwikkeling van een workshop voor de locaties, waarin medewerkers leren 
om het beleid in de eigen zorgvilla concreet handen en voeten te geven. 

Ook dit project wordt gefinancierd vanuit het kwaliteitsbudget dat de overheid ter beschikking stelt. 
Uitvoering vindt plaats in 2019.
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Een zorgteam van medewerkers én vrijwilligers
De zorg voor bewoners heeft meer dan alleen een medische kant. Beleven, ervaren en meedoen staan 
centraal in alles. Mensen van buiten de villa leveren hier vaak een ontzettend waardevolle bijdrage aan. 
Daarom zijn bij elke zorgvilla naast beroepskrachten ook vrijwilligers actief. In Villa Oosterveld vormen vaste 
medewerkers en vrijwilligers een hecht team. Locatiemanager Anja van den Broek vertelt hoe ze dat voor 
elkaar heeft gekregen. 

“Het mooie is: voor deze villa heb ik niet hoeven werven”, onthult Anja. “Alle vrijwilligers zijn via-via bij ons 
binnengekomen. Bijvoorbeeld via bestaande vrijwilligers of stagiairs. Als iemand geïnteresseerd is, bieden we 
graag de ruimte om eens een ochtend mee te lopen. Dat werkt vaak goed, veel mensen blijven terugkomen. 
Weet je, soms moeten ze het gewoon even ervaren.”

Ruimdenkend
Toch is het niet zo dat iedereen zonder meer aangenomen wordt als vrijwilliger. “We kijken natuurlijk heel 
goed of iemand geschikt is voor het werk én past binnen het team”, legt Anja uit. “Maar daar zijn we heel 
ruimdenkend in. Een piercing, tattoo of een bepaalde geloofsovertuiging is geen enkel bezwaar. Bewoners 
reageren er weleens op, maar het doet niets af aan iemands inbreng. Uiteindelijk gaat het erom wie jij bent.” 

Zien en horen
De toestroom van vrijwilligers in Villa Oosterveld is opvallend te noemen. Waar veel zorgorganisaties 
moeite hebben voldoende mensen aan te trekken, zijn de vacatures in Villa Oosterveld in no time ingevuld. 
Wat is het geheim? “Mensen zien en horen”, klinkt het overtuigd. “De tijd nemen voor je vrijwilligers, hen 
serieus nemen. Vrijwilligers komen niet alleen om iets voor een ander te betekenen, ze zijn hier ook voor 
zichzelf.”

Volwaardig lid
Vrijwilligers zijn bij Villa Oosterveld, net als stagiairs, volwaardig lid van het zorgteam. “Ze zijn altijd 
welkom en worden overal bij betrokken”, licht Anja toe. “Dus ook bij het teamuitje, de borrel en de 
barbecue met bewoners. Als ze jarig zijn, zorgen we voor een cadeautje. Eens per kwartaal hebben we een 
apart vrijwilligersoverleg. Alles om te zorgen dat deze mensen voelen hoe belangrijk ze zijn en dat hun inzet 
enorm wordt gewaardeerd.”

Voor de bewoners
De formule blijkt te werken. Er wordt goed samengewerkt en van 
rivaliteit tussen team en vrijwilligers is totaal geen sprake. “Daar 
heb ik me als locatiemanager ook echt sterk voor gemaakt”, vertelt 
Anja. “In mijn vorige baan was die rivaliteit er wel. Voor mij stond 
vast dat ik dat hier niet wilde. En dat is gelukt. We hebben een 
groep mensen die superleuk en op een hele positieve manier 
met elkaar omgaat. Dat werkt niet alleen heel fijn, het komt 
vooral de bewoners ten goede. Dat gun ik echt iedereen.”
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Ons familiegevoel

Stepping Stones biedt ouderen met
dementie een fijne, waardige en liefdevolle
plek om te wonen. Onze zorgprofessionals

staan dag en nacht in nauw contact met onze
bewoners én hun familie. Samen creëren we zorg

op maat en een beschermend huishouden. 
Zo ontstaat een familiegevoel, waarbij

kwaliteit en persoonlijke aandacht
voorop staan. 




