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Voorwoord

2019: een jaar vol dynamiek 

Terugblikkend op 2019 tekent zich een jaar af waarin we waardevolle stappen hebben gezet, zowel op 
organisatorisch vlak als zorginhoudelijk. 

Na intensieve voorbereidingen is in 2019 de overname van Stepping Stones door Korian geëffectueerd. De 
Franse Korian Groep is een van de grootste en meest vooruitstrevende organisaties voor zorg, welzijn en 
ondersteuning van ouderen in Europa. 

Korian staat voor een empathische benadering van de zorg voor ouderen. Dit is waarmee de organisatie 
zich onderscheidt en wat Korian en Stepping Stones met elkaar verbindt.

Wij delen onze visie op ouderenzorg, maar vooral onze ethische normen en waarden. Korian en Stepping 
Stones herkennen zich over en weer in de warmte, hartelijkheid en het feit dat de zorg voor bewoners altijd 
voorop staat. Die gelijkluidendheid maakt dat we ons direct thuis hebben gevoeld bij elkaar. 

Korian wil een rol van betekenis vervullen in het Nederlandse zorglandschap, uiteraard met behoud van 
kwaliteit en continuïteit. Dit vereist een zekere omvang. In de tweede helft van 2019 is daarom veel energie 
gestoken in het opschalen van ondersteunende diensten en het herdefiniëren van procedures en 
processen. 

Korian Nederland kent verschillende labels die elk een eigen deel van de markt bedienen. Stepping Stones 
is één van deze labels. Met de hulp en expertise van Korian is Korian Nederland in 2020 verder uitgebreid 
met de locaties van Het Gouden Hart, delen van de Ontzorgd Wonen Groep en Rosorum. 

Het is echt teamwork; we doen het samen. 

Als lerende organisatie zijn we continu bezig met verbeteren. Expertise delen is een van onze speerpunten 
geworden. Het gebeurt zowel op als tussen de locaties, binnen disciplines en binnen de verschillende 
afdelingen van labels en landen. 

Van elkaar leren vereist vertrouwen. Een open cultuur waarin je vragen kunt stellen en fouten mag maken, 
mits je ervan leert. Dit alles kenmerkt onze huidige organisatiecultuur. Ook de komende jaren willen we 
elkaar hierin blijven stimuleren. 

2019: het was een dynamisch jaar. Een jaar waarin we grote stappen hebben gezet en nog meer mooie 
ontwikkelingen hebben voorbereid. Deze krijgen hun uitwerking in 2020. We gaan met vertrouwen vooruit. 

Directie Stepping Stones;
Christiaan Sap, CEO 
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Inleiding
Arnhem, september 2020

Het jaar 2019 werd gekenmerkt door grote veranderingen op organisatorisch vlak. Terwijl achter de 
schermen Stepping Stones onderdeel werd van Korian, bleef op het gebied van zorg en welzijn alle 
aandacht uitgaan naar het leveren van kwaliteit voor onze bewoners. 

Deze terugblik op 2019 schrijven we in een periode waarin het coronavirus Nederland in zijn greep houdt. 
Het virus vormt een grote bedreiging voor de meest kwetsbaren: onze bewoners. Waar onze deuren 
normaal gesproken voor iedereen open staan, moesten we ze tijdelijk sluiten om onze bewoners te 
beschermen.

Met grote inzet en toewijding hebben onze teams ervoor gezorgd dat elke zorgvilla een veilige haven bleef. 
Een plek waar bewoners zich, ondanks de fysieke afstand tot hun naasten, veilig en 
geborgen wisten. De zorg en organisatie rond deze bijzondere situatie kreeg prioriteit. 

Wat later dan u van ons gewend bent door de corona 
situatie in heel Nederland, presenteren wij u dit 
kwaliteitsverslag. Hierin leest u wat wij in 2019 
hebben gedaan om kwaliteit binnen onze 
organisatie verder te ontwikkelen en te 
waarborgen. Dit alles met als doel om de 
best mogelijke zorg en ondersteuning te 
kunnen bieden aan onze bewoners en 
hun naasten. 
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Over Stepping Stones
Onze missie: waardig leven met dementie 

Stepping Stones biedt een beschermende woonomgeving aan ouderen met dementie. In onze zorgvilla’s 
staan huiselijkheid, persoonlijke aandacht en kwaliteit van leven centraal.

Wij kennen onze bewoners, herkennen en erkennen de impact van dementie op alle betrokkenen. 
Daardoor weten wij, in samenwerking met andere disciplines, passende begeleiding te bieden.

Onze bewoners leven zo veel mogelijk als thuis. Wij bieden zorg en hulp met respect voor identiteit en 
authenticiteit. Het accent ligt op wat iemand nog wél kan.

Familieleden van bewoners worden actief betrokken. Ook zij kunnen bij ons terecht met vragen, of voor 
hulp bij het omgaan met dementie.

Het zorgteam van een zorgvilla bestaat zo veel mogelijk uit vaste medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. 
Teamleden worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen en van elkaar te leren. Door open te staan voor 
nieuwe ontwikkelingen en te leren van situaties, wordt onze dienstverlening steeds een stapje beter.

Onze visie op wonen, welzijn en zorg 

Samen thuis
Het dagelijks leven van onze cliënten is leidend. 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;
 • Hoe ziet de sociale omgeving eruit, hoe verlopen de contacten;
 • Welke activiteiten iemand fijn of zinvol vindt om te doen. 

In situaties die bepalend zijn in het leven van onze bewoners, de zogenaamde ‘momenten van de 
waarheid’, weet Stepping Stones zich te onderscheiden door middel van:

 • Persoonlijk contact om de bewoner te leren kennen (vroeger en heden);
 • Kwaliteit van wonen en leven, vanuit een huiselijke setting;
 • Begeleiding in het dagelijks leven, zoeken naar positieve prikkels;
 • Nauw contact met familie en vrienden: zij zijn en voelen zich welkom.

Onze kernwaarden
Voor onze medewerkers zijn de volgende kernwaarden van belang:

 Verantwoordelijk: Wij voelen ons verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de    
 zorgvilla en van de organisatie als geheel. 
 
 Zorgzaam: Wij zijn zorgzaam voor een ieder: bewoners, hun families, collega’s en alle 
 andere betrokken personen.

 Respect: Wij hebben respect voor de bewoners, hun families, onze collega’s en alle 
 andere personen en partijen.
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 Gastvrij: We stellen ons dienstbaar op naar de bewoners en hun families die op de    
 zorgvilla te gast zijn. 

 Teamspeler: Wij werken op een positieve manier samen om gezamenlijk de best     
 mogelijke resultaten te behalen.

 Oplossingsgericht: Wij zoeken binnen een redelijk tijdsbestek zelf passende 
 oplossingen voor problemen.

 Communicatief: Wij communiceren op een prettige, eerlijke en duidelijke manier     
 met alle betrokkenen. Wij geven goede feedback.

Doelgroep
De doelgroep van Stepping Stones bestaat uit ouderen met geheugenproblematiek zoals dementie, 
Parkinson en ouderdomsvergeetachtigheid; mensen die behoefte hebben aan een beschermende 
woonomgeving.

Al onze bewoners zijn door het CIZ geïndiceerd (ZZP 4, 5, 6 en 7). 

Eind 2019 telde Stepping Stones veertien villa’s waarin 258 bewoners een nieuw thuis vonden.

De ontwikkeling van Stepping Stones in 2019 

Groei 

Na intensieve voorbereiding is Stepping Stones sinds juni 2019 onderdeel van Korian. Een verandering die 
zeer betekenisvol is voor de verdere groei en ontwikkeling van de onderneming. Beide organisaties delen 
dezelfde visie en ambitie.

De missie zoals Korian die voor zichzelf heeft verwoord, luidt als volgt: 

De Korian groep is er om tijdelijke of langdurige zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die 
vanwege hun leeftijd of gezondheid hulp nodig hebben. Het daarbij creëren van de allerbeste leef- en 
sociale omstandigheden voor ouderen is sinds de oprichting het bestaansrecht van de groep. Met een 
toenemend aantal chronische en progressieve leeftijd-gerelateerde ziekten, is het onze missie om 
afhankelijke of kwetsbare mensen op de lange termijn te ondersteunen, met compassie en dialoog, om hen 
te helpen de levensstijl te bereiken die ze wensen door constant de ideale oplossing te zoeken voor hen en 
hun naasten.

Uitbreiding stafafdelingen
Om voorbereid te zijn op significant meer locaties en het bedienen van meerdere labels/concepten, moest 
de personeelsbezetting op de diverse ondersteunende afdelingen zo snel mogelijk op worden 
opgeschaald. Hier is hard aan gewerkt. Er zijn diverse vacatures uitgezet en wisselingen geweest. Voor 
werving en selectie van nieuwe collega’s is in de loop van 2019 ook een (interim) recruiter aangetrokken.
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Randvoorwaarden
De groei van onze organisatie biedt volop kansen: leren van elkaars kennis en vaardigheden, interne 
uitbreiding en verdieping van het aantal expertisegebieden en optimale ketenvorming binnen de groep. 
Daarvoor bestaan echter wel enkele randvoorwaarden: 

 • Een gedeelde visie;
 • Goede begeleiding;
 • Het leggen van de juiste verbindingen tussen de verschillende afdelingen en labels.

Dit is noodzakelijk voor het behoud van kwaliteit en instemming van medewerkers, bewoners en eerste 
vertegenwoordigers. 

Nieuwe villa's

In 2019 zijn Villa Nova (Leusden) en Villa van Oranje (Schiedam) geopend. Bij beide villa’s is uitgebreid 
ingezet op de onboarding van de nieuwe medewerkers;  hen vertrouwd maken met onze systemen en 
werkwijze.

Belangrijk aandachtspunt bij een nieuwe zorgvilla is het vinden en verbinden van de juiste ketenpartners. 
Met name het tijdig vinden van huisarts, Specialist Ouderenzorg (SO) en verpleegkundige achterwacht 
blijkt lastig. In Leusden bood het eigen netwerk van de nieuwe locatiemanager hierbij uitkomst.

Nut en noodzaak van goede netwerken in de keten worden steeds duidelijker. Ze zijn onmisbaar voor het 
veilig en professioneel organiseren van de zorg. Hierin willen we blijven investeren.

Optimale begeleiding
De voorbereiding op de opening van nieuwe villa’s werd aangestuurd vanuit de afdeling Facilitair. De 
impact van uitbreiding is groot; er moet een enorme hoeveelheid werk worden verzet. Met het oog op de 
verwachte verdere groei is daarom begin 2020 een development manager aangesteld.

Eindevaluatie
Zes weken na opening van de nieuwe locatie vindt een 
eindevaluatie plaats. Alle betrokken disciplines vanuit het 
Servicebureau worden hiervoor uitgenodigd. Gezamenlijk 
bespreken zij hun ‘trotsen’ en verbeterpunten 
uit het proces. Waar nodig wordt het 
draaiboek aangepast. Op deze wijze 
krijgt ‘continu verbeteren op locatie’ 
ook op dit vlak de juiste inhoud.

Villa van Oranje in Schiedam

Villa Nova in Leusden
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Kwaliteit en veiligheid
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

De eigenheid van een bewoner geeft richting aan de zorg en ondersteuning die wij bieden. Dat is de 
essentie van belevingsgerichte zorg: aansluiten bij de persoon, zoekend reageren en positieve prikkels 
stimuleren. 

Leren kennen en begrijpen 
Om bewoners beter te leren kennen en begrijpen, gaan wij met hen in gesprek. Familie wordt 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.

Werken aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning in 2019

In 2019 stonden binnen onze zorgvilla’s twee thema’s centraal: 
 • Bewoners en familie kennen en betrekken;
 • Continu verbeteren op locatie.

Hiermee sluiten we naadloos aan op de doelen uit het programmaplan ‘Thuis in het Verpleeghuis’, dat de 
leidraad vormt voor de ontwikkeling van verpleeghuiszorg. En dus ook op de inzet van het kwaliteitsbudget 
dat hiertoe via de zorgkantoren beschikbaar wordt gesteld. 

Bewoners leren kennen: de Böhm methodiek 

De dementiezorg in Nederland kent verschillende modellen, vaak in relatie tot belevings-gerichte zorg. Al 
deze waardevolle principes komen voor Stepping Stones samen in de methode van de Oostenrijkse 
professor Erwin Böhm. 

Böhm 
Böhm biedt een helder kader waarin de zorgverlener kan bepalen welke actie past bij de behoefte van een 
bewoner. Het is een complete methode met een opleiding, theoretisch model, methodisch zorgproces en 
kwaliteitsbewaking door certificering van professionals en instellingen. 

De methodiek:

 • Draagt aantoonbaar bij aan 'een tevreden dag' voor 
 mensen met dementie;
 • Houdt mensen langer actief;
 • Helpt opvallend gedrag bij mensen met dementie 
 voorkomen, begrijpen en behandelen. Dit alles zonder 
 medicijnen of vrijheidsbeperking;
 • Verlaagt stress bij zorgverleners en vergroot hun 
 arbeidstevredenheid;
 • Is een kostenefficiënt model.
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Opleiding
Alle Stepping Stones medewerkers zijn geschoold in de basisprincipes van Böhm. In 2019 hebben de 
eerste elf medewerkers ook de vervolgopleiding gedaan. Daarnaast zijn er op alle locaties trainingen ‘on 
the job’ gegeven om de teams handvatten te bieden voor psycho-biografische zorg, conform de Böhm 
methode. 

Samenwerking 
Het best mogelijke resultaat wordt behaald door samenwerking met familie en behandelaren. Ook zij 
moeten begrijpen waar het in deze methodiek om draait. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig, aangezien 
met name zorgprofessionals snel van mening zijn dat de materie reeds bekend is en al wordt toegepast. 
Het is zaak om goed met elkaar in gesprek te blijven over het waarom van deze werkwijze en de behaalde 
resultaten. 

Herinneringsboeken
Eén van de basisprincipes bij Böhm is dat alles wat de mens in de eerste 25 à 30 levensjaren meemaakt, 
in de ouderdom weer aan belang wint. Gaandeweg hun proces van cognitief verval gaan mensen steeds 
meer denken, voelen en handelen conform de vorming in die oude tijd. Cognitie maakt plaats voor emotie. 
Dit onderstreept het belang van het écht leren kennen van onze bewoners. 

Voor een deel zijn we afhankelijk van familieleden: zij kunnen ons meer vertellen over de bewoner. In 2019 
zijn hiertoe nieuwe herinneringsboeken gemaakt en verspreid waarmee familieleden ons meer 
achtergrondinformatie kunnen geven over hun dierbare. Ook hebben we de ECD profiellijst aangepast 
zodat deze aansluit op de methodiek. 
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Sfeerverhaal: Bewoners werkelijk kennen en begrijpen dankzij Böohm
De vele waardevolle principes op het gebied van belevingsgerichte zorg komen samen in de 
methodiek van de Oostenrijkse professor Erwin Böhm. In 2019 begonnen de eerste elf 
medewerkers van Stepping Stones aan de officiële basisopleiding. En dat had direct effect binnen 
de zorgvilla’s. 

“Je werkt met deze methodiek heel gericht aan het welzijn van een bewoner”, vertelt Alie van den Brink, 
Manager Stepping Stones en Hestia Zorg. “Het biedt concrete handvatten waarmee je per bewoner kunt 
bepalen welke actie het best aansluit op de persoon, de behoefte en de fase van dementie.”

Verleden en heden
Essentieel is volgens Alie dat je de bewoner echt leert kennen, weet hoe hij of zij leefde en in het leven 
stond. “Bij de Böhm methodiek doe je uitgebreid onderzoek om te ontdekken waar bepaald gedrag 
vandaan kan komen en hoe de bewoner het best tot zijn recht komt. Welke gebeurtenissen of trauma’s uit 
het verleden van een bewoner verklaren de reacties in het heden? In al die informatie ga je op zoek naar 
aanknopingspunten voor een passende benadering.”

Levensgeluk
Al snel zag Alie, die de opleiding zelf ook heeft afgerond, de eerste positieve resultaten. “De cursisten 
moesten een casus beschrijven en presenteren. Dat was echt geweldig. Ze hadden zich ontzettend goed 
in de bewoner verdiept en vertelden daar vol enthousiasme over. In alle casussen hebben de 
inspanningen van de cursisten effect gehad. Dat wil zeggen: beter hanteerbaar gedrag en meer 
levensgeluk bij de bewoner.”

Omdat niet iedereen tegelijk de opleiding kan volgen, werd op verschillende locaties een training ‘on the 
job’ gedaan. Onder leiding van een docent boog het team zich over een ingewikkelde casuïstiek. Samen 
werd gezocht naar nieuwe aanknopingspunten om de zorg beter af te stemmen. “Daarbij kwam veel 
creativiteit in het team naar boven. Zorgmedewerkers inspireerden elkaar. Ook zonder het theoretisch 
kader kwamen ze al stapjes verder.”

Luisteren en observeren
Dat het ‘Böhm-effect’ bestaat, bleek onder andere toen in maart 2020 alle zorgvilla’s hun deuren moesten 
sluiten voor bezoek. “Een nieuwe bewoonster moest in quarantaine en liet opvallend gedrag zien waar de 
zorgmedewerkers niet direct een passend antwoord op wisten."

“De situatie was echt kritiek, er werd zelfs getwijfeld of mevrouw wel in de zorgvilla kon blijven. Ik had 
regelmatig telefonisch overleg met degene die voor haar zorgde. Deze collega volgde zelf de opleiding en 
was vastberaden om een verklaring te vinden. Binnen twee dagen lukte dat, geïnspireerd door Böhm. Ze 
nam mevrouw mee voor een wandeling en ontdekte met goed luisteren en observeren dat mevrouw 
vroeger opgesloten had gezeten. Dat verklaarde haar reactie op de huidige situatie. Met deze informatie 
kon het team op de juiste manier reageren en konden we komen tot een passende oplossing. Daarna is 
het gelukkig heel goed gegaan met mevrouw.” 

Meerjarenplan
In september 2020 start weer een nieuwe groep van 20 deelnemers met de opleiding. “Böhm is niet een 
methode die je ‘even’ uitrolt”, waarschuwt Alie. “Het is echt een meerjarenplan, maar onze mensen staan te 
trappelen om te beginnen”. 

:
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Continu verbeteren op locatie

Vanuit de afdeling Kwaliteit is in 2019 het programma ‘Continu Verbeteren op Locatie’ gestart. Hiermee 
leren medewerkers kijken naar – en reflecteren op – hun eigen werkwijze en die van hun collega’s. Er is op 
twee manieren in geïnvesteerd: 

 • Door het verder optimaliseren van de managementrapportages, waardoor het locatiemanagement  
 over verbeterde stuurinformatie beschikt. Waar nodig kunnen zij hierdoor sneller bijsturen en 
 inspelen op verbeterkansen;
 • Door de zorgteams vanuit de verschillende stafafdelingen steeds beter te adviseren en  faciliteren  
 bij HR-, kwaliteit- en communicatievraagstukken. Het aantal medewerkers en adviseurs op de 
 verschillende stafafdelingen is en wordt hiervoor uitgebreid. 

Steeds meer en beter met elkaar samenwerken leidt tot een cultuur van gezamenlijk werken aan continue 
verbetering. Dit helpt en stimuleert ons goede zorg te bieden en ons te blijven ontwikkelen.

Bezetting tijdens huisbezoek en inhuizing
Voorafgaand aan de komst van de nieuwe bewoner legt de woonzorgcoördinator een huisbezoek af. Hij of 
zij vormt zich een beeld van hoe de bewoner gewend is te leven en maakt een start met het in kaart 
brengen van de zorgvraag, behoeften en wensen in het ECD. Dit proces krijgt een vervolg nadat de 
bewoner daadwerkelijk zijn intrek in de zorgvilla heeft genomen.

De ‘eigen’ woonzorgcoördinator is bij voorkeur ook aanwezig op de dag dat de nieuwe bewoner bij ons 
komt wonen. Met voorkennis uit het huisbezoek kan hij of zij ervoor zorgen dat de bewoner zich snel thuis 
voelt.

Dit levert voordelen op voor zowel de bewoner als voor het team: 

 • De woonzorgcoördinator is vanaf het eerste moment betrokken bij de nieuwe bewoner,  wat zorgt  
 voor een betere kennismaking en betere uitvraag van de profiellijsten. Dit komt ten goede aan de  
 kwaliteit van het zorgleefplan en daarmee aan de geboden welzijn en zorg;
 • Bewoner en familie hebben vanaf het allereerste moment een vast aanspreekpunt en    
 zien een vertrouwd gezicht;
 • De continuïteit in het primair zorgproces in de villa is tijdens het huisbezoek gewaarborgd;
 • Bij inhuizing kan de woonzorgcoördinator zich volledig richten op de begeleiding van de   
 nieuwe bewoner, waardoor het team ongestoord verder kan met het primair zorgproces    
 voor de andere bewoners.

Implementatievoorbereiding
Een investering als deze vereist een duurzame implementatie. Bovendien wilden we inzicht krijgen in het 
draagvlak voor en de haalbaarheid van het project. Daarvoor hebben we vooraf de behoeften en 
digivaardigheden van medewerkers onderzocht, evenals de behoeften van bewoners en andere 
betrokkenen. 

In totaal vonden drie inspiratiesessies plaats: 

 • Met medewerkers namen we de zorgprocessen onder de loep;
 • Met de bewoner gingen we na hoe zij het gebruik van een tablet ervaren en of er een 
 mogelijkheid is dat de tablet tussen bewoner en verzorgende in komt te staan;
 • De Familieraad liet haar licht schijnen over het nut en de noodzaak van tablets tijdens    
 zorgmomenten. Wat doet dit met de familie en, naar verwachting, met de bewoner?    
 Waar moeten we rekening mee houden bij de implementatie? 
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Tablets in de praktijk
Na analyse van de uitkomsten is in het najaar van 2019 besloten voor alle zorgvilla’s tablets aan te 
schaffen. Deze geven toegang tot:

 • ECD/zorgdossier bewoner;
 • Vilans protocollen;
 • Kwaliteitshandboek;
 • Internet (bijvoorbeeld voor gebruik farmaceutisch kompas);
 • Legionella meetresultaten (proef bij drie villa’s).

De tablets zijn beveiligd tegen oneigenlijk gebruik. Zo kunnen ze bij verlies of diefstal op afstand worden 
gewist en is de toegang tot social media geblokkeerd.

Medewerkers zijn (online) getraind in het gebruik van de tablet met aandacht voor AVG, hygiëne en 
bejegening. Alle zorgvilla’s zijn voorzien van een goed werkend en beveiligd wifi-netwerk. 
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Gericht innoveren en duurzaam implementeren

Sfeerverhaal: "Meer oog voor de sociale impact"
Continu verbeteren, dat is de ambitie van Stepping Stones. Maar hoe doe je dat op een innovatieve 
en duurzame manier? Om zorgaanbieders hierbij te helpen, stellen zorgkantoren 
ontwikkelingsbudgetten beschikbaar. Bijvoorbeeld voor het volgen van de Masterclass ‘Gericht 
innoveren en duurzaam implementeren’ bij het innovatienetwerk Ouderenzorg Utrecht. 
Kwaliteitsmanager Corine de Smit volgde deze opleiding in 2019.

“De masterclass is specifiek bedoeld voor managers en kwaliteitsadviseurs uit de verpleeghuiszorg. Je 
leert op een hele gedegen manier innoveren en implementeren, volgens een vast plan en onder leiding van 
een ervaren coach. Samen met een groep enthousiaste, bevlogen mensen; erg leerzaam en inspirerend.” 

Tablets in de zorg
Onderdeel van het traject was de uitrol van een project binnen de eigen organisatie. Binnen Stepping 
Stones viel de keuze op het optimaliseren van de digitale werkplek. Na het vernieuwen van het ECD in 
2018 bleek dat medewerkers daar grote behoefte aan hadden.

“Een praktische, vrij technische insteek lag voor de hand. Maar vanuit de context van de masterclass 
hebben we juist de sociale kant belicht: medewerkers, bewoners en familieleden. We onderzochten welke 
problemen er speelden, waar precies de behoefte lag en of het gebruik van tablets wel de beste oplossing 
was. Dat leverde hele waardevolle en verrassende informatie op.”
 
Inspiratiesessies
Via inspiratiesessies werd input opgehaald. “Middenin de zomervakantie meldden zich maar liefst 17 
medewerkers aan voor de sessie. Zo kregen we goed zicht op de behoefte aan én mogelijke meerwaarde 
van tablets. Bovendien kwamen er belangrijke nieuwe aandachtspunten naar voren, zoals hygiëne en 
technische randvoorwaarden.” 

De wens om ook bewoners bij het proces te betrekken, leek complexer. Maar met hulp van coach José 
Geertsema is het toch gelukt. “Samen gingen we in gesprek met een bewoonster en haar dochter; een 
bijzondere ontmoeting. José nam uitgebreid de tijd om mevrouw te laten ervaren wat een tablet is en wat je 
ermee kan. Dat deed ze onder andere door haar toestemming te vragen een foto te maken van het 
pronkstuk op haar kamer; een mooi Mariabeeld.” 

Privacy en persoonlijk contact
“Ondanks haar geheugenproblemen en onbekendheid met een tablet, bleek mevrouw goed te begrijpen 
dat haar privégegevens uiteindelijk in de tablet terecht zouden komen. Ze stelde vragen als: “Kan die foto 
er ook weer uit?” en “Wat als ik er spijt van krijg?”. Het was duidelijk dat de impact op bewoners wellicht 
groter is dan je als zorgmedewerker denkt.” 

Bij het raadplegen van de Familieraad bleek dat zij vooral bezorgd waren over het effect van tablets op het 
persoonlijk contact met de bewoner. “Hier zorgde de output van de inspiratiesessie met medewerkers voor 
veel eye openers. Het maakte duidelijk welke praktische problemen kunnen worden opgelost, zodat er juist 
méér ruimte ontstaat voor persoonlijke aandacht.” 

Compleet beeld
Corine is blij met het verloop van het project. “Dankzij de masterclass was er veel oog voor het sociale 
aspect. Met de aanknopingspunten die dat opleverde, hebben we de implementatiefase optimaal kunnen 
inrichten. Met aandacht voor zowel techniek als bejegening en hygiëne. Daardoor ging het hele proces 
echt van een leien dakje.”
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Wonen en welzijn

Onze zorgvilla’s 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. 

Werken aan wonen en welzijn in 2019

In onze visie op zorg staan cliënten centraal. Hun behoeften en wensen vormen het uitgangspunt voor 
onze zorg en ondersteuning. Onze zorgmedewerkers zorgen voor de bewoners op de onderdelen waarop 
zij dat zelf niet meer kunnen. Daarnaast geven zij invulling aan behoeften en wensen gericht op hun 
welzijn. 
 
Dagbesteding op locatie

Op het gebied van dagbesteding is in 2019 een professionaliseringsslag gemaakt. Alle teamleden moeten 
in staat zijn om op een passende manier vorm en inhoud te geven aan wonen en activiteiten. Daarnaast is 
op elke locatie een huiskamermedewerker, dagbestedingscoach of activiteitenbegeleider aangesteld. Hij 
of zij neemt het voortouw op het gebied van een zinvolle en aangename dag-invulling voor de bewoner en 
een huiselijke sfeer op de woonkamer. 

Activiteiten
Wat passende activiteiten zijn, hangt af van de wensen, voorkeuren en kenmerken van de bewoners. 
Uitgangspunt is het normale leven van de bewoner op dat moment. Activiteiten kunnen zowel individueel 
als in groepsverband, gepland of spontaan plaatsvinden. Waar mogelijk ook met inbreng van familieleden 
van bewoners. Het doel is om elkaar te inspireren, zowel binnen de teams als tussen de locaties. 

Ook vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren. 
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. 



K

Stepping Stones Kwaliteitsverslag 2019 | september 2020 15

Dagbestedingscoaches verzorgen huiskamertoezicht in Villa Dalia

Sfeerverhaal: "Het is hier elke dag feest"
Je onverdeelde aandacht geven aan bewoners tijdens de zorg? Dat lukt alleen als je op dat 
moment geen zorgen hebt over de andere bewoners. De ‘huiskamermedewerker’ bracht deze rust 
en elke villa gaf er een eigen invulling aan. Bij Villa Dalia in Venlo zijn het dagbestedingscoaches 
Silvia en Miranda die zich tijdens drukke zorgmomenten over de bewoners in de huiskamer 
ontfermen. 

Combinatie
“Voor mij was direct duidelijk dat ik een combinatie wilde maken met dagbesteding”, vertelt locatiemanager 
Nicole Deenen. “Villa Dalia was op dat moment pas acht maanden open en we hadden nog geen 
activiteitenbegeleiders in ons team. Wat niet wil zeggen dat er niets met de bewoners ondernomen werd, 
maar alle activiteiten moesten passen binnen de dagelijkse zorg. Uit ervaring weet ik hoe lastig het is om 
tegelijkertijd garant te staan voor goede zorg én voor passende activiteiten.”

Zorg en dagbesteding wegen binnen de zorgvilla’s van Stepping Stones echter beide even zwaar. In 
combinatie met het huiskamertoezicht zag Nicole een uitgelezen kans om optimaal vorm te geven aan de 
begeleiding van bewoners gedurende de hele dag. 

Rustig opstarten
Dagbestedingscoach Silvia Aan den Boom kan zich helemaal vinden in deze visie. Zes dagen per week 
zijn zij en haar collega Miranda ’s morgens al vroeg in de huiskamer actief. Terwijl zorgcollega’s 1-op-1 met 
de bewoners bezig zijn, zorgen zij voor het ontbijt en zien erop toe dat alle bewoners rustig aan hun dag 
kunnen beginnen. 

“Een goed begin van de dag is vaak bepalend voor het verdere verloop”, licht Silvia toe. “Door mee op te 
starten, weten we uit de eerste hand hoe iemand in zijn vel zit. Je ziet hoe een bewoner reageert en speelt 
daar zo veel mogelijk in. We zorgen ervoor dat de omstandigheden zo gunstig mogelijk zijn om deel te 
kunnen nemen aan de ochtendactiviteit.”

Balans
Die ochtendactiviteit heeft vaak een sportief tintje. In de middag is er dan tijd voor een spel, iets creatiefs of 
een uitstapje. “Momenten van rust en ontspanning worden afgewisseld met activiteit en gezonde prikkels”, 
legt Nicole uit. “Die balans is heel belangrijk voor bewoners. En omdat iedereen anders is, andere 
behoeften en interesses heeft, bieden we ook activiteiten op maat en veel individuele aandacht.”

Welzijn 
Familieleden zijn blij met deze persoonlijke aanpak. Via foto’s, filmpjes en de rapportages blijven zij op de 
hoogte. Silvia: “We vertellen niet alleen aan welke de activiteiten de bewoner heeft deelgenomen, maar 
ook hoe ze dat hebben beleefd. Het gaat echt over hun welzijn en dat is wat de familie graag wil weten.” 

Meerwaarde 
Nicole ziet een duidelijke meerwaarde in de inzet van dagbestedingscoaches. “Het heeft ons ontzettend 
veel gebracht. Als ik onze huiskamer binnenkom, zijn bewoners alert en tevreden. Er heerst rust maar er 
zit bijna nooit iemand te slapen.” 

Ook Silvia merkt dat het werkt. “Omdat je de bewoners de hele dag om je heen hebt en ook hun 
levensverhaal kent, voel je hen steeds beter aan. Je merkt dat ze dat vertrouwd en prettig vinden. ‘Danke 
hè, schat’, klinkt het vaak op z’n Limburgs. Maar het mooiste compliment kwam  van een dame die zei: 
‘Het is hier gewoon elke dag feest’.”
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Beleid en randvoorwaarden vrijwilligerswerk

Het voor iedere zorgvilla beschikbare activiteitenbudget wordt zodanig ingezet dat zo veel mogelijk 
bewoners ervan profiteren. Dit betekent in de praktijk dat er veel groepsactiviteiten worden georganiseerd. 
Niet iedere bewoner heeft daar echter baat bij. Individuele wensen en behoeften vragen om maatwerk. 

Met de inzet van vrijwilligers creëren we meer mogelijkheden voor individuele activiteiten. Bijvoorbeeld in 
de vorm van een spelletje, samen thee drinken, een wandeling of het levensverhaal van een bewoner in 
beeld brengen. 

Vrijwilligers zijn van vitaal belang. Maar het vinden, binden en begeleiden van vrijwilligers is niet 
eenvoudig. Hen mobiliseren en op de juiste manier inzetten, vereist veel tijd en specifieke kennis. 

Termijn verlengd
Met diverse uit het kwaliteitsbudget gefinancierde projecten streven we ernaar om op alle locaties ‘meer 
handen in de zorg’ te creëren. De verwachting was dat iedere locatie in 2019 zelf een medewerker ‘vrij’ zou 
kunnen maken om nieuwe vrijwilligers te vinden en te binden. In de praktijk bleek echter het aantal reeds 
lopende projecten zodanig veel tijd op te slokken dat we dit project on-hold hebben gezet. Voor 2020 staat 
het daarom opnieuw en in meer uitgebreide vorm op de agenda. Daarmee hopen we de 
implementatiekracht te vergroten. 

VVAR

Sinds 2017 heeft Stepping Stones een Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad (VVAR). Deze 
denkt en praat mee over nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de zorg voor mensen met dementie, en de 
uitwerking daarvan binnen Stepping Stones. 

De VVAR geeft zowel beroepsinhoudelijk als in praktische zin, gevraagd en ongevraagd, advies aan 
directie en management. 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 2019 is de VVAR verder gegroeid naar zes leden uit de diverse regio’s. De volgende 
onderwerpen kwamen aan bod:

Medicatieveiligheid
Input voor het herijken van beleid en aandragen van verbeterpunten.

ECD & rapportage
Ervaringen verzameld, onderzoek naar rapportage, 
verbetervoorstel gemaakt.

Belevingsgerichte zorg 
Vier VVAR leden hebben de Böhm basisopleiding gevolgd.

Ethische dilemma’s
Voorbereiding scholingstraject.
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Toetsing bekwaamheid verpleegtechnische handelingen
Signalering en advies.

In 2020 zal Korian breed een VVAR worden opgezet.

Veiligheid

Veiligheid is de basis voor onze zorg en diensten. Een veilige omgeving voor zowel bewoners als 
medewerkers. Dit stelt eisen aan het gebouw, de manier van werken en aan medewerkers. 

Onze medewerkers leren van elkaar, maar ook van fouten en (bijna) incidenten die zich voordoen of 
zouden kunnen doen (MIC). Door lering te trekken uit ongewenste gebeurtenissen en de juiste preventieve 
maatregelen te nemen, proberen wij herhaling te voorkomen. 

Werken aan veiligheid in 2019

Leren van incidenten

Incidenten in de zorgverlening worden gemeld via het ECD. Het is de taak van de woonzorgcoördinatoren 
(WZC’s) om per incident de oorzaak te analyseren. Zij bepalen ook welke verbetermaatregelen nodig zijn, 
waar nodig samen met de bij het incident betrokken collega’s en/of behandelaren. Doel van melding is dat 
risico’s beheersbaar worden en dat incidenten afnemen.

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

Rapportage
Per locatie stelt de afdeling Kwaliteit een maandelijkse MIC rapportage op. Deze wordt gedeeld met 
directie en de zorgvilla’s zelf. Per zorgvilla wordt vastgelegd:

 • Het aantal meldingen per categorie (medicatie, agressie, vallen, overig);
 • Opgesplitst in subcategorieën;
 • Per categorie year-to-date en totaal aantal meldingen Stepping Stones breed;
 • Kwalitatieve controle op inzet verbetercyclus en analyse op trends/ risico’s.

Automatiseren 
Het handmatig opstellen van de maandelijkse MIC-rapportage is bewerkelijk en foutgevoelig. In het derde 
kwartaal van 2019 is daarom een project gestart om de rapportage waar mogelijk te automatiseren door 
het gebruik van Qlickview. Hiermee kan het kwantitatieve deel van de maandelijkse analyse sneller worden 
uitgevoerd. De kwalitatieve controle blijft echter handwerk. 

Door de sterke groei van Korian Nederland komt deze werkwijze onder druk te staan. Voor 2020 staat 
daarom het herijken van de huidige procedure op de agenda.

MIC commissie
Elke zorgvilla beschikt over een eigen MIC-commissie, bestaande uit minimaal de locatiemanager en een 
verpleegkundige of woonzorgcoördinator. De MIC-commissie brengt per kwartaal locatiebrede trends in 
beeld. Bijvoorbeeld een toename in brede zin van agressie, medicatiefouten of val-incidenten. 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. 
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Kwartaalrapportage
Op basis van de door de MIC-commissies opgestelde kwartaalrapportages stelt de afdeling Kwaliteit een 
organisatie-brede kwartaalrapportage op. Aan de hand hiervan bepaalt de Kwaliteitsmanager of er 
aanvullende analyses en corrigerende c.q. preventieve maatregelen nodig zijn. Vervolgens worden de 
bevindingen gedeeld met directie, MT, MIC-commissie(s) en Familieraad.

Resultaten en verbeterkansen 
In 2019 is het aantal MIC-meldingen flink toegenomen ten opzichte van 2018. We zien dit als een positief 
resultaat van onze inspanningen om melden te stimuleren en onze aandacht voor een veilige meldcultuur. 
Een deel van de toename kan worden toegerekend aan de opening van nieuwe zorgvilla’s in de loop van 
het jaar. 

De verbetercyclus ten aanzien van het afhandelen van incidenten wordt op de zorgvilla’s steeds beter 
ingezet. Niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Dit is het resultaat van de maandelijkse controle en 
aansturing vanuit de afdeling Kwaliteit en de scholing ‘oorzaakanalyse en verbetermaatregelen’.

Scholing Oorzaakanalyse en verbetermaatregelen
Uit zowel de analyses als uit signalen van medewerkers bleek dat er behoefte was aan meer uitleg over 
methodisch werken volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). Hierop is een scholing ontwikkeld voor 
woonzorgcoördinatoren en locatie¬managers. Vanaf november zijn zij met de opleiding gestart. 

Met de nieuwe handvatten zal de effectiviteit van de verbetermaatregelen naar verwachting verder 
toenemen. Aandacht voor dit onderwerp blijft echter nodig. De aangeleerde kennis en kunde zijn nog geen 
automatisme en vragen om goede begeleiding in de uitvoering.

De scholing is zo opgezet dat medewerkers van verschillende locaties elkaar treffen en van elkaar kunnen 
leren. Dit bleek goed te werken; de bereidheid om elkaar te helpen en met elkaar mee te denken, was 
groot. 

Serious Adverse Events (SAE)
Breder dan de MIC meldingen zijn de SEA meldingen: Serious Adverse Events. Dit betreft alle incidenten, 
al dan niet zorg-gerelateerd, die voor de cliënt of de organisatie (of beide) schade hebben opgeleverd of 
hadden kunnen opleveren. Alle locaties leveren wekelijks een overzicht van dit soort incidenten aan bij de 
afdeling Kwaliteit. De kwaliteitsmanager rapporteert deze vervolgens aan het hoofdkantoor van Korian in 
Parijs. Hiermee houdt Korian via een korte cyclus zicht op de belangrijke risico’s binnen de organisatie.

Veiligheidsorganisatie

Voor een uniforme aanpak van de veiligheidsorganisatie werken wij op alle zorgvilla’s samen met Simeco 
Risicobeheersing. Simeco verzorgt per locatie 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. 

Ter ondersteuning van de locatiemanagers is begin 2019 een Technisch Beheerder aangesteld. Hij ziet toe 
op het verder optimaliseren van de jaarlijkse cyclus van registratie, analyse, uitvoer en controle. Zo 
bouwen we verder aan een krachtige veiligheidsorganisatie.
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Medicatieveiligheid

Een belangrijke voorwaarde voor een veilige woonomgeving is zorgvuldigheid rondom het toedienen van 
medicatie. Binnen de zorgvilla’s werken wij met een helder medicatiebeleid dat steeds opnieuw wordt 
geëvalueerd. In 2019 is dit beleid op enkele punten bijgesteld. 

Interne audits
De aanstelling van een nieuwe Kwaliteitsadviseur met specifieke kennis gaf een extra impuls aan het 
herijken van ons beleid. Zoals gepland hebben in 2019 twee interne audits plaatsgevonden. De eerste in 
de zomer bij wijze van ‘nulmeting’, de tweede in het najaar om te zien hoe de aandachtspunten werden 
opgepakt. Zowel bij de eerste als bij de tweede audit bleek dat de locaties hun medicatiebeleid goed op 
orde hebben.

Aandachtspunten medicatiebeleid
 • Medicatie voorschrijven: Wij verstrekken medicatie uitsluitend nadat deze schriftelijk is   
 voorgeschreven door een arts. Bij bepaalde risicovolle medicijnen is daarnaast een dubbele 
 controle vereist. In het beleid staat exact omschreven waar deze aan moet \ voldoen. Locaties 
 bepalen zelf hoe ze hier invulling aan geven. In 2020 implementeren we het gebruik van Medimo.  
 Hiermee wordt het voorschrijven en delen van medicatie gedigitaliseerd, waardoor de kans op 
 fouten afneemt.
 • Samenwerking met arts en apotheek: Onze bewoners hebben de vrijheid om de eigen huisarts  
 en apotheek aan te houden. Dit vereist grote zorgvuldigheid in de afstemming tussen locatie, arts  
 en apotheek. Waar mogelijk verdient het de voorkeur om per locatie met één apotheker samen te  
 werken. 
 • Beheer eigen medicatie (BEM): Per bewoner moet duidelijk zijn wie welke rol heeft in het 
 proces rondom gebruik van medicijnen. Wat kan de bewoner nog zelf? Welke ondersteuning heeft  
 hij of zij daarvoor van ons nodig? En wat nemen wij helemaal over? In het zorgdossier dient dit  
 duidelijk vast te liggen. 

Leren van elkaar
Ondanks de goede uitgangssituatie bleken medewerkers tijdens de audit nadrukkelijk open te staan voor 
tips en verbeterpunten. Ten tijde van de tweede audit waren dan ook zichtbare resultaten geboekt. 
Sommige punten blijven echter lastig, zoals het moment van aftekenen (voor of na het delen van de 
medicatie). Locaties zijn open over de onderdelen waar zij mee worstelen en schromen niet om hulp te 
vragen; van elkaar, de afdeling Kwaliteit of van Team Welzijn & Zorg. 
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Sfeerverhaal: Medicatieveiligheid: een combinatie van beleid en 
deskundigheid
In mei 2019 kwam Karina de Jong bij Stepping Stones in dienst als Kwaliteitsadviseur. Eén van haar 
eerste projecten was het optimaliseren en auditeren van het medicatiebeleid. Dat lijkt heel apart om 
tijdens je eerste bezoek aan de locaties direct een audit uit te voeren. Toch was het voor alle 
betrokkenen een heel positieve ervaring. 

Wat kan beter?
“Alle zorgmedewerkers willen goede zorg leveren, daar ben ik van overtuigd”, klinkt het bij Karina recht uit 
het hart. “Alleen gebeurt dat soms iets te veel naar eigen inzicht en te weinig volgens beleid. Mijn doel is 
niet om collega’s te vertellen wat níet goed gaat, maar om samen met hen te kijken hoe het beter kan. Wat 
hebben zij nodig om het beleid uit te voeren?” 

Veilige principes
Medicatiebeleid is op zich heel zwart-wit; iets is goed of fout. Het beleid is opgesteld aan de hand wet- en 
regelgeving waar iedereen zich aan te houden heeft. Weinig ruimte voor eigen invulling dus, al weegt juist 
dat stuk voor Karina heel zwaar. 

“Ons medicatiebeleid is nadrukkelijk beschreven volgens de veilige principes in de medicatieketen. Dat 
houdt in dat medewerkers zich bij het medicatieproces niet alleen aan de afspraken moeten houden, maar 
ook op hun gezonde verstand blijven vertrouwen. En dus direct aan de bel trekken als hen iets opvalt op 
cliëntniveau en/of procesmatig niveau.”

Combinatie
Binnen Stepping Stones is het delen van medicatie voorbehouden aan zorgmedewerkers van niveau 3 of 
hoger. “We doen nadrukkelijk een beroep op hun kennis en kunde. Bijvoorbeeld wanneer een bewoner 
klachten ontwikkelt die niet in overeenstemming zijn met de werking van bepaalde medicatie. Door de 
combinatie van beleid en deskundigheid worden dit soort risicosituaties tijdig gesignaleerd.” 

Interne audit
Toen alle werkinstructies eenmaal helder op papier stonden, maakte Karina haar eerste ronde langs de 
verschillende villa’s. Een soort ‘nulmeting’ dus. Enkele maanden later ging ze terug om te zien wat er met 
de input uit de eerste audit was gebeurd. Beide keren werd ze positief verrast. “Over het algemeen waren 
medewerkers al heel serieus met medicatie bezig. Dat is fijn om te weten. Wat daarnaast opviel, was hun 
bereidheid om verder te verbeteren. In plaats van de uitkomsten van de audit af te wachten, gingen ze 
direct met onze tips en verbeterpunten aan de slag. Dat vond ik heel mooi om te zien.”

Openheid
Drie maanden later bleek dan ook dat meerdere locaties goede stappen hadden gezet. En dat niet alleen: 
“Medewerkers waren ontzettend eerlijk. Als iets niet goed ging, durfden ze dat ook te zeggen. Die openheid 
is echt bijzonder. Dat heb ik nog niet eerder zo meegemaakt. Het maakt je als organisatie bovendien heel 
sterk. Door toe te geven dat je iets moeilijk vindt, kun je jezelf verbeteren. Met als resultaat dat de bewoner 
uiteindelijk de goede zorg ontvangt die hij nodig heeft.”
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Training en opleiding

Scholingsplan
Een speciaal voor dit doel opgerichte werkgroep heeft het scholingsbeleid voor Stepping Stones 
geformuleerd, diverse scholingen geëvalueerd en het scholingsplan voor 2019 en 2020 opgesteld. 

Ons scholingsbeleid is gebaseerd op de behoefte van de locaties, het type zorg dat we leveren, onze 
ambities, noodzakelijkheden (nieuwe wetten of nieuwe kennis) en terugkerende voorbehouden en 
risicovolle handelingen.

Programma 2019
In 2019 hebben medewerkers de volgende scholingen en trainingen gevolgd:
 • Trainingen op het vlak van dementie:
  • Basistraining ‘Omgang met dementie’;
  • Training Böhm voor interne ambassadeurs.
 • Assertiviteit en de-escalatie training op het gebied van agressie;
 • Voorbehouden en risicovolle handelingen; 
 • Continu Verbeteren: oorzaakanalyse & verbetermaatregelen (PDCA);
 • Elektronisch Cliënten Dossier (ECD);
 • Individuele opleidingen in het kader van doorstroom.

Scholing in de toekomst
Voor 2020 staan integratie en harmonisatie van ons scholingsbeleid en scholingsplan op het programma. 
Doel is om te komen tot een programma dat past bij Stepping Stones en de nieuw overgenomen 
zorgorganisaties Ontzorgd Wonen Groep, Het Gouden Hart en Rosorum. Ook werken we aan een 
meerjarenplanning op het gebied van scholing, en het vaststellen van normen op basis waarvan plan en 
beleid jaarlijks kunnen worden geëvalueerd en geactualiseerd.

Training assertiviteit en de-escalatie
Sinds april 2019 kunnen alle zorgmedewerkers een korte, intensieve training volgen op het gebied van 
omgaan met agressie. De training wordt gegeven door een docent afkomstig uit de ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg. Het animo onder medewerkers is groot. Eind november hadden 124 van de ongeveer 
300 medewerkers de training met goed resultaat afgesloten. 

Door de steeds complexere zorgvraag van onze bewoners hebben medewerkers regelmatig te maken met 
onbegrepen, soms agressief gedrag. De training biedt handvatten om voortekenen vroegtijdig te signaleren 
en escalatie zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is zowel in het belang van de betreffende bewoner als van 
diens huisgenoten en onze medewerkers. 

Voorbehouden en risicovolle handelingen 
Ons medewerkersbestand 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.

Binnen Stepping Stones verzorgt Medac 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
De door medewerkers te volgen e-learning modules worden door de locatiemanager in samenspraak met 
de afdelingen HR en Kwaliteit geselecteerd. Medewerkers worden tweejaarlijks getoetst op praktische 
vaardigheden. Dit gebeurt op de locaties zelf.
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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 
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. 

Leren en werken aan kwaliteit

Kwaliteitsmanagementsysteem
Ons kwaliteitsmanagementsysteem dient zowel om medewerkers te ondersteunen als om stuur- en 
verantwoordingsinformatie te leveren. Een goed voorbeeld hiervan is ons elektronisch cliëntendossier 
(ECD). 

Alle activiteiten die we binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem uitvoeren, zijn gericht op:
 • Efficiënt inrichten van processen en systemen, gericht op het welzijn en  belevingsgerichte zorg 
 voor iedere bewoner;
 • Medewerkers voorzien van 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;
 • Eenvoudige verantwoording richting stakeholders.

Kwaliteitskeurmerk

Al onze locaties zijn HKZ gecertificeerd. Naast de jaarlijkse audit voor bestaande locaties worden door het 
jaar heen ook audits uitgevoerd om nieuw geopende locaties aan het certificaat toe te voegen. In 2019 was 
dit van toepassing voor Villa de Maere, Villa Gardiaan en Villa Dalia. Deze audits hebben we kunnen 
combineren met de reguliere audit. Alle villa’s hebben het certificaat toegekend gekregen. 

Nieuwe certificeerder
Vanaf 2020 werken wij met CIIO als nieuwe certificeerder, maar ook met een nieuw kwaliteitscertificaat 
(ISO). Daarmee sluiten we aan op het kwaliteitssysteem dat door Korian wordt voorgeschreven. 

In overleg met CIIO wordt een plan uitgewerkt om tot volledige ISO-certificering van alle Korian labels te 
komen. Besloten is om eerst de overgang van de reeds gecertificeerde zorgvilla’s uit te voeren. Naar 
verwachting is dit medio 2020 gereed. Daarna wordt bekeken binnen welke termijn de nieuwe zorgvilla’s 
van Stepping Stones aan het ISO-certificaat kunnen worden toegevoegd.

Interne audits 
Periodiek voeren wij interne audits en aanvullende controles uit, waarmee we bij de verschillende villa’s 
zowel de ‘trotsen’ als de ‘dilemma’s ophalen. 
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Naar aanleiding van een voorval in België waarbij voedselveiligheid in het geding was, werd binnen 
Stepping Stones een ingelaste interne audit gehouden over dit onderwerp. Centrale vraag was in hoeverre 
bewoners risico’s lopen op het gebied van voedselveiligheid. Uit de audit bleek dat dit minimaal was. 
Locaties blijken zorgvuldig te handelen, maar wel elk op hun eigen manier. 

Aansluitend op de audit is beleid ontwikkeld over hoe om te gaan met de vele aspecten van 
voedselveiligheid, met name het meten ervan. 

Team Welzijn & Zorg

Vanuit de behoefte om organisatiebreed nadrukkelijker vorm te geven aan één gemeenschappelijke visie 
op welzijn en zorg, is medio 2019 het Team Welzijn & Zorg opgericht. Dit team biedt tijdelijke, praktische en 
op specifieke thema’s toegespitste ondersteuning op de locaties. Zo draagt het bij aan een sterke 
verbinding tussen de werkwijzen van de afzonderlijke villa’s. Overal wordt vanuit dezelfde visie, werkwijze 
en principes gewerkt. 

Teamleden Welzijn & Zorg beschikken elk over hun eigen expertise en aandachtsgebieden. Bij vragen 
gaan zij, op de locatie, samen met het team aan de slag om praktische vraagstukken op te lossen of 
processen beter te laten verlopen. Op deze manier wordt de aanwezige kennis breed gedeeld en voor 
iedereen beschikbaar. Voorbeelden van vraagstukken waarop Team Welzijn & Zorg kan worden ingezet, 
zijn:

 • Ondersteuning van de locatiemanager bij een startende locatie; 
 • Coachen van de woonzorg-coördinator in het uitoefenen van diens coördinerende functie en 
 werken met het ECD;
 • Coachen van een zorgteam;
 • Opstellen van een handboek voor dagbesteding en activiteiten passend bij 
 belevingsgerichte zorg. 

Personele invulling
Aanvankelijk werden medewerkers een deel van hun contracturen vrijgemaakt voor deelname aan het 
team. Inmiddels staat voor twee van de teamleden het volledige dienstverband in het teken van Team 
Welzijn & Zorg.

Team Welzijn en Zorg werd in 2019 aangestuurd door de manager Welzijn en Zorg. In 2020 wordt dat een 
taak van de Kwaliteitsmanager. Aanknopingspunten voor ondersteuningsvragen komen van de locaties zelf 
of via de afdelingen HR en Kwaliteit. 
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Randvoorwaarden
Leiderschap, governance en management

De internationale integratie met Korian en het opnieuw inrichten van de organisatie met het oog op verdere 
groei, legde in 2019 met name een groot beslag op de directie van Stepping Stones. De dagelijkse 
begeleiding en aansturing van locaties en staf vond hierdoor minder intensief en cyclisch plaats dan wij 
als wenselijk beschouwen. Niettemin voldoet de zorg die wij leveren aan zowel onze eigen als aan extern 
gestelde normen. Dit is ook in een jaar van grote veranderingen overeind gebleven. Het toont aan dat onze 
formule, het locatie-management en ons kwaliteitsmanagementsysteem in de basis goed op orde zijn.

Korian 

De eerste gesprekken met Korian vonden plaats in 2018. Dit resulteerde eind 2018 in een 
principeovereenkomst voor overname. Tijdens de gesprekken, die begin 2019 hebben plaatsgevonden, 
bleek al snel dat we elkaar op inhoud goed konden vinden.
 
Leren van elkaar 
Korian en Stepping Stones delen hun doelstellingen en visie op de markt van ouderen- en dementiezorg. 
Ook zagen beide partijen voldoende mogelijkheden om van elkaar te leren. Waar Korian veel ervaring 
heeft als grote organisatie in het doen van overnames en het inrichten van een efficiënt bedrijfsproces, 
neemt Stepping Stones het voortouw op zorginhoudelijk vlak en op het gebied van kleinschalig wonen. 

Organisatorische wijzigingen 
Na het boekenonderzoek was in de zomer van 2019 de overname een feit. Vervolgens zijn gezamenlijk de 
voorbereidingen getroffen voor verdere groei. Dit heeft met name in het bij de stafafdelingen en 
ondersteunende diensten (het shared service center) tot een aantal wijzigingen geleid: afdelingen werden 
uitgebreid, procedures herijkt. Los daarvan stond de verhuizing naar een nieuw hoofdkantoor in Arnhem. In 
deze veranderingen is veel energie gestoken, maar voor onze bewoners heeft het geen verschil gemaakt. 
Zorg- en dienstverlening op de locaties vond plaats zoals we dat steeds voor ogen hebben. 

Decentralisatie
In de toekomst zullen meerdere overnames volgen. Streven hierbij is om dit zo te laten verlopen dat 
medewerkers op de locatie er zo min mogelijk van merken en bewoners helemaal niets. Onze organisatie 
is zo veel mogelijk decentraal ingericht, met grote mate van autonomie voor de locaties. Dit is en blijft een 
speerpunt. Met autonomie kan een locatie zelf beslissingen nemen, deze zelf vormgeven en zo een eigen 
identiteit hebben en behouden. Hierbij is een sterk locatiemanagement van groot belang. Alles om te 
borgen dat de zorg voor onze bewoners prioriteit blijft. We streven ernaar om elke dag stapje beter te 
worden, bijvoorbeeld door het digitaliseren van zorgdossiers en in de communicatie met familieleden. 

Toekomst
Met de overname door Korian is Stepping Stones onderdeel geworden van een robuuste zorgonderneming 
die de wens heeft de komende 100 jaar een rol van betekenis te spelen in het Nederlandse zorglandschap. 
Vanuit deze rust en stabiliteit kunnen wij ons volledig richten op innovatief en toekomstgericht ondernemen 
in het belang van onze bewoners.
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Besluitvorming, sturing en managementrapportages

Net als vorig jaar blijft de behoefte aan uniformiteit van, en duidelijke communicatie over structuren, 
processen, besluitvorming en managementinformatie groot. Dit geldt voor alle niveaus in de organisatie. 
De eerder ingezette optimalisatie van managementrapportages is in 2019 verder doorgezet. 

Met de groei van de organisatie verdient het aanbeveling de beleidscyclus, het besluitvormingsproces en 
de overlegstructuur te evalueren en waar nodig te herzien. Daarbij dient ook aandacht te zijn voor 
vastlegging van en communicatie over genomen besluiten. 

In het nieuwe jaar richten we ons op:
 • Integraal delen van (stuur)informatie;
 • Sturen op resultaatgebieden (financiën, cliënttevredenheid, medewerker tevredenheid en 
 kwaliteit). Dit in gezamenlijkheid met directie en de verantwoordelijke staf-, label- en 
 locatiemanagers.

Veranderingen in externe factoren

Specialist ouderenzorg 
De beschikbaarheid van een goede specialisten ouderenzorg (SO) is voor onze zorgvilla’s voorwaardelijk 
voor het leveren van kwalitatief goede zorg en cliëntveiligheid. Helaas is het vinden van een beschikbare 
SO nog altijd erg lastig. Het niet beschikbaar hebben van een SO leidt tot problemen in de samenwerking 
met huisartsen en brengt risico’s met zich mee in de zorgverlening aan onze bewoners. 

Vertrouwen winnen
Op Villa Dalia en Villa de Horsting zijn we in 2019, na een moeilijke periode, tot goede afspraken met de 
huisartsen gekomen. Op beide locaties dreigden de huisartsen de medische zorg aan onze bewoners stop 
te zetten. Op Villa Dalia werd dit zelfs even realiteit. De oplossing zat uiteindelijk in het vinden van SO’s 
voor beide locaties en het winnen van vertrouwen. 

Met grote inzet van de locatiemanagers, de afdeling Kwaliteit en Team Welzijn & Zorg is het gelukt om de 
problemen het hoofd te bieden. Ook de zorgkantoren hebben ons hierbij ondersteund.

Novicare
De samenwerking met Novicare heeft in 2019 goed vorm gekregen. Op directie- en managementniveau 
vindt geregeld afstemming plaats. De locaties waar SO’s van Novicare worden ingezet, zijn tevreden over 
de ondersteuning die zij krijgen. Novicare blijkt ook een fijne partner op het moment dat zich problemen 
voordoen en biedt ondersteuning bij de implementatie van de Wet Zorg & Dwang (Wzd).

Samenwerking huisartsen
De inzet van de huisarts vormt een belangrijke pijler onder onze dienstverlening. De bewoner woont 
immers in zijn eigen appartement en is voor eerstelijns zorg afhankelijk van de huisarts. Een goede visie 
op (dementie)zorg en goede onderlinge afstemming hoe wij daarin willen samenwerken met huisarts, SO 
en paramedici is voorwaardelijk om het vertrouwen in de keten te winnen en tot goede samenwerking te 
komen. 

Dit vraagt om continue investering in de keten. Waar mogelijk proberen wij huisartsen en SO’s meer mee 
te nemen in psychobiografische zorg conform die wij binnen Stepping Stones inzetten (Böhm methodiek). 
Een goede samenwerking tussen zorgvilla, huisarts en SO met vertrouwen is in elkaars werkwijze, leidt tot 
professionele en veilige zorg voor onze bewoners. 
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Arbeidsmarkt en zzp’ers
De arbeidsmarkt voor verpleegkundigen en verzorgenden blijft onverminderd krap, met name in de regio 
Utrecht. Zorgvilla’s krijgen de roosters lastig rond, met een verhoogde werkdruk voor het vaste team als 
gevolg. 

Ingehuurde zzp’ers bieden lang niet altijd de kwaliteit die wij voor ogen hebben. Ze kennen onze bewoners 
onvoldoende en zijn beperkt op de hoogte van onze werkwijzen, normen en waarden. Daarmee komt de 
kwaliteit van zorg en welzijn voor onze bewoners onder druk te staan. Dit vraagt om continue inschatting 
van risico’s en kansen om kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Daar waar ZZPers kwalitatief goede zorg 
blijken te bieden, proberen we hen aan ons te bieden. We zetten zo veel mogelijk van deze ‘vaste’ ZZPers 
in.

Voor 2020 is vanuit HRM een nieuw beleidskader opgesteld. Daarnaast wordt actief de samenwerking met 
Labelmanagers en de afdeling Inkoop gezocht om optimaler naar de ZZP inzet te kijken zodat onder 
andere de kwaliteit goed geborgd blijft.

Governance

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 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 
Vanwege hun ziektebeeld zijn bewoners over het algemeen niet zelf in staat om vorm en inhoud te geven 
aan medezeggenschap binnen het kader van de doelstellingen van Stepping Stones. Daarom nemen 
familieleden van bewoners deze taak op zich. 

De Familieraad behartigt de belangen van zowel bewoners als familieleden. Maandelijks vindt overleg 
plaats met de directie. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken ten aanzien van communicatie en 
persoonlijke contacten tussen directie, managementteam en Familieraad. Uitgangspunten hierbij zijn 
samenwerking, openheid en transparantie.

Ook de Familieraad was in 2019 vanzelfsprekend betrokken bij de overname. Daarnaast zijn de 
gebruikelijke stappen gezet met betrekking tot het Kwaliteitsplan en het monitoren van de uitwerking 
daarvan. Niet alles uit dit plan heeft in 2019 vorm gekregen. Deels zijn de doelstellingen daarom nader 
uitgewerkt in het Kwaliteitsplan voor 2020. 
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Sfeerverhaal: Kleinschalige zorg binnen een slagvaardige organisatie
Jacques van der Horst is lid van de Familieraad van Stepping Stones. Zo wil hij iets betekenen voor 
de organisatie die de dagelijkse zorg voor zijn hoogbejaarde moeder levert. Hij kijkt met een 
positief gevoel terug op een intensief jaar. 

“Als Familieraad hebben we de belangrijke taak om de bewoners te vertegenwoordigen”, licht Jacques zijn 
motivatie toe. "Mijn moeder zit niet meer zelf aan de vergadertafel. Als Familieraad zorgen we ervoor dat 
haar geluid, en dat van haar medebewoners, toch gehoord wordt. Dat is onze drijfveer en tegelijkertijd de 
belangrijkste input die je als familielid kunt leveren.”

Initiatief 
Zijn bijdrage aan de Familieraad geeft Jacques veel voldoening. “We praten mee over onderwerpen die 
ertoe doen. Het is een wisselwerking waarbij onze meerwaarde gaandeweg steeds duidelijker wordt. Waar 
we eerst soms nog ‘onze vinger moesten opsteken’ om ergens bij betrokken te worden, ligt het initiatief 
nu steeds vaker bij de directie. Er wordt naar ons geluisterd en onze adviezen worden overgenomen. Dat 
maakt het oprecht leuk om een bijdrage te leveren.” 

Kennis en ervaring uitwisselen 
Jaarlijks is de Familieraad onder andere betrokken bij het vaststellen en monitoren van het kwaliteitsplan. 
Zo ook in 2019. “Door de drukte rondom de verschillende overnames is het vorig jaar niet gelukt om alle 
onderdelen van het plan te implementeren. Als Familieraad hebben we daar begrip voor, al zien we ook 
wel mogelijkheden om er méér uit te halen. De villa’s gaan niet allemaal gelijk op in de uitwerking van de 
verschillende plannen. Wij zouden graag zien dat medewerkers van verschillende locaties meer met elkaar 
verbonden worden. Dat het meer wordt gestimuleerd om op verschillende niveaus ideeën uit te wisselen. 
Zo maak je optimaal gebruik van de kennis en ervaring die je in huis hebt.”

Goed gevoel 
De overnameperikelen waren een prominent onderdeel van 2019. Het leverde ook de Familieraad een 
volle agenda op. “Uiteraard waren we bekend met de groeistrategie van Stepping Stones, maar van de 
overname door een Franse zorgorganisatie keken we toch wel even op. We zijn vervolgens goed 
meegenomen in de ontwikkelingen. Na gesprekken met de directie, met Korian en een bezoek aan enkele 
van hun zorglocaties in België hadden we er een goed gevoel bij. Vooral door de manier waarop Korian 
kwaliteit van zorg probeert te borgen en ook bereid is daarin te investeren.”

Klein binnen groot 
De Familieraad kijk op geheel eigen wijze naar zo’n ontwikkeling. “We hebben enkele voor ons belangrijke 
punten naar voren gebracht. Zoals een goede borging van de zeggenschap. Niet alleen van de 
Familieraad maar ook van de Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen. Daarnaast was het onze 
uitdrukkelijke wens dat de veranderingen op organisatorisch vlak het primair proces niet zouden hinderen.” 

Vooral dat laatste punt weegt voor bewoners en hun families uiteraard zwaar. Niet alleen ten tijde van de 
overname maar ook, of misschien wel juist, voor de toekomst. “We hechten sterk aan de kleinschalige 
aanpak van de zorg zoals we die kennen vanuit Stepping Stones. Die kleinschaligheid willen we ook in de 
nieuwe situatie behouden. Dat is wat ons betreft bepalend voor de kwaliteit van zorg aan onze dierbaren.” 
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Ontwikkelingen HR afdeling: voorbereiden op groei

Missie en visie 
De afdeling HR stelt zich ten doel een omgeving en dienstverlening te creëren waarin iedere medewerker 
zich gehoord en geholpen voelt, en weet wat er van hem/haar wordt verwacht. 

Met hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling leveren medewerkers 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. 

HR Agenda 2019

Centraal staat de inzet van voldoende en bekwaam eigen personeel. Dit vormt het algemene vertrekpunten 
en tevens grootste uitdagingen voor het HRM beleidskader en de projectenkalender: 

 • (grip op) verzuim;
 • (grip op) verloop;
 • Verbinding.

Periodiek overlegt iedere locatie(manager) met de eigen HR adviseur over deze onderwerpen. 

Verder op de HR agenda in 2019: 

 • Automatisering HR werkprocessen;
 • Implementatie nieuw verloning- en roosterpakket;
 • Scholingskalender;
 • Voorbereiding overname;
 • Uitbreiding team en locatieverdeling onder HR adviseurs.

De overname door Korian voegde in 2019 nog een extra prioriteit toe aan de HR agenda: 

 • Voorbereidingen op verdere uitbreiding vanaf begin 2020.

Nieuwe arbodienst
Met de groei van de organisatie ontstond de behoefte aan een Arbodienst die onze omvang aan kan, en 
voldoende consult-locaties heeft door heel Nederland. Sinds 2019 werken we daarom samen met een 
nieuwe Arbodienst die landelijk opereert en op alle vlakken veel expertise in huis heeft. 

Verzuimmanagement
Op het gebied van verzuim is iedere locatie in 2019 ondersteund door de Arbodienst en de eigen HR 
adviseur. Veel aandacht ging uit naar de analyse van en het inspelen op verzuimdata uit ons HR software-
pakket AFAS. In 2020 pakken we door met een training verzuimmanagement voor managers. 

Gezien de nog altijd zeer krappe arbeidsmarkt en relatief hoge uitstroom van zorg-professionals, zetten we 
zo veel mogelijk in op het voorkomen van verzuim en een succesvolle integratie. 
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Opleiding en scholing

Investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan behoud van voldoende personeel. Als 
werkgever nemen wij onze verantwoordelijkheid door:

 • Te zorgen dat professionals zich kunnen ontwikkelen;
 • Mensen voor de sector te behouden (duurzame inzetbaarheid);
 • Te werken aan een optimale inzet van het menselijk kapitaal. 

In het najaar 2019 is door de betrokken stakeholders een opleidingenkalender samengesteld waarin 
diverse trainingen en opleidingen zijn opgenomen, onder meer:  

 • Opfrissen basiskennis dementie;
 • Specialisme Böhm methodiek;
 • Voorbehouden Risicovolle Handelingen;
 • Agressie en de-escalerend werken training;
 • Training op gebied van kwaliteit;
 • Onboarding programma voor nieuwe medewerkers. 

Herziening scholingenkalender
De nieuwe situatie, waarin we te maken hebben met meerdere labels en verschillende soorten zorg, maakt 
dat we de scholingenkalender moeten herzien. Er wordt daarom gewerkt aan een meerjarenplan op het 
gebied van scholing en ontwikkeling. 

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. 

Ook in 2019 werden weer veel enthousiaste stagiaires begeleid op onze locaties. 

Automatiseren HR werkprocessen

Informatiebehoefte
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. 

Nieuwe softwarepakketten
In 2019 is de HR dienstverlening verder ontwikkeld, onder meer door het opschonen, herstellen en in kaart 
brengen van onze systemen en werkprocessen. Met het oog op de grotere organisatie zijn drie nieuwe 
software pakketten ingericht en geïmplementeerd:

 • AFAS HR Software; 
 • AFAS Salarisadministratie;
 • Roosterpakket ONS (in gebruik sinds begin 2020). 
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AFAS en ONS zijn bekende en gebruiksvriendelijke pakketten voor de zorgbranche. Medewerkers en 
managers kunnen zelf veel doen en zien (employee & manager self service). Voor de afdeling HR betekent 
dat: minder handmatig administreren, sneller beschikken over data en dashboarding en daarmee 
doelgerichter acties uitzetten. Zo blijft bovendien meer tijd over voor het adviseren en ondersteunen van de 
locaties. 

Verder integreren
In 2019 gaan we beide systemen verder vullen, gebruiken en eigen maken. Daarnaast is het 
nieuwe jaar nodig om de processen en systemen van de overgenomen bedrijven te ontvlechten en te 
integreren in de pakketten van AFAS en ONS. 

Versterking HR afdeling

Sinds 2019 bestaat het HR team uit twee HR adviseurs, een recruiter, een salarisadministrateur en een HR 
manager. Als gevolg van overnames is het team begin 2020 verder gegroeid naar 13 medewerkers. Deze 
omvang is nodig om de inmiddels 30 locaties (medio 2019 waren dit er nog 14) met meerdere zorglabels 
en verschillende cao’s te kunnen bedienen. 

Doorkijkje naar 2020
In 2019 zijn grote stappen gezet in de professionalisering op HR werkgebied. We beschikken nu over de 
juiste mensen, systemen en processen om dit verder uit te bouwen. Zodra de fundamenten staan, kunnen 
we ons doelgericht gaan focussen op de vele uitdagingen in de zorg. Speerpunt zal altijd zijn het goed 
ondersteunen van locatie(managers) bij personele vraagstukken. 

Gebruik van stuurinformatie

Integraal systeem
We streven naar een zo overzichtelijk mogelijk kwaliteitssysteem waarin stuurinformatie op één plek 
samenkomt. In 2019 werd voor Stepping Stones wel stuurinformatie verzameld, maar nog niet in één 
systeem verwerkt. Wel werd de informatie door locatiemanagers met de directie 
doorgenomen.  

Maandrapportages
Door middel van rapportages wordt het management maandelijks voorzien van operationele 
stuurinformatie op de volgende onderdelen:

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

De afdelingen Finance, HR en Kwaliteit werken hierin nauw samen.

Wat vindt de cliënt?

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.
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Uitkomsten van de globale tevredenheid- (NSS) en aanbevelingsscore (NPS)

Cliënttevredenheidsonderzoek 

Cliëntervaringen + aanbevelingsvraag (NPS)
In 2019 is de cliënttevredenheid voor het eerst getoetst via het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) van 
Korian. 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.

Respons
Op alle locaties was de respons op de vragenlijst hoger dan het voorgaande jaar. Overal vulde minimaal de 
helft van de familieleden de vragenlijst in, en in een enkele villa was dat zelfs 92 %. 
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Om organisatorische redenen en door het uitbreken van corona is het bespreken van de resultaten met de 
directie over een langere periode uitgesmeerd. Dit behoeft voor 2020 verbetering.

Belangrijke verbeterpunten voor (bijna) alle locaties:

 • Netheid gemeenschappelijke ruimten / geurbeleving;
 • Netheid van appartementen / badkamer;
 • Smaak van de gerechten / beleving en sfeer rondom het eten;
 • Beschikbaarheid van verzorgend personeel (tijd en aandacht);
 • Dagbestedingsactiviteiten;
 • Kwaliteit van de verstrekte informatie.

Leren en verbeteren
De uitkomsten van het onderzoek worden op de locaties met het team en bij voorkeur ook met familie van 
bewoners besproken. Alle villa’s hebben de opdracht gekregen om voor het komende jaar drie 
verbeterpunten te benoemen. 
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Tot slot
Elkaar versterken

2019 was een jaar van nieuwe kansen en uitdagingen. Het jaar waarin we achter de schermen hebben 
gebouwd aan een organisatie die een rol van betekenis kan vervullen in het Nederlandse zorglandschap. 
Met succes. 

Tegelijkertijd was 2019 een jaar als alle anderen, waarin bewoners de zorg en aandacht kregen die ze 
nodig hebben maar vooral ook verdienen. Een jaar waarin we alles hebben gedaan om hen een warm en 
liefdevol thuis te bieden. Dit is wie we zijn en wat we blijven doen; met hart en ziel maar ook met verstand. 

Met de overname door Korian kregen we er in één klap vele sympathieke en deskundige collega’s bij. Met 
elkaar bouwen we verder aan een veilige en huiselijke woonomgeving voor ouderen met 
geheugenproblemen. Maar ook aan een stabiele organisatie waar kwaliteit van zorg en leren van elkaar 
centraal staan. 

Stepping Stones en Korian versterken elkaar. De eerste duidelijk contouren daarvan tekenden zich af in 
2019 en in  2020 zal dit in nog meer opzichten duidelijk worden. 

Wij hebben er met elkaar alle vertrouwen in. 

Directie Stepping Stones



K

Stepping Stones Kwaliteitsverslag 2019 | september 2020 34

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. 
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