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EN WAAROM 

PUBLICEREN WIJ DIT PLAN? 

 

In onze kwaliteitsplanning stellen wij doelen voor onze organisatie. Zo kan inzichtelijk 

worden gemaakt wat het niveau van onze zorgverlening zal worden in het komende jaar. 

Dit verschaft niet alleen voor onszelf inzicht, maar ook voor onze (toekomstige) cliënten en 

overige belanghebbenden zoals zorgkantoren en apothekers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INLEIDING 

 

ONZE GEDACHTE 

ACHTER HET PLAN 

 

Kwalitatief hoogwaardige en tevens betaalbare zorg vergt 

niet alleen inspanning in de praktijk. Ook op sturend en 

initiërend niveau is inspanning vereist om hoge kwaliteit 

van zorg te bieden aan onze cliënten; hiervoor stelt onze 

organisatie een plan op. Door na te denken over 

kwaliteitsverbetering kunnen wij de veiligheid en het 

comfort van onze cliënten blijven borgen. Ook denken wij 

na over hoé wij onze zorg leveren; met compassie en op 

een professionele wijze. Tenslotte draagt de planning bij 

aan het vergroten van de aandacht voor de autonomie en 

zingeving van cliënten. In de volgende hoofdstukken over 

kwaliteitsplanning zullen alle bovenstaande onderwerpen 

de revue passeren.  

“Door na te 

denken over 

kwaliteit 

kunnen wij de 

veiligheid en het 

comfort van 

onze cliënten 

blijven borgen.” 

p.3 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NAMENS VILLA ATTENT 

 

“Ieder mens is waardevol 

en wij mogen dienstbaar 

zijn.” 

Wij zijn bij Villa Attent erg trots op onze woonlocatie Villa Bernard en de geweldige 

ontwikkelingen die wij hebben meegemaakt in het jaar 2019. Graag willen wij samen 

met u stilstaan bij onze ambities die de kwaliteit van onze zorgverlening het komende 

jaar naar een nóg hoger niveau gaan brengen.  

Het leek ons daarom passend dat dit kwaliteitsplan aanvangt met een inleidend 

schrijven over het profiel van Villa Attent; onze missie en visie staat immers centraal 

bij ons streven naar het continu verbeteren van de zorgkwaliteit. Dit doen wij namelijk 

omdat we ons realiseren dat ieder mens waardevol is, en dat wij dienstbaar mogen 

zijn. 

Namens onze organisatie nodig ik u dan ook uit om te lezen hoe wij onze dienstbare 

rol in 2020 gaan vervullen.  

Manuela Jansen-Spoelder 
Directeur Villa Attent 

 



                             

 

  

Missie & Visie 

 

Ons Profiel 

 

Attent werkt vanuit een Bijbelse visie op de mens. We beschouwen 

ieder mens als een uniek schepsel van God. Dat betekent dat ieder 

mens bijzonder waardevol is. Welke beperking zorgvragers ook 

hebben, ze verdienen de beste zorg. Het is aan ons om die zorg te 

verlenen. Dat is onze opdracht en die opdracht vervullen we graag en 

goed.  

 

Bij die zorgverlening denken we altijd in mogelijkheden. Met onze 

innovatieve en flexibele organisatie reageren wij adequaat op de 

ontwikkelingen in de markt. Zo blijven we in staat om met de 

beschikbare middelen en mogelijkheden, goede en betaalbare zorg te 

verlenen en altijd dienstbaar te zijn aan de wensen van onze cliënten. 

Onze missie: zorg verlenen zoals we die zelf zouden willen 

ontvangen 

Attent verleent zorg zoals we die zelf zouden willen ontvangen. Dat 

betekent dat bij alles wat we doen het welzijn en de wensen van onze 

cliënten centraal staan. 

Met name bij senioren wordt de ideale levensloop soms verstoord als 

bepaalde basisvaardigheden ineens niet meer zo vanzelfsprekend 

zijn. Samen kijken we dan naar wat er nodig is aan huishoudelijke of 

persoonlijke zorg. Of u nu zelfstandig woont en dat zo lang mogelijk 

wilt volhouden of dat u verblijft in onze kleinschalige woonvorm.  

Elke dienstverlening van Attent start met een vrijblijvend 

intakegesprek, waarbij we samen bekijken wat het beste voor u is en 

waarbij u zich het prettigst voelt. We zijn pure professionals maar 

kiezen altijd voor een zeer persoonlijke aanpak. Simpelweg omdat 

we de vaste wil hebben om te luisteren naar en te leren van de 

wensen van onze cliënten. 

“Het is aan 

ons om die 

zorg te 

verlenen. 

Dat is onze 

opdracht en 

die opdracht 

vervullen we 

graag en 

goed.” 

 

p.5 



                             

 

 

  

Villa Bernard bedient voornamelijk de doelgroep bestaande uit  

ouderen met een verwachte zorgduur van langer dan drie 

maanden. Ons zorgaanbod is daarbij voornamelijk gericht op 

personen met een somatische beperking. 

Wij leveren altijd zorg met inachtneming van de criteria voor 

veilige en verantwoorde zorgverlening. Daarom bespreken wij 

met de cliënt (tijdens de intake) dat het mogelijk is dat wij bij 

veranderingen in de gezondheidstoestand geen passende zorg 

meer kunnen leveren.  

Samen met de cliënt wordt in dat geval gezocht naar een nieuwe 

oplossing; dit kan betekenen dat hij of zij elders moet gaan 

wonen. Dit gebeurd altijd in overleg met huisarts, cliënt/familie 

en verpleging. 

 

1

42

2

Demografisch profiel

60 - 65 jr 66 - 75 jr 81 - 85 jr 86 - 90 jr 91 - 95 jr

Doelgroep & Samenstelling 

 

Ons Profiel 

 

“Wij leveren 

altijd zorg met 

inachtneming 

van de criteria 

voor veilige en 

verantwoorde 

zorgverlening.” 

 

p.6 



                             

  

Ons Profiel 

 

Samenstelling Zorg & Omzet 

 

Onze zorg profiel samenstelling, voorheen ZZP-verdeling, is als volgt 

samengesteld: 

 

1

6
5

1

Zorg profiel samenstelling

Wlz (VV5) Wlz (VV6) Mpt Pgb

Wij streven altijd naar volledige transparantie en eerlijkheid.  Zo ziet u 

hieronder een weergave van de verwachte omzet per 

financieringsvorm: 

 

“Wij streven 

altijd naar 

volledige 

transparantie 

en eerlijkheid.” 

 

p.7 



                             

  

Kwalitatief hoogwaardige zorg kan alleen worden verleend wanneer 

de juiste mensen worden ingezet. Villa Bernard beschikt over een 

divers team met een grote hoeveelheid kennis en ervaring. Zo kunnen 

wij er zeker van zijn dat ook in 2020 goede zorg kan worden verleend 

door de inzet van bevoegd en bekwaam personeel. 

Hieronder ziet u een weergave van de samenstelling van het 

personeelsbestand van Villa Bernard: 

 

 

 

1

3

1

1

2
4

3

3

Samenstelling personeelsbestand

Verpleegkundige 5 Verpleegkundige 4 Verzorgende IG

Verzorgende IG IO Verzorgende Huishoudelijke Hulp

Kok Vrijwilligers

“Zo kunnen wij 

er zeker van 

zijn dat ook in 

2020 goede 

zorg kan 

worden 

verleend door 

de inzet van 

bevoegd en 

bekwaam 

personeel.” 

 

Wij zijn blij te vermelden dat de uitstroom in het jaar 2019 dusdanig laag is 

dat wij voor het komende jaar verwachten eenzelfde samenstelling van het 

personeelsbestand te blijven handhaven. Mocht de samenstelling wijzigen 

dan is dat te danken aan een toegenomen instroom. Meer hierover kunt u 

lezen in het hoofdstuk “Voldoende en bekwaam personeel” in dit plan (pg. 15) 

Samenstelling personeelsbestand 

 

Ons Profiel 

 

p.8 



                             

EN BEWAKEN WIJ DEZE DOELSTELLINGEN? 

 

Zeer zeker! Wij realiseren ons dat de plannen ook moeten worden verwezenlijkt. Dat is een 

aanzienlijke taak wanneer men zich realiseert dat het primaire zorgverleningsproces onze 

eerste en meest veeleisende verantwoordelijkheid is. Om te voorkomen dat doelen niet 

worden gehaald hebben wij een kwaliteit borgende overlegstructuur waarin wij monitoren 

wat de voortgang is ten aanzien van al onze doelen voor het komende jaar. 

 

 

  

ONZE PLANNEN 

 

ONZE AMBITIES 

VOOR HET KOMENDE JAAR 

 

Villa Attent heeft plannen en voornemens om de kwaliteit 

van onze zorgverlening in het jaar 2020 continu te blijven 

verhogen. Dit doen wij door acties te formuleren en 

initiëren op alle onderwerpen uit het kwaliteitskader voor 

de verpleeghuiszorg. De onderwerpen die aan bod zullen 

komen zijn: 

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

• Wonen en welzijn  

• Veiligheid  

• Leren en werken aan kwaliteit  

• Leiderschap, governance en management  

• Personeelssamenstelling (voldoende en 
vakbekwaam personeel)  

• Gebruik van hulpbronnen en informatie 

“Dit zijn 

opdrachten voor 

zorgverleners en 

zorgorganisaties 

om samen de 

kwaliteit te 

verbeteren en 

het lerend 

vermogen te 

versterken” 

Zorginstituut 
Nederland 
(kwaliteitskader) 

p.9 

https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/documents/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader/files/8/Kwaliteitskader-Verpleeghuiszorg.pdf
https://www.zorginzicht.nl/binaries/content/documents/zorginzicht/kwaliteitsinstrumenten/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader/files/8/Kwaliteitskader-Verpleeghuiszorg.pdf


                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Onze plannen 

 

Persoonsgerichte zorg 

 

Villa Attent en de medewerkers bij Villa Bernard zullen in het komende 

jaar aandacht blijven houden voor de vier hoofdthema’s van 

persoonsgerichte zorg: Compassie, Uniek zijn, Autonomie en 

Zorgdoelen.   

Compassie is voor ons een tweede natuur. De kleinschalige en intieme 

woonlocatie Villa Bernard maakt dat nabijheid, vertrouwen en aandacht 

voor de cliënt geborgd blijven in 2020. 

Uniek zijn: Tijdens ons intake proces hebben wij aandacht voor de 

cliënt als mens. Zijn of haar persoonlijke context wordt altijd door ons 

meegenomen bij het opstellen van een zorgleefplan. Wij zullen het 

komende jaar volgens onze geijkte intake procedure blijven werken. 

De autonomie van onze cliënten behouden en bevorderen is altijd ons 

streven. Hiertoe wegen wij af wat de cliënt zelf nog kan en wil doen 

tegen de mogelijke risico’s die de cliënt hierdoor zou kunnen lopen. Dit 

doen wij door middel van risicosignalering. De Inspectie 

Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) gaf ons dit jaar de aanbeveling om 

meer aandacht te geven aan het beoordelen, documenteren en 

beschikbaar maken van deze risico’s door en voor onze medewerkers. 

Wij hebben hier dan ook dit jaar maatregelen op ingezet; onder andere 

de verbetering van ons elektronisch cliënten dossier (ECD). Ons doel 

voor het komende jaar is om voor al onze cliënten de risicosignalering 

te blijven actualiseren en deze periodiek te evalueren. 

Zorgdoelen: Iedere cliënt heeft met ons afspraken over en inspraak bij 

de doelen ten aanzien van zijn/haar zorg, behandeling en 

ondersteuning. Een tweede aanbeveling van de IGJ was om deze doelen 

duidelijker te inventariseren in ons ECD. Wij hebben hiertoe acties 

geïnitieerd en alle zorgdossiers van onze cliënten bevatten nu duidelijk 

beschreven zorgdoelen. Voor het komende jaar stellen wij onszelf als 

doel om de volledigheid van de dossiers op dit punt te blijven 

monitoren en borgen. 

“Iemand met 

een zorg- en 

ondersteunings

behoefte is 

vooral een 

uniek persoon 

met een eigen 

geschiedenis, 

een eigen 

toekomst en 

eigen doelen.” 

Zorginstituut 
Nederland 

(kwaliteitskader) 

 

p.10 



                             

 

  

Onze plannen 

 

Wonen & Welzijn 

 

Zingeving, een zinvolle tijdsbesteding, een schoon en verzorgd lichaam 

plus verzorgde kleding, vrijwilligersinzet en wooncomfort zijn de bepalende 

hoofdthema’s als het gaat om het welzijn van onze cliënten. 

Zingeving: Ouder worden kan gepaard gaan met verlies van functies, 

eenzaamheid, rouw, depressie en vragen inzake de invulling van de laatste 

levensfase. Villa Attent zet geschoold en ervaren personeel in die altijd 

aandacht blijven houden voor het zingevingsaspect. Wij zullen dit de 

komende jaren blijven doen voor en met onze cliënten.  

Een zinvolle tijdsbesteding is van wezenlijk belang voor het welzijn van 

onze cliënten. Dagelijks bieden wij een gedifferentieerd aanbod aan 

activiteiten in individueel of groepsverband. In samenwerking met door 

ons ingezette fysiotherapeuten wordt ook beweging gestimuleerd bij de 

bewoners van Villa Bernard; twee dagen per week wordt er gymnastiek 

aangeboden aan onze bewoners. Komende jaren zullen wij dit beleid 

blijven uitvoeren en vrijwilligers uitnodigen om ons hier bij te helpen. 

Daarom hebben wij dit jaar ook een participatie beleid opgesteld. 

Ook zetten wij twee dagen per week extra een welzijnsmedewerker in 

ter bevordering van het welzijn van de bewoners. 

Een schoon en verzorgd lichaam is essentieel voor het welzijn van een 

mens. Tijdens het intake proces wordt de behoefte aan ondersteuning op 

dit vlak besproken met cliënten. Ook evalueren wij deze behoefte periodiek 

met onze cliënten en stellen zo nodig de zorgverlening bij. De inzet van 

onze bekwame verzorgingsmedewerkers maakt dat wij het komende jaar 

ook aan deze zorgvraag zullen kunnen blijven voldoen. 

Wooncomfort is geen punt in de prachtige woonvilla in de bosrijke en 

rustige omgeving van Hellendoorn. Uit ons cliënt tevredenheidsonderzoek 

is naar voren gekomen dat enkele bewoners behoefte hadden aan riantere 

vertrekken. Onze doelstelling voor de komende jaren is dan ook om de 

mogelijkheden voor een aanvullende woonlocatie te inventariseren. 

Hierdoor kunnen wij nog beter voldoen aan de wooncomfort wensen van 

onze bewoners.   

  

“Een zinvolle 

tijdsbesteding 

is van wezenlijk 

belang voor het 

welzijn van 

onze cliënten.” 

p.11 



                             

  

Onze plannen 

 

Veiligheid 

 

“Veiligheid zien 

wij bij Villa 

Attent als een 

drieluik: 

veiligheid van 

de cliënt, een 

veilige 

woonomgeving 

en een veilige 

werkomgeving 

voor onze 

medewerkers.” 

Veiligheid zien wij bij Villa Attent als een drieluik: veiligheid van de 

cliënt, een veilige woonomgeving en een veilige werkomgeving voor 

onze medewerkers. Zodra één van deze aspecten in gedrang komt zien 

wij dat als een top prioriteit. Deze visie op veiligheid hebben wij altijd 

gehad en blijven wij in de komende jaren houden. 

Een veilige woonomgeving voor onze bewoners zullen wij ook 

komende jaren blijven borgen door de inzet van een brandmeld- en 

alarminstallatie. Deze laten wij keuren door erkende partijen. Ook 

denken wij in oplossingen voor andere onveilige situaties; zo zal er een 

halfhoge deur worden geplaatst in het trapgat (ondanks dat er een lift in 

de villa aanwezig is). 

De veiligheid van de werkomgeving verbeteren wij in het komende 

jaar door Arbo checks uit te voeren en door het oppakken van 

verbeterpunten uit  de door ons uitgevoerde Arbo risico-inventarisatie 

en evaluatie (RI&E). 

Ten aanzien van de veiligheid van onze cliënten gaat in het jaar 

2020 onze aandacht in het bijzonder gevestigd worden op de 

medicatieveiligheid. Helaas hebben wij moeten constateren dat de 

actuele medicatie overzichten niet voor alle cliënten structureel actueel 

waren. Wij krijgen deze lijsten aangeleverd door apothekers en zijn van 

deze externe partijen afhankelijk. Wij zijn in overleg met de betreffende 

apothekers om samen tot een oplossing te komen. Daarnaast zal er een 

wekelijkse controle worden uitgevoerd door onze zorgmanager op het 

actueel en juist zijn van alle medicatie overzichten en aftekenlijsten. 

Ook zijn wij de mogelijkheden aan het verkennen om met een digitaal 

systeem te gaan werken voor de medicatie.  

Ten overvloede zijn wij een samenwerkingsovereenkomst aangegaan 

met de Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). In 

januari zal samen met het IVM een traject worden gestart waarbij ons 

medicatie beleid en systeem zal worden geaudit.  

 

 

p.12 



                             

  

Onze plannen 

 

Leren & werken aan kwaliteit 

 

“Werken aan 

kwaliteit en het 

continu 

verbeteren van 

de 

zorgkwaliteit 

staat hoog in 

het vaandel bij 

onze 

organisatie.” 

Werken aan kwaliteit en het continu verbeteren van de zorgkwaliteit 

staat hoog in het vaandel bij onze organisatie. Onder andere is het 

opstellen van een kwaliteitsplan als deze onderdeel van ons 

verbeterproces.   

Daarnaast verzorgen wij jaarlijks een kwaliteitsverslag waarin wij de 

voortgang met betrekking tot de doelen uit het plan presenteren en 

verantwoorden. Dit document verschijnt jaarlijks voor 1 juli volgend op 

het rapportagejaar en wordt gepubliceerd op onze website. Tevens is de 

Openbare Database van Zorginstituut Nederland te raadplegen voor 

onze kwaliteitspublicaties. 

Ook maakt onze organisatie deel uit van een lerend netwerk van 

Actiz. Als doelstelling voor het komende jaar stellen wij daarnaast dat 

wij ons lerend netwerk gaan uitbreiden door te gaan samenwerken met 

twee andere collega zorgorganisaties. 

Voorts zijn wij trots om te mogen vermelden dat Villa Attent B.V. het 

HKZ KO certificaat heeft behaald voor haar  

kwaliteitsmanagementsysteem. De onafhankelijke erkende en 

geaccrediteerde certificerende instantie DNV-GL heeft als externe audit 

partij ons kwaliteitssysteem tegen het licht gehouden. Om in het jaar 

2020 te borgen dat ons kwaliteitssysteem nog beter ingericht zal 

worden maken wij gebruik van de expertise van een 

consultancy bureau. Vos Advies B.V. zal ons het komende jaar dan 

ook van advies gaan voorzien op het gebied van zorgkwaliteit borging, 

verbetering en certificering. 

Ook zal door de organisatie Thuis in het verpleeghuis – Waardigheid en 

trots een kwaliteitsscan worden uitgevoerd op locatie Villa Bernard. 

Zo krijgen wij nog meer inzicht in de verbeterpunten met betrekking tot 

de geleverde zorgkwaliteit. 

Tenslotte zal ons interne kwaliteitsteam structureel overleg blijven 

voeren om al onze kwaliteitsdoelstellingen te kunnen bewaken. 

p.13 



                             

  

Onze plannen 

 

Leiderschap & Toezicht 

“Periodiek 

overleg met 

onze RvC zal 

het externe 

toezicht blijven 

borgen.” 

Extern toezicht zal in het komende jaar goed worden opgepakt door 

Villa Attent. Periodiek overleg met onze Raad van 

Commissarissen zal het externe toezicht blijven borgen. Desgewenst 

zullen wij onze commissarissen in contact brengen met externe 

vertegenwoordigers van relevante zorg beroepsgroepen (denk hierbij 

aan een SO of verpleegkundige niv. 5.) 

Onze RvC zal altijd de Zorgbrede Governance Code in acht nemen 

bij de uitvoering van haar taken. 

Naast toezicht door het externe orgaan fungeert de directie als intern 

toezichthouder. De directie loopt op gezette tijden mee binnen 

het primaire proces van Villa Bernard. Zo houdt de directie gevoel 

met de kwaliteit van zorg en het werk op de werkvloer. 

Het leiderschap en bijbehorende taken zijn binnen onze 

organisatie  duidelijk gedefinieerd. Onze zorgmanager stelt zich 

ondersteunend, faciliterend en transparant op naar alle zorgverleners 

en cliënten.  

Een doelstelling voor het jaar 2020 is voortgekomen uit advies van de 

IGJ en ziet op het leiderschapsaspect. De directie nam teveel 

zorginhoudelijke taken op zich. Onze doelstelling zal dan ook zijn om 

zorginhoudelijke en coördineerde taken te blijven overdragen aan de 

zorgmanager en kwaliteitsteam. Het komende jaar zullen wij ervoor 

waken dat deze lijn en takenscheiding vervaagd.  

 

 

p.14 



                             

  

Onze plannen 

 

Voldoende en bekwaam 

personeel 

 

“Om in 2020 de 

bekwaamheid 

van ons 

personeel te 

borgen hebben 

wij een 

scholings-

programma 

opgesteld.” 

Zoals reeds is aangestipt tijdens de profielschets van onze organisatie in 

dit plan zijn wij ons bewust van het belang van bekwaam personeel. Om 

in het komende jaar de bekwaamheid van ons personeel te borgen 

hebben wij voor 2020 een scholingsprogramma opgesteld. 

Zo zijn onder andere de volgende cursussen en scholingen gepland voor 

ons personeel: BHV en reanimatie cursus, methodisch werken scholing, 

scholing “de zorgvrager met dementie”, tiltechnieken cursus en diverse  

E learning programma’s via V&VN. 

Ook is recentelijk de bekwaamheid van het personeel getoetst welke 

risicovolle verpleegtechnische handelingen verrichten. Tijdens deze 

training verpleegtechnische handelingen zijn onze verzorgende IG en de 

verpleegkundigen getoetst met betrekking van de volgende risicovolle 

handelingen: Katheterisatie van de man, verwisselen suprapubische 

katheter, katheteriseren van de vrouw met twee personen, blaasspoelen, 

(suprapubische) katheter observeren en verzorgen, het geven van een 

klysma, intramusculair injecteren, injecteren subcutaan en 

bloedsuikergehalte bepaling. 

Een doelstelling voor onze organisatie is het inhuren van een specialist 

ouderengeneeskunde welke 24 uur per dag bereikbaar zal zijn voor onze 

medewerkers. Momenteel zijn wij in overleg met een potentiele partij 

inzake een dergelijke overeenkomst. 

Een tweede doelstelling ziet op het aantrekken van nieuwe 

medewerkers. Wij hebben meerdere vacatures opengesteld voor 

verzorgenden IG. Villa Attent wil namelijk in het komende jaar zeker 

zijn dat er voldoende personeel kan worden ingezet om aan de 

zorgvraag van onze cliënten te kunnen blijven voldoen. 

 

p.15 



                             

  

Onze plannen 

 

Gebruik van hulpbronnen en 

informatie 

 

“Door de 

meldingen ook 

op te nemen in 

het zorgplan 

van de cliënt 

kunnen wij 

borgen dat het 

zal leiden tot 

verbetering 

tijdens de 

dagelijkse 

zorgverlening.” 

Onze organisatie is zich terdege bewust van het belang van 

hulpbronnen en informatie bij de borging en verbetering van 

zorgkwaliteit. 

Wij stelden de waardevolle input van de IGJ met betrekking tot onze 

interne informatiebron benutting dan ook zeer op prijs. Ons ECD 

systeem bevatte nog geen digitaal formulier waarin medewerkers 

incident meldingen konden maken. Door hiervoor geen geïntegreerde 

formulieren te gebruiken bleef deze waardevolle incident informatie 

onderbenut.  

Nadat een medewerker een incident heeft gemeld (middels het 

formulier in het EPD) worden de zogenaamde MIC en MIM meldingen 

worden besproken in het kwaliteitsteam en zorgoverleg. Door de 

meldingen ook op te nemen in het zorgplan van de cliënt kunnen wij 

vervolgens borgen dat het zal leiden tot verbetering tijdens de dagelijkse 

zorgverlening.  

Wanneer een incidentmelding betrekking heeft op een medewerker dan 

worden ze tijdens de vergaderingen uitgebreid besproken zodat een 

ieder er wat van kan leren.  

Een doelstelling voor Villa Attent zal dan ook zijn om aandacht te 

blijven vragen voor het veilig melden van incidenten.  Onze 

zorgmanager zal de incidentmelding het komende jaar blijven 

monitoren en agenderen. 

p.16 



                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SPEERPUNTEN 2020 

 

“Wij hebben 

ambitieuze 

kwaliteit 

verhogende 

plannen voor 

het komende 

jaar” 

 

p.17 

WAAR LIGT ONZE FOCUS IN 2020 

 

Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij ambitieuze 

kwaliteit verhogende plannen voor het komende jaar. 

Hieronder kunt u een opsomming lezen van de 

speerpunten zoals geformuleerd in dit plan: 

• Voor al onze cliënten de risicosignalering blijven 
actualiseren en deze periodiek te evalueren; 

• De volledigheid van de dossiers m.b.t. zorgdoelen 

blijven monitoren en borgen; 

• De mogelijkheden voor een aanvullende 
woonlocatie inventariseren; 

• Oplossing zoeken met apothekers over AMO’s 

• Interne controle blijven uitvoeren op de 
aangeleverde AMO’s en aftekenlijsten; 

• Ons lerend netwerk uitbreiden door te gaan 
samenwerken met twee andere collega 
zorgorganisaties; 

• De takenscheiding tussen directie en 
zorgmanagement blijven bewaken; 

• Het inhuren van een specialist 
ouderengeneeskunde welke 24 uur per dag 
bereikbaar zal zijn voor onze medewerkers; 

• Het aantrekken van meer verzorgenden IG; 

• Aandacht blijven vragen voor het veilig melden van 
incidenten. 

 



                             

 

 

NEEM CONTACT MET 

ONS OP 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit kwaliteitsplan? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 

 

Villa Attent 

De Joncheerelaan 144 

7441HL Nijverdal 

 

T. 0548 – 656312 (Villa Bernard) 

T. 0548 – 626365 (Algemeen) 

E. villa-bernard@villa-attent.nl 

E. info@villa-attent.nl 

 


