Kwaliteitsverslag WMO Cederhof 2020
Dit verslag is geschreven voor alle betrokken en geïnteresseerde partijen die meer willen weten over de diensten die Cederhof levert vanuit de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en hoe Cederhof de kwaliteit van deze diensten in 2020 heeft gewaarborgd.
Cederhof is een regionale zorgorganisatie gevestigd in de gemeente Kapelle. Wij bieden zorg (ook wijkverpleging en nachtzorg), welzijn en
wonen onder één dak. Daarnaast leveren wij huishouding en dagverzorging vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook
beschikken we over de mogelijkheid voor tijdelijke opname.

In 2020 werken 317 medewerkers bij Cederhof en ruim 200
vrijwilligers. Verder is Cederhof een populaire werk- en leerplek waar
o.a. de jeugd van Kapelle hun eerste werkervaring opdoet in de vorm
van stage of vakantiewerk.

Missie
Cederhof streeft als Kapelse organisatie naar naadloos aaneen
gesloten diensten van wonen, welzijn en zorg. Wij bieden met onze
bekwame en betrokken medewerkers een bijdrage aan de
leefbaarheid van onze gemeente. Centraal in ons handelen staat het
persoonlijk contact en het respect voor een eigen leven; "heel
persoonlijk.”

Visie
Aansluitend op onze missie, staat in onze zorgvisie zelfstandigheid voorop. Dit betekent dat wij het als organisatie belangrijk vinden om
maatwerk te leveren. Zorg op maat betekent: niet meer, maar ook niet minder zorg verstrekken dan daadwerkelijk nodig is. Samen met
cliënten wordt gekeken naar wat hun netwerk, familie, mantelzorg en vrijwilligers voor hen kunnen betekenen. Dit bepaald mede wat de cliënt
aan professionele zorg en ondersteuning ontvangt. Hierin werken verschillende disciplines binnen Cederhof samen zoals, (coördinerend)
verpleegkundigen, verzorgenden, teamleiders, coördinator huishouding en medewerkers van Welzijn.
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Van aanvraag tot ondersteuning
Wanneer een inwoner van gemeente Kapelle ondersteuning nodig heeft bij het huishouden, neemt deze persoon zelf, of met hulp uit het
netwerk, contact op met GR de Bevelanden. Ook als diegene al cliënt is (van wijkverpleging of dagbesteding) bij Cederhof. Het indicatiebesluit
voor ondersteuning in de huishouding, wordt namelijk vastgesteld door GR de Bevelanden. Hierna komt deze als aanvraag binnen bij de
coördinator huishouding van Cederhof.
De coördinator huishouding maakt een afspraak met de aanvrager voor een intakegesprek. Bij dit gesprek kan familie aanwezig zijn. Wanneer
iemand nog niet in het cliëntenbestand van Cederhof voorkomt, wordt tijdens dit gesprek ook de zorgstart en de zorgleveringsovereenkomst
ingevuld. De zorgleveringsovereenkomst is het formele contract dat Cederhof met de cliënt aangaat voor de levering van de huishoudelijke
diensten. De zorgleveringsovereenkomst is gebaseerd op de algemene voorwaarden van de branchevereniging en verbindt beide partijen met
elkaar voor de duur van het indicatiebesluit. Als de situatie van de cliënt tussentijds verandert, of na afloop van de gestelde indicatietijd niet is
verbeterd, kan een herindicatie worden aangevraagd.
Bij elke (her)indicatie wordt door de coördinator huishouding samen met de cliënt het ondersteuningsplan ingevuld. Hierin wordt vastgesteld
bij welke huishoudelijke taken de cliënt ondersteuning nodig heeft, wat de cliënt zelf kan en welke taken er door personen uit het netwerk van
de cliënt worden opgepakt. Wanneer de cliënt het ondersteuningsplan ondertekend, gaat de cliënt akkoord met de uitvoering van deze
diensten. Het ondersteuningsplan dient als leidraad en kan samen met de huishoudelijke medewerker tijdens het eerste bezoek worden
doorgenomen. Vervolgens wordt besproken hoe het organiseren van het huishouden eruit gaat zien. Desgewenst kan aan de hand van het
ondersteuningsplan een schoonmaakschema worden opgesteld.
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Twee klantverhalen
Mw. 82 jaar
“Sinds ik ben gevallen lukt het mij niet meer om zware taken in de huishouding uit te voeren. En van mijn kinderen mag ik niet meer op een
trappetje staan… Ik vond het in het begin erg lastig om hulp te vragen en dingen uit handen te geven. Maar ik heb het zo getroffen met mijn
hulp! Ze is oprecht met mij begaan en ik kan haar vertrouwen. Het is moeilijk om afhankelijk te zijn, maar door haar vrolijkheid en positiviteit
kan ik hier nu goed mee om gaan. We communiceren goed en verdelen samen de taken, sommige dingen doen we samen zodat ik zoveel
mogelijk zelf kan bijdragen in mijn huishouden.”
Mw. 74 jaar
“Geweldig tevreden! Mijn hulp en ik hebben prettige communicatie. Vanwege artrose en andere fysieke belemmeringen kan ik zelf beperkt werk
verrichten. Eerst deed mijn man nog best veel, maar hij krijgt steeds meer last van zijn versleten knie en heup. Wanneer mijn kinderen er zijn,
pakken zij altijd een grote beurt mee of halen ze een keer een kastje leeg om die schoon te maken. Zo hebben we het lang vol gehouden, maar
zij hebben allemaal zelf ook een baan en een gezin.. Ze helpen nog steeds, maar het is ook fijn dat zij in een schoon huis op bezoek kunnen
komen bij (o)pa en (o)ma.”
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Indicaties vanuit de WMO
In 2020 zijn in de gemeente Kapelle
gemiddeld 196 cliënten die huishouden
(WMO) van Cederhof ontvangen. Dit aantal
varieert in het jaar: oplopend van 189
cliënten in januari 2020 naar 201 cliënten in
december. Het aantal unieke cliënten is 251
over 2020. Hierin wordt onderscheid gemaakt
in 3 soorten indicaties: huishoudelijke hulp,
Huishoudelijke zorg, Huishoudelijke zorg met
individuele begeleiding

Fijne Dag!
Wanneer iemand zijn of haar eigen dag niet meer kan invullen, ondersteunt Cederhof hierin. Behoud van de regie voor de cliënt en aansluiting
bij het normale leven is daarbij het uitgangspunt. Om te weten wat voor iemand een zinvolle dag is, verdiepen de medewerkers zich in wat
cliënten gewend zijn en wat voor hen van waarde is. Medewerkers kunnen het de cliënt zelf vragen of het met hun familie bespreken. De dag
invulling kan samengaan met andere doelstellingen zoals ontmoetingen met andere mensen, betrokkenheid van mantelzorgers of meer
bewegen, en kan ook samengaan met activiteiten in het dorp.
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Cederhof biedt in 2020 extramurale dag verzorging aan gemiddeld 14 cliënten. Van deze cliënten heeft ongeveer de helft een WMO indicatie
en de helft een WLZ indicatie. In 2020 moest vanwege het corona virus een locatie buiten Cederhof worden gekozen. Eerst zijn we naar het
clubgebouw van ‘Jonge Kracht’ gegaan en vervolgens naar de voetbalkantine om dagverzorging voor deze doelgroep toch mogelijk te maken.
Op dit moment worden de mogelijkheden voor het bieden van Digitale Dagbesteding, als
uitbreiding op de al bestaande dagbesteding onderzocht. Meer informatie hierover vindt
u in de bijlage: Kwaliteitsplan 2021.
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Vrijwilligers
Vanwege het coronavirus konden veel activiteiten die normaal door vrijwilligers werden georganiseerd, niet doorgaan. Zoals bijvoorbeeld het
wekelijkse kegelen, sjoelen, handwerken, zingen en ga zo maar door. We missen onze vrijwilligers ontzettend. We blijven zoveel mogelijk met
hen in contact door hen regelmatig een hart onder de riem te steken in de vorm van een kaartje of kleine attentie.
Ook zetten veel vrijwilligers zich op een andere manier in door nu bijvoorbeeld te helpen bij het bezorgen van
maaltijden van Tafeltje Dekje.

Samen staan we sterker
Naast de samenwerking tussen de disciplines binnen Cederhof, wordt ook samengewerkt met andere
partijen die bij “onze” cliënten betrokken zijn. De coördinatoren huishouding en dagbesteding hebben
direct contact met GR de Bevelanden. Bij verschillende cliënten zijn casemanagers betrokken.
Casemanagers spelen een overkoepelende rol wanneer een cliënt meerdere zorgvragen heeft die door
verschillende aanbieders worden geleverd. De coördinatoren hebben nauw contact met de casemanagers.
Onze huishoudelijke medewerkers hebben een signalerende rol. Wanneer een cliënt thuiszorg van Cederhof
ontvangt, worden de bevindingen van de huishoudelijke medewerker, direct of via de coördinator
doorgegeven aan de collega’s van de wijkverpleging. Als een cliënt meer ondersteuning nodig heeft bij
activiteiten die niet onder wijkverpleging of onder huishouding vallen, kan deze cliënt zelf of met behulp
van het netwerk contact opnemen met Cederhof Welzijn. Wanneer behoefte is aan meer contact, kan er
hulp worden gezocht in de vorm van een vrijwilliger die langs komt voor een gesprek. Denk bijvoorbeeld
ook aan hand en spandiensten in en rond het huis. De coördinator huishouding kan met toestemming van
de cliënt contact opnemen met Cederhof Welzijn om te overleggen hoe zij samen de juiste hulp kunnen
bieden aan de cliënt.
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Het kan voorkomen dat een medewerker van Cederhof huishouding zich zorgen maakt over een cliënt die géén wijkverpleging ontvangt en
waar ook geen casemanager bij betrokken is. Soms kan een gesprek met wijkverpleging of Cederhof Welzijn worden verzorgd. Als dit niet
mogelijk is en de cliënt geen familie of een netwerk heeft die hem of haar kan helpen, zoekt de coördinator huishouding contact met GR de
Bevelanden om de bevindingen van de huishoudelijke medewerker door te geven, zodat zij samen met de cliënt in gesprek kunnen over de
veranderde zorgvraag. In 2021 worden mogelijkheden onderzocht om in de toekomst direct contact te hebben met verschillende
zorgaanbieders van een cliënt waarbij geen casemanager bij betrokken is.

Leren en reflecteren
Wanneer een cliënt huishouding vanuit de WMO ontvangt, neemt de coördinator huishouding na 6 weken contact op voor een telefonisch
evaluatiegesprek. Verbeterpunten pakken we direct op.
Cederhof staat bekend om de persoonsgerichte zorg die wij leveren. Wanneer de zorgvraag van een cliënt meer gecompliceerd wordt of een
cliënt moeite heeft om telefonisch uit te leggen waarmee hij of zij hulp nodig heeft, wordt een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
Om inzichtelijk te maken hoe wij streven naar het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit, willen wij in 2021 informatie uit alle
evaluatiegesprekken vastleggen. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage: Kwaliteitsplan 2021. Al onze cliënten wordt gevraagd een
recensie achter te laten op www.zorgkaart.nl. Op de vraag of cliënten Thuiszorg Cederhof zouden aanbevelen werd 95,8% gescoord! In 2020
konden cliënten hier een recensie over de thuiszorg achterlaten. In 2021 willen wij dat cliënten hier ook recensies specifiek gericht op
huishouding kunnen plaatsen. Met cliënten die uit zorg gaan wordt een evaluatie formulier ingevuld. Deze evaluatieformulieren leren ons dat
de ervaringen overwegend positief zijn.

8

Om de kwaliteit voor zowel medewerkers als cliënten te verbeteren, investeert Cederhof in materialen die de werkwijze voor medewerkers
bevorderen. Overbelasting van schouders en polsen is bij huishoudelijke medewerkers een veel voorkomend probleem. Daarom heeft
Cederhof in 2020 bijvoorbeeld extra emmers met wringer aangeschaft. Dankzij dit hulpmiddel hoeven medewerkers hun doeken zelf niet uit te
wringen. Wij stimuleren cliënten om gebruiksvriendelijke stofzuigers en dweilemmers aan te schaffen.
Om de kwaliteit van zorg te meten voert Cederhof een meting uit aan de hand van het PREZO Keurmerk waarin de scope
dagverzorging wordt meegenomen. Jaarlijks voert de GGD een hygiëne audit uit om te controleren of wij voldoen aan de eisen
die worden gesteld rond hygiëne binnen het verzorgingshuis.

Kennis, Kunde, Kwaliteit
Vanwege het coronavirus konden de jaarlijkse kennisdagen voor al het personeel in 2020 helaas niet doorgaan. In 2019
werden deze kennisdagen als heel waardevol ervaren. In 2021 worden er dan ook weer kennisdagen georganiseerd (indien
nodig digitaal. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt door ervaren collega’s en kunnen met vragen altijd terecht bij hun teamleider of
coördinator. Om ook tijdens corona goede zorg te kunnen blijven leveren heeft Cederhof een OMT (Outbreak Managament Team) dat
beslissingen neemt en knopen doorhakt over wat er moet gebeuren wanneer een cliënt of medewerker (mogelijk) besmet is met het
coronavirus. Voor alle medewerkers, cliënten en bezoekers zijn beschermende middelen aangeschaft om er alles aan te doen hen (preventief)
zo goed mogelijk te beschermen en risico’s op besmetting zover als mogelijk tegen te gaan. Cederhof biedt in de twee zorgpensions die
bedoeld zijn voor tijdelijke opname, ook de mogelijkheid tot COVID zorg aan, voor patiënten die niet langer in het ziekenhuis hoeven te
verblijven, maar (nog) niet naar huis kunnen.
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Toekomstvisie
Cederhof zet zich door verschillende pilots voor MBO en HBO studenten in
samenwerking met scholengemeenschappen in om voldoende
zorgmedewerkers voor Zeeland te behouden. Samen met gemeente Kapelle en
SMWO wil Cederhof werken aan innovaties om vergrijzing zo klantgericht
mogelijk én met zo min mogelijk administratieve lasten op te vangen. Hierbij
denken wij aan: indicatieloze dagverzorging en Individuele Begeleiding thuis.

Cederhof Welzijn start in 2021 met dorpenteams en ‘welzijn op recept’. Met deze inzet en samenwerking op terrein van preventie hoopt
Cederhof zich voor te bereiden op de verdergaande vergrijzing van gemeente Kapelle.
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Kwaliteitsplan 2021
Waar staan we nu

Wat gaan we doen (2021)

Waar willen we staan (2022)

We zien dat werknemers
bijvoorbeeld nog uitvallen
door slijtage of een ontsteking
in de gewrichten.

Cederhof wil investeren in haar werknemers
en een zo gezond mogelijke werkomgeving
creëren. Eind 2021 wordt een nieuwe RIE
opgesteld door de arbo deskundige om te
bezien welke extra preventieve maatregelen
Cederhof kan nemen om leuker, gezonder en
veiliger werken mogelijk te maken.

Minder langdurig zieke werknemers met
slijtage en/of ontstekingsklachten. In ieder
geval zijn emmers met wringer zijn beschikbaar
voor alle medewerkers die hiermee willen
werken. Op grond van de RIE maakt de
coördinator huishouden een plan welke andere
maatregelen kunnen worden getroffen.

Werken in de juiste houding
vraagt aandacht. Ook het
optimale gebruik van
hulpmiddelen.

Meer bewustwording creëren over
lichaamshouding en bewegingen tijdens werk
en beschikbare hulpmiddelen door o.a.
voorlichting.

Een betere houding op de werkvloer en gebruik
van hulpmiddelen wat de gezondheid en
kwaliteit van het werk van werknemers
bevordert.

De interne communicatie gaat
nog niet altijd op de meest
efficiënte en transparante
manier.

Voor zorgmedewerkers inzichtelijk maken
welke huishoudelijke hulp bij de cliënt
werkzaam is en visa versa, zodat
communicatie direct kan verlopen via het
medewerkersportaal.

Optimaal communicatiesysteem waardoor
betrokken werknemers direct op de hoogte zijn
van nieuwe, relevante informatie over de
cliënt.
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Directe communicatie met
externe partijen is vaak niet
mogelijk.

Onderzoek naar systeem om te communiceren Optimaal communicatiesysteem waardoor
met externe partijen die betrokken zijn bij de
betrokken werknemers kunnen communiceren
cliënt met in achtneming van de AVG.
met betrokken partijen van de cliënt met
inachtneming van de AVG.

Bij enkele cliënten wordt
desgewenst over huishouding
gerapporteerd in de zorgmap
of een eigen notitieboekje.

Huishouding kan een signalerende rol hebben
en kan waardevolle informatie over de cliënt
op deze manier veilig overdragen aan de
collega’s van de zorg.
Onderzoeken of/hoe huishoudelijke
medewerkers kunnen rapporteren over hun
werkzaamheden vanuit hun signalerende rol
en/of hiervoor beleid nodig is.

Meer transparantie en inzicht in de
werkzaamheden van de huishoudelijke hulp
waardoor de kwaliteit hiervan verhoogd.
Meer mogelijkheid om als signalerende rol iets
voor de cliënt te betekenen.
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De coördinator heeft een klein
deel (15%) van de werknemers
en een deel van de cliënten
(20%) nauwelijks gesproken en
heeft daaddoor beperkter zicht
op hun beleving van het
(geleverde) werk.

Voor het aflopen van de indicatie persoonlijk
contact opnemen om te vragen of het gewenst
is de indicatie te verlengen en tijdens dit
gesprek direct vragen naar de tevredenheid
over de huishoudelijke hulp.
Ook de huishoudelijke hulp wordt gebeld om
te vragen hoe het werken bij deze cliënt wordt
ervaren en of er aandachtspunten zijn.

Rapportages van deze gesprekken op een
handige en beschermde plek opslaan.
Verhoogde kwaliteit in de beleving voor zowel
de cliënt als de medewerker en meer inzicht en
transparantie in de tevredenheid van de cliënt
over de huishouding.

Wanneer mogelijk wordt door de coördinator
huishouding een huisbezoek bij de cliënt
ingepland en wordt de werknemer in persoon
uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.
Er is geen mogelijkheid tot
digitale dagbesteding.

Interesse peilen in het bestaande
cliëntenbestand voor digitale dagbesteding.
Door kleine experimenten uitproberen of
digitale dagbesteding een waardevolle
aanvulling kan zijn voor onze cliënten.

Cederhof heeft zich kandidaat gesteld voor
digitale dagbesteding.
Desgewenst mogelijkheden tot digitale
dagbesteding aanbieden voor bestaande
cliënten. Mogelijkheden onderzoeken voor het
aanbieden van digitale dagbesteding voor
nieuwe cliënten.
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