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Kwaliteitsverslag Cederhof 2019 
 

 

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

Cederhof heeft in 2019 met de Kwaliteitsgelden 6,34 Fte extra (ten opzichte van 2018) aangesteld. 

Deze extra handen worden ingezet in de zogenaamde ‘piekuren’. Cederhof werkt met kleine teams 

met vaste medewerkers (minimaal niveau verzorgende IG). Iedere bewoner heeft een 

contactverzorgende. Cederhof werkt niet met uitzendkrachten. 

 

Uit de externe evaluatie blijkt dat familie en naasten over 2019 de zorg een gemiddeld 

aanbevelingscijfer van een 9 geven. In 2018 scoorde Cederhof een 8,6. 

De medewerkers geven elkaar een 8,5 als cijfer. De leerlingen geven de begeleiding een 9.  

 

In 2019 heeft IGJ bezoek en Prezo Gouden Keurmerk VVT plaatsgevonden. De cliëntgerichtheid wordt 

geroemd. Cederhof wordt als ‘bijzonder’ aangemerkt. 

 

Omgaan met onbegrepen gedrag                             

We zagen, met de opname van nieuwe bewoners, een toename van onbegrepen gedrag op de 

gesloten units. In 2019 was er een verdubbeling van het aantal MIM-meldingen waarbij sprake was 

van verbale en fysieke agressie naar medewerkers toe. Allereerst zijn de behandelaar en de 

psycholoog ingezet op cliëntniveau. Vervolgens heeft een team scholingen gehad door een 

verpleegkundig specialist die veel ervaring heeft met deze casuïstiek. 

In 2019 hebben alle medewerkers de cursus Mimakkus gevolgd (basis en gevorderd). 

In het opleidingsplan 2020 wordt aan het omgaan met onbegrepen gedrag vervolg gegeven. 

 

 
 

 

Naast groeps- meer individuele activiteiten    

In 2019 is bereikt dat cliënten wordt gevraagd of ze willen deelnemen aan een individuele of groeps-

activiteit. Dat wordt door de cliënt en zorgverlener gewaardeerd: meer persoonlijke zorg is bereikt. 

Elke week komt 4 uur de muziektherapeut om met bewoners van muziek te genieten. Voor iedere 

bewoner van de huiskamer is een favoriete afspeellijst gemaakt, en ze hebben een eigen MP3 speler.  
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De muziektherapeut neemt deel aan de werkgroep Music Memory samen met de zorg. Zo is voor een 

bewoner uitgedacht om muziek tijdens de ochtendzorg in te zetten, zodat ze rustiger wordt. 

 

 
 

De fysiotherapeute komt ook 4 uur per week. Zij maakt deel uit van de werkgroep bewegen samen 

met de zorg en een lid van de cliëntenraad. Samen bekijken zij hoe de bewoners nog meer kunnen 

bewegen.  Alle uren van extra inzet van personeel wordt geregistreerd met een speciale roostercode. 

Elke dag is er een bewegingsgroepsactiviteit. Uit de evaluatie onder familie en naasten komt ook de 

waardering van het aanbieden van zoveel activiteiten waar bewoners voor kunnen kiezen. 

 

 
 

In 2019 is een tovertafel aangeschaft. Deze tovertafel circuleert over de 5 huiskamers (om 4 weken). 

De tovertafel wordt ingezet voor groepsactiviteit, maar ook als individuele activiteit. 

 

Een nieuwe buitenactiviteit 

Het plan van het aanleggen van een moestuin stond voor 2019 gepland. Dat is helaas niet gelukt, en 

een moestuin wordt echt gemist. Voor 2020 is voor het aanleggen van een moestuin prioriteit 

gegeven en zal uiterlijk 1 mei 2020 gereed zijn.  
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Zorg met smaak                                                        

Op 3 huiskamers wordt dagelijks zelf gekookt. De overige bewoners kunnen kiezen om op hun 

appartement de maaltijd te eten of gezellig samen met anderen in het restaurant. 

 

Samen koken en eten is ook een maandelijkse groepsactiviteit. Vrijwilligers koken een maal per maand 

samen met een kleine (gemixte) groep bewoners. Dat is een gewaardeerde activiteit. In december 

2019 is een opdracht gegeven om de keuken in de bovenzaal te voorzien van een nieuwe oven, 

kookplaat en koelkast, zodat deze activiteit ongestoord doorgang kan hebben. 

 

 
 

Opleiden voor de regio 

Cederhof heeft in 2019 ingezet op het opleiden van extra leerlingen en heeft hiervoor extra uren 

praktijkopleiders ingezet. Een groep BBL leerlingen is in de zomer gestart en een enthousiaste groep in 

het najaar. Cederhof heeft in 2019 een opleidingsqoute van 16.5 % (regionorm is 15%). Cederhof wil 

actief bijdragen aan het regionale vraagstuk om zorg te dragen voor voldoende zorgpersoneel.  

 

Vanuit de evaluaties zien we dat leerlingen erg positief zijn over Cederhof als leer-werkplek. Zo 

hebben we een 100% aanbevelingsscore vanuit de evaluaties 1e helft 2019: “Omdat ze je graag willen 

helpen om nieuwe dingen te leren en laten zien dat ze het leuk vinden dat je er bent.”; “Ik heb er veel 

geleerd en raad anderen ook aan om hier hun eventuele stage te lopen, erg leerzaam!”. 

 

   
De 12 BBL leerlingen die gestart zijn in mei 2019.  De 6 BBL leerlingen zijn gestart in december 2019 
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Voldoende, deskundig personeel.  
Cederhof werkt met kleine teams, met vaste contactverzorgende voor een bewoner. Cederhof werkt 
niet met uitzendkrachten. We hebben vaste oproepkrachten die de bewoners ook goed kennen.  
Daarbij zijn de 200 vrijwilligers het kloppend hart van onze organisatie. 
 

Onderstaand een overzicht van de personeelssamenstelling van zorgcentrum Cederhof. 

 

Functie Aantal  FTE 

Helpende plus 4 1,56 

Verzorgende IG 53 30,33 

Verpleegkundige niveau 4 en 5 5 2,33 

Coördinerend verpleegkundige 7 4,89 

Coördinator vrijwilligers/activ. beg. 1 0,67 

Activiteitenbegeleider 6 3,40 

Praktijkopleider 2 1,22 

Administratie 2 1,50 

Receptie 11 1,44 

Facilitair 49 18,00 

Management 3 3,00 

Kwaliteit/Beleid 1 0,67 

Personeelsadviseur 1 0,56 

Leerlingen niveau 3 en 4 27 16,74 

 

Medewerkers administratie, receptie, management, kwaliteit/beleid en personeelsadviseur werken 

voor zowel zorgcentrum, wijkverpleging en WMO. 

 

 
Inzet van ICT innovaties 
In 2019 Cederhof heeft E-learnings aangeschaft bij TCG. Dit als gewenste innovatie. Elke module is 
echter kostbaar. Administratief blijkt het systeem zeer bewerkelijk om met zogenaamde 
bekwaamheidspaspoorten te gaan werken. Voor een zorgcentrum mogelijk wel té bewerkelijk. 
 
Cederhof biedt door de unieke woon/zorglocatie ook ZZP 5 in een open omgeving. Dit mede door de 

inzet van dwaaldetectiesysteem gekoppeld aan het zorgoproepsysteem. In 2019 is een keuze voor een 

nieuw zusteroproepsysteem gemaakt. Gekozen is voor een spreek/luisterverbinding over een 

telefoonlijn. In 2019 zijn de voorbereidingen in het gebouw gemaakt voor de implementatie in 2020. 

 

 

 

Cederhof, Mei 2020 

 

 

 

 

 


