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Kwaliteitsverslag Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning ‘19 
 
In dit beknopt verslag geeft Cederhof verantwoording over de inzet het afgelopen jaar. Dit wordt 
gedaan aan de hand van o.a. de kwaliteitseisen van het kwaliteitskader Oosterschelderegio bij de 
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het kwaliteitsverslag zal ook 
gepubliceerd worden op de website van Cederhof. 
 
 
1. Inleiding  
Cederhof is een kleinschalige, regionale zorgorganisatie gevestigd in de gemeente Kapelle. Wij 
bieden het gehele palet van welzijn, zorg en wonen. Ook de nachtzorg.  
 
In 2019 werken 316 medewerkers bij Cederhof, en ruim 200 vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van 
medewerker van Cederhof is 39 jaar. Cederhof heeft een gezonde leeftijdsopbouw van haar 
personeelsbestand. Ook is Cederhof gewild als leer-werkplek, stageplaats en vakantiebaan. De jeugd 
van Kapelle heeft vaak een periode bij Cederhof gewerkt. 
 
2. Missie  
Als organisatie streeft Cederhof naar naadloos aanééngesloten diensten van welzijn, zorg en wonen. 
Wij bieden met onze bekwame en betrokken medewerkers een bijdrage aan de leefbaarheid van 
gemeente Kapelle. Centraal in ons handelen, staat het persoonlijke contact en het respect voor een 
eigen leven:” heel persoonlijk”.  
 
Dit komt ook tot uiting in de zorgvisie. Zelfstandigheid staat hierbij voorop. De zorg die verleend 
wordt, is gebaseerd op de zorg die de cliënt nodig heeft. Zorg op maat betekent: niet meer, maar ook 
niet minder zorg verstrekken dan daadwerkelijk nodig is. Wat het netwerk, familie, mantelzorg en 
vrijwilligers voor de cliënt kan betekenen, bepaalt mede wat de cliënt aan professionele zorg en 
ondersteuning ontvangt. Dit spreken we gezamenlijk af.  
 

  
 
3. Huishouden 
Er zijn in de gemeente Kapelle gemiddeld 153 cliënten die huishouden (WMO) van Cederhof in 2019 
ontvangen. Dit aantal varieert in het jaar: oplopend van 127 cliënten in periode 1 naar 183 cliënten in 
periode 13.  
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Er zijn gemiddeld 14 cliënten die huishouden voor verpleeghuiszorg thuis (WLZ extramuraal) 
ontvangen.  
 
Er zijn in 2019 70 medewerkers Huishouden in dienst bij Cederhof die deze zorg verlenen. De 5 
medewerkers van de linnenkamer dragen zorg voor het linnengoed en kleding van de bewoner, en zo 
nodig ook voor thuiswonende cliënten. 

 
Huishoudelijke Hulp 
Indien cliënten vanwege lichamelijke klachten problemen hebben om hun woning schoon en 
leefbaar te houden, komen zij in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Zij beschikken over 
voldoende vaardigheden om de regie te kunnen voeren. 
De meeste cliënten ontvangen naast huishouding ook persoonlijke en verpleegkundige zorg 
van Cederhof. 
 
Huishoudelijke Zorg 
Als men over onvoldoende vaardigenheden beschikt om zelf de regie te kunnen voeren wordt 
huishoudelijke zorg ingezet om de client te ondersteunen bij het organiseren en uitvoeren van 
huishoudelijke werkzaamheden. Het ondersteuningsplan zal samen worden ingevuld met de 
client en diens familie, netwerk. 
 
Huishoudelijke Zorg met Individuele Begeleiding 
In sommige casussen is het noodzakelijk dat huishoudelijke zorg uitgebreid wordt met 
individuele begeleiding in het huishouden.  

 
 
4. Dag verzorging 
Op de doordeweekse dagen ontvangen 16 cliënten dag verzorging van Cederhof. In het weekend zijn 
dat 8 cliënten. Van deze cliënten heeft ongeveer de helft een WMO indicatie en de helft een indicatie 
WLZ extramuraal. 
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5. Het proces 
Als een inwoner van de gemeente Kapelle, of een cliënt van Cederhof, ondersteuning nodig heeft bij 
het huishouden, zal er door de inwoner/cliënt zelf contact moeten worden opgenomen met GR-de 
Bevelanden. Als GR-de Bevelanden het indicatiebesluit heeft vastgesteld, komt deze melding binnen 
bij de coördinator huishouden van Cederhof.  
 
De coördinator huishouden maakt een afspraak met de aanvrager. Bij dit gesprek kan familie 
aanwezig zijn. Tijdens het informatieve gesprek bij de cliënt thuis, wordt een ondersteuningsplan 
ingevuld daar waar de behoefte ligt. Wanneer de cliënt het ondersteuningsplan ondertekend, gaat 
deze akkoord met de uitvoering van deze diensten. Het ondersteuningsplan wordt gebruikt als 
leidraad voor het (eventueel wenselijk) op te stellen schoonmaakschema wat de cliënt samen met de 
huishoudelijk medewerker tijdens het eerste moment met elkaar afstemt.  
 
Het ondersteuningsplan met contactgegevens en algemene informatie van Cederhof wordt 
opgestuurd naar de cliënt samen met de zorgleveringsovereenkomst. 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. De zorgleveringsovereenkomst verbindt beide partijen met ingang van de 
ondertekening en de duur van het indicatiebesluit. 
 
Als de situatie van de cliënt tussentijds verandert, kan een herindicatie worden aangevraagd. In dat 
geval zal er een nieuw ondersteuningsplan worden opgesteld.  
 
6. Kwaliteitsmetingen 
Het gewone is heel bijzonder. Dat was het oordeel van de auditor van het Prezo Gouden keurmerk 
over Cederhof (april 2019): “Uit observaties en gesprekken tijdens de rondgang bij Cederhof blijkt dat 
de kernwaarde “heel persoonlijk” op een goede wijze wordt ingevuld. Cliënten van de thuiszorg, de 
dagbesteding en de bewoners van Cederhof zijn doorgaans tevreden. Medewerkers en vrijwilligers 
tonen betrokkenheid en gedrevenheid en benoemen de kernwaarde. Ook de korte lijnen in de keten 
tussen de thuiszorg, de dagbesteding, Cederhof intramuraal, het wonen in de aanleunwoningen en 
welzijn zijn duidelijk zichtbaar en voor de bewoners van Kapelle is er een aanspreekpunt waar alles 
geregeld wordt.”  
 
Ook het rapport van de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd roemde de cliëntgerichtheid van 
Cederhof (maart 2019). Daarnaast laat Cederhof voor wijkverpleging en verpleeghuiszorg door een 
extern bureau een tevredenheidsonderzoek uitvoeren (december 2019). Toen we van familie en 
naasten van de bewoners gemiddeld een 9 als aanbevelingscijfer kregen, was het tijd voor gebak. Om 
te vieren hoe goed we het samen hebben.  
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7. Deskundigheid 
Cederhof heeft geen arbeidsmarktprobleem. Er is voldoende aanbod voor WMO-functies. Dat maakt 
dat een zorgvuldige selectie kan plaatsvinden. Er wordt geselecteerd op kennis/kunde en ook op de 
juiste persoon. Past deze persoon bij de missie van Cederhof? Heel persoonlijk. Kan deze persoon 
werken met korte lijnen? Als er iets is met de cliënt dan weet de medewerker huishouden of de 
medewerker van de dag verzorging wanneer zij/hij de Welzijn of wijkverpleging dient te verwittigen. 
Deze samenwerking vinden wij cruciaal. We zijn een team. 
 
De coördinator huishouden wijst een medewerker huishouden aan die het ondersteuningsplan bij 
die cliënt gaat uitvoeren. Daarbij houden zij contact hoe deze uitvoering verloopt. De medewerker 
huishouden kan met haar vragen bij de coördinator terecht.  
De coördinator bewaakt dat er een goede dienstverlening plaatsvindt. In contacten met cliënten doet 
zij actief navraag over de ervaringen met hulp van Cederhof.  
 
In het elektronisch cliëntensysteem Nedap/ONS is veel informatie te vinden rondom de cliënt, 
zorginhoudelijk en op welzijnsgebied. Voor medewerkers is het ONS-systeem goed inzichtelijk en 
weten ze elkaar middels het medewerkersportaal te vinden voor vraag en antwoord. 
 
Maandelijks wordt voor alle medewerkers een Cedernieuws uitgebracht waar de laatste informatie 
over ontwikkelingen in het vak, Cederhof en ook gezellige zaken is te lezen. 
 
Bij Cederhof staat leren voorop. Voor de zorgprofessionals is een lijst van deskundigheden 
samengesteld waarvoor elke medewerker verplicht training/scholing moet volgen. Daarnaast zijn er 
thema’s die horen bij de rol of het aandachtsveld dat een medewerker heeft in het team. Daarnaast 
wordt er jaarlijks rondom een thema scholingen aangeboden. Wij werken met het PREZO 
kwaliteitssysteem. In 2019 is het Gouden Keurmerk weer gecontinueerd.  
 
Kennisdagen 2019 
Iedere medewerker van Cederhof  tekent zich in voor tenminste twee blokken (van 3-4 uur) tijdens 
de kennisdagen. Deze scholing is verplicht en vindt plaats in de tijd van de werkgever.  
In februari 2019 werden bijvoorbeeld deze voorstellingen aan de medewerkers gegeven: 

Voorstelling Tesoro. Ontroerende en boeiende monoloog over dementie. Titia Brassé 
speelt deze voorstelling sinds 2016. In de rol van verteller schetst ze het liefdesverhaal 
van een echtpaar en de uiteindelijke opname van de man, Jean Paul Bruls, in een 
psychogeriatrische zorg woning. Ze speelt zelf ook de echtgenote, Jean Paul de 
bewoner, de verzorgende, de arts, de manager. Na de voorstelling is er een 
nabespreking. 

 
Toneelvoorstelling “Ons kan niks gebeuren”. Een op de vijf mensen zal een vorm van 
dementie krijgen. En ondanks de veelheid aan informatie, boeken en films wordt men 
vaak overvallen door de ziekte, haar consequenties en hoe daarmee om te gaan. 
Menselijk contact is van levensbelang voor patiënt en mantelzorger. Wat als we de 
contactsleutel kwijt zijn? Als de logica is verdwenen en de vertrouwde woorden hun 
inhoud hebben verloren; dan wordt het zoeken. De lichaamstaal en de taal van de 
emotie, gebaseerd op afstemming, respect en rust blijven over. Jan Rauh en Helma 
Giebels hebben zich daarin gespecialiseerd. Contact maken met mensen in 
verschillende stadia van dementie was jarenlang hun opdracht. Een vorm die ze hier 
voor gebruiken is een door hen zelf geschreven en gespeelde toneelvoorstelling. Een 
voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen.  
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Daarnaast hebben wij op 11 april 2019 als samenwerkende zorgaanbieders (Iriz, Cleijenborg, 
Eilandzorg, Curamare en Cederhof) aan al onze huishoudelijke medewerkers een leuke, informatieve 
en ontspannen dag aangeboden. Deze huishoud dag werd gehouden in het Dorpshuis Versvliet. Deze 
dag is door de medewerkers zeer gewaardeerd. 
 
Evalueren. Bij vertrek wordt een enquête aan de medewerker en vrijwilligers toegezonden. Hierin 
wordt gevraagd naar ervaringen van het werken bij Cederhof. Ook wordt een waardering van het 
werken bij Cederhof gevraagd. Het aanbevelingscijfer (zou u Cederhof als werkgever aanraden) is 
87,5%. Aan Cederhof wordt gemiddeld een 7,9 toegekend als cijfer.  
Ook aan vrijwilligers wordt een evaluatie gestuurd. De vrijwilligers raden Cederhof aan als 
organisatie. Hun vertrek heeft veelal te maken met afnemende gezondheid, verhuizing of 
mantelzorgtaken. 
 
In 2019 is Cederhof als 1e organisatie in Zeeland toegetreden tot de beweging Radicale vernieuwing. 
Een leernetwerk dat werkt aan verpleeghuiszorg waarin mensen (en niet regels of protocollen) het 
belangrijkste zijn. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg echt nodig hebben, hun 
naasten, en de mensen die zorg verlenen. Op verzoek van de cliëntenraad is Cederhof deelnemer 
geworden van dit inspirerende netwerk, met als pilot het Zorgpension Kapelle.  

 
 

8. Goed bestuur en goed toezicht 
Cederhof heeft een actieve Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De directeur-bestuurder voert 
structureel overleg met de raden. Daarbij worden de wettelijke kaders van de Wet 
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, de Wet op de Ondernemingsraden en de Wet Kwaliteit 
klachten en geschillen in de zorg in acht genomen. Tevens werken bestuur en de Raad van Toezicht 
volgens de afspraken van de geldende versie van de Zorgbrede Governance Code. 
 
Klachten van cliënten zullen altijd worden besproken met de medewerker. Zo kunnen misverstanden, 
ontevredenheid en communicatieproblemen snel worden rechtgezet en/of verholpen.  
 
Cederhof heeft een klachtenbemiddelaar/vertrouwenspersoon. Hij vervult geen lijnfunctie binnen de 
organisatie en kan daardoor onafhankelijk oordelen over de uitvoering van het werk.  
Ook is Cederhof aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. 
 
 
 
Kapelle, 1 oktober 2020 
 


