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Inleiding  
 
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de kwaliteitsstandaard voor goede verpleeghuiszorg en 
vormt de basis voor toezicht en verantwoording. De kwaliteitsplannen van 2021 tot en met 2023 zijn 
gebaseerd op de strategische ambitienotitie Samen het Verschil Maken.  
De verantwoording, inclusief het kwaliteitsjaarverslag, geeft Cardia vorm door een integrale 
benadering in het jaarverslag.  
Het kwaliteitsplan 2023 is gericht op duurzame kwaliteitsontwikkeling op basis van de strategische 
ambities van Cardia voor 2021-2023. De stem van de cliënt, medewerkers en professionals is  
nadrukkelijk meegenomen. Vanuit gesprekken met de medezeggenschapsraden, kwaliteitscommissie 
en kaderteams is nagegaan welke thema’s relevant zijn voor de beleidsthema’s en locatieparagrafen 
van het kwaliteitsplan 2023. 
 
Ambitienotitie-kwaliteitsplan-locatiejaarplan 
De uitwerking van de ambities van Cardia, zoals beschreven in Samen het Verschil Maken, is leidend 
voor de doelen van het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg. Daarnaast heeft iedere locatie een eigen 
locatiejaarplan. In de locatiejaarplannen zijn deze thema’s beschreven op tactisch-operationeel 
niveau en aangevuld met bijvoorbeeld lokale evenementen/bijeenkomsten en reguliere 
kwaliteitsborging. Dit is daarmee hèt werkdocument voor de locatie.  
Bij Cardia wordt volgens de Plan Do Check Act-cyclus gewerkt. Met het kwaliteitsplan hebben alle 
gremia ingestemd. 
 
Lerend netwerk 
Cardia heeft het leren en ontwikkelen hoog in het vaandel staan.  Dit 
blijkt ook uit de diverse kwaliteitsnetwerken waaraan veel verschillende 
collega’s van Cardia deelnemen. 
Cardia is lid van de Stichting Planetree; een internationaal netwerk dat helpt mensgerichte zorg in 
alle lagen van de organisatie te realiseren en echt merkbaar te maken.  

• Planetree kenniskringen 
Cardia neemt deel aan kenniskringen met collega-Planetree organisaties uit Nederland en 
België waarin goede praktijken tussen organisaties gedeeld worden. De kenniskringen zijn: 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, opleiding & ontwikkeling, communicatie, Human 
Resource, kwaliteit en Planetree coördinatoren.  

• Planetree tour 
Medewerkers van Cardia nemen deel aan de Planetree tour en krijgen zo een kijkje in de 
keuken van andere zorgorganisaties met hoge kwaliteitsstandaarden. Vanwege de impact 
van corona was het helaas niet mogelijk om deze tour afgelopen periode te laten plaats 
vinden. 

• Planetree congres 
Medewerkers van Cardia nemen deel aan het Planetree congres, met inspirerende 
voorbeelden voor mensgerichte zorg. 

 
Cardia neemt ook actief deel aan regionale kwaliteitsnetwerken.  

• Den Haag Transmuraal  
Deze Stichting draagt bij aan kennisontwikkeling en transmurale coördinatie en 
ketensamenwerking.  

• Community of Practice. 
In dit netwerk nemen zorgorganisaties uit de regio Haaglanden deel, te weten WelThuis, 
Saffier, Rudolf Steiner en Cardia. Dit netwerk maakt uitwisseling van medewerkers tussen 
zorgorganisaties mogelijk, zonder lange reistijden.  
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Een terugblik 
Cardia heeft blijvend de ambitie om mensgerichte zorg te bieden, vanuit onze christelijke waarden. 
In 2020, 2021 en 2022 heeft de corona-crisis ook Cardia hard geraakt. Desondanks hebben we mooie 
resultaten behaald in 2022. Deze behaalde ambities beschrijven we aan de hand van de drie 
Planetree vragen: 
 
1. Is de cliënt en bewoner goed geholpen? … en waar blijkt dat uit? 

• Persoonsgerichte zorg is versterkt met de inzet van de QR code, zodat (flexibele) 
medewerkers makkelijk en snel inzicht hebben in het levensverhaal van bewoners. 

• Na de langdurige corona periode zijn de welzijnsactiviteiten voor de wijkbewoners en 
huurders weer opgestart.  

• Cliënten kunnen langer verantwoord thuis blijven wonen met inzet van VPT-zorg in meerdere 
gebouwen aanpalend aan de verpleeghuizen. De kennis van het VPT-arrangement is 
verstevigd.  

 
 
2. Doen we als medewerkers wat de moeite waard is? … en waar blijkt dat uit? 

• Een nieuwe visie op leiderschap op basis van Rijnlands organiseren is ontwikkeld en is in 
toenemende mate het uitgangspunt van het samenwerken vanuit eigen regie, eigenaarschap 
en werkplezier.  

• Het waarborgen van teams met vaste gezichten is verbeterd door professionalisering van de 
planningsfunctie en opzet van het Flexbureau.  

• Het zij-instroom programma is uitgebreid met meer leerlingen tot gevolg. Om de 
opleidingscapaciteit te vergroten, is een leerafdeling opgezet en gestart. 

 
 
3. Zijn we als organisatie beter geworden? … en waar blijkt dat uit? 

• Het open leerklimaat is gegroeid binnen Cardia, met meer onderlinge uitwisseling van goede 

praktijken en werkbezoeken.  

• De kennis van innovaties is gegroeid in de organisatie, onder andere vanuit een behoefte 

onderzoek onder medewerkers en de innovatieklas. 

• Vanuit een actieve samenwerking met andere zorgaanbieders, wordt gebouwd aan 

toekomstbestendige zorg met onder andere  zorgnetwerken in de wijk, duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers van medewerkers met e-health en data gedreven 

besluitvorming met het ontsluiten van data.  

 
 
 
  



 

Kwaliteitsplan Cardia 2023 4 

De rode lijn in het kwaliteitsplan 2023: Samen het Verschil Maken 
Het is onze ambitie, onze droom, om blijvend mensgerichte zorg te bieden, vanuit onze christelijke 
waarden. 
Het aantal kwetsbare ouderen dat zorg nodig heeft, neemt snel toe. De klantvraag verandert, in  de 
manier hoe ouderen willen wonen en welke zorg nodig is. De krapte op de arbeidsmarkt voor hoger 
gekwalificeerd zorgpersoneel is uitgebreid naar de gehele arbeidsmarkt. De langdurige impact van de 
Covid-19 pandemie heeft geleid tot een hoog ziekteverzuim. Dit geeft grote druk op de planning en 
verhoogt de druk op medewerkers. Met de toenemende technologie verandert de wijze van zorg 
verlenen. De effecten van de klimaatverandering worden steeds voelbaarder en duurzaamheid komt 
steeds meer op de agenda. De overheid heeft nieuwe uitgangspunten geformuleerd voor de zorg op 
basis van zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. We leven daarmee in een tijdperk van 
vele veranderingen. 
Cardia wil in 2023 daarom investeren in toekomstbestendige zorg en organisatie.  
 
We geloven dat we goede zorg kunnen leveren, passend bij cliënten en medewerkers, voor nu en in 
de toekomst. Om deze reden richten we onze aandacht op de drie sleutels voor een robuuste 
zorgorganisatie, namelijk Tevreden cliënten nu en in de toekomst, Talent & Aandacht en Technologie 
& innovatie. Zo kunnen we: Samen het verschil maken! 
 
De rode lijn en visie voor het kwaliteitsplan 2023 bestaat uit de ambitieuze thema’s voor de gehele 
organisatie van Cardia: 
 
Sleutel 1. Tevreden cliënten nu en in de toekomst 
Cardia werkt vanuit ‘Hart voor zorg’, waarbij continu gewerkt wordt aan ‘passende zorg, in passende 
vorm, passend bij de bewoners’. 

• We kennen de cliënt en hun naasten en zetten in op betekenisvolle zorg met veel ruimte 
voor eigen regie. 

• Cardia ontwikkelt een nieuw woonzorgconcept in Rijswijk Buiten voor de intensieve 
verpleegzorg thuis. Hierbij wordt ingezet op behoud van de regie van de cliënt en community 
opbouw. 

• Cardia wil passende (wijk)zorg leveren. Hiervoor maken we heldere keuzes. Daarbij zijn we 
transparant in hetgeen Cardia kan bieden. We maken heldere samenwerkingsafspraken met 
client en mantelzorger.  

• Wij blijven investeren in ons brede netwerk van samenwerkingspartners en participeren 
actief in regionale vernieuwingsprojecten.  

• De afgelopen jaren heeft Cardia zich stevig doorontwikkeld op pg-zorg. Nu willen we ook 
onze expertise op somatische problematiek doorontwikkelen. Dit verhoogt de 
aantrekkingskracht op goed geschoold personeel en hiermee dragen we zorg voor een zo 
continu mogelijk aanbod voor onze cliënten.  

• De cliënt wil graag persoonlijke zorg, ook binnen het verpleeghuis. Wij zetten in op 
eetbeleving en een gevarieerd aanbod aan activiteiten.  

 
Sleutel 2. Talent & Aandacht 
Met talentmanagement en innovatieve werkconcepten dragen we bij aan voldoende gemotiveerde 
en gekwalificeerde medewerkers.  

• Cardia ziet de wens van de medewerker om van betekenis te zijn voor bewoners en hun 
naasten, met ieders unieke talent. 

• Dit talent kan pas echt goed ingezet worden in een gezond en vitaal team. Dit is een team 
waar goed wordt samengewerkt, waar aandacht is voor elkaar, goed gecommuniceerd wordt 
en waar met voldoende vaste collega’s wordt gewerkt.  
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• Betrokken teamleiders bouwen aan dit ideaal vanuit een leiderschapsvisie waarbij zij ruimte 
en vertrouwen geven. Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen 
ontwikkeling, motivatie, vitaliteit en werkplezier. Medewerkers tonen persoonlijk leidershap 
en nemen regie op hun werk.  

• Het werk in de ouderenzorg is interessant en uitdagend. Hierdoor kunnen we ons succesvolle 
zij-instroomprogramma uitbreiden.  

• Wij dagen onze zij-instromers, leerlingen, vrijwilligers en medewerkers uit om hun talent uit 
eerdere beroepservaring in te zetten.  

 
Sleutel 3. Technologie & Innovatie 
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is substitutie van menskracht door (technologische) 

innovatie cruciaal. Hiervoor werken we aan techniek als fundamenteel onderdeel van het zorgproces 

en aan een innovatieve cultuur.  

• Cardia is een vernieuwende en innovatieve organisatie, dit is steeds meer verweven in ons 

DNA. We willen dat Cardia blijvend leert en verbetert. Technologie en innovatie worden in 

toenemende mate een fundamenteel onderdeel van ons zorg- en bedrijfsvoeringproces.  

• De technologie en innovatie moet zo succesvol zijn dat we het echt kunnen gebruiken. We 

willen technologie aantrekkelijk en menselijk maken in de thuisomgeving. Wij gaan onze 

collega’s en cliënten helpen om vertrouwd te raken met innovaties.  

• Technologie en innovatie hebben voordeel voor de cliënt op het gebied van regie en 

autonomie, en voor de medewerker op het gebied van verbeterde werkprocessen. Zowel 

cliënt als de medewerker moeten lol hebben van de ondersteuning die technologie biedt! 

• Zorg en bedrijfsvoering zijn verbeterd door toepassing van zorginnovatie en verduurzaming.  

• Cardia draagt bij aan duurzame zorg voor een gezonde toekomst. 

Deze ambitieuze agenda is alleen mogelijk met betrokken medewerkers, goede 
samenwerkingsrelaties binnen Cardia en met externe relaties en vanuit een gezonde (financiële) 
organisatie. We vertrouwen erop dat we zo eind 2023 kunnen zeggen dat Cardia Samen het Verschil 
heeft gemaakt voor de zorg, welzijn en wonen voor onze bewoners!  
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1. Profiel Stichting Cardia 
 

1.1 Zorgvisie en kernwaarden 

Cardia is een christelijke ouderenzorgorganisatie. Wij verlenen zorg en ondersteuning vanuit onze 
visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij de levenswijze en het 
levensverhaal van onze bewoners. Dit is mogelijk door een bloeiende relatie tussen de bewoner en 
de medewerker. Hierom bieden we in een groeiende organisatie kleinschalige zorg. 
 
Ons ‘Hart voor zorg’ met liefde, warmte en geborgenheid, uit zich in liefde voor ons werk en hart 
voor elkaar. 
 
Onze mensgerichte zorg is gebaseerd op het Planetree-zorgconcept. Dat richt zich op: 
• Betere zorg waarbij bewoners en hun naasten centraal staan. Zij voelen zich gehoord en hebben 

eigen regie en keuzevrijheid; 
• Een plezierige omgeving die bijdraagt aan het welbevinden van onze bewoners; 
• Een (financieel) gezonde organisatie met tevreden bewoners en medewerkers. 

 
Onze klantwaarden zijn geloofwaardig en deskundig.  
 
Geloofwaardig - aandacht, luisteren, compassie, betrouwbaar, trouw - 
Wij zijn geloofwaardig, oftewel betrouwbaar en trouw in onze werkwijze en afspraken. Vanuit de 
visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt, verlenen wij zorg die past bij het levensverhaal 
van de cliënt. Er is aandacht voor ieder persoonlijk en eenieder voelt zich persoonlijk gekend.  
 
Deskundig - professioneel, vakkundig, goede zorg, kwaliteit, bekwaam - 
Wij verlenen professionele zorg en diensten met een goede kwaliteit. Onze locaties bieden een 
veilige en gastvrije leefomgeving. Dit is mogelijk omdat we vakkundig en bekwaam zijn.  
 
Het is onze ambitie om mensgerichte zorg te bieden, vanuit onze christelijke waarden. Medewerkers 
met direct bewonercontact worden zo goed mogelijk gefaciliteerd vanuit een inspirerende en goed 
georganiseerde organisatie. Zodat zij samen met naasten en vrijwilligers de bewoner zo goed 
mogelijk kunnen helpen hun eigen leven te leiden. Cardia weet deskundige en bezielde medewerkers 
aan zich te binden.  
 
De organisatie is uitnodigend, gastvrij, sprankelend en gezond. Naast waardering door bewoners en 
medewerkers zijn kwaliteit, veiligheid en een gezonde bedrijfsvoering cruciaal.  
 
 

  

http://www.cardia.nl/over-cardia/visie-en-missie/planetree.html
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1.2 Locaties en doelgroepen 

Cardia biedt zorg aan bewoners met somatische en psychogeriatrische (PG) aandoeningen. Cardia 
heeft vijf locaties, waar mensen met en zonder een WLZ-indicatie wonen. 

• Tabitha in de Haagse wijk Loosduinen –  98 bewoners met een ZZP 

• Landscheiding in de Haagse wijk Mariahoeve – 101 bewoners met een ZZP/VPT 

• Onderwatershof in de gemeente Rijswijk – 104 bewoners met een ZZP/VPT 

• De Thuishaven in de regio Scheveningen – 62 bewoners met een ZZP/VPT 

• Floriadehof in de gemeente Zoetermeer – 64 bewoners met een ZZP. 
 

Alle locaties van Cardia bevinden zich in woonwijken en zijn stedelijk van aard. 
 
Bewoners per doelgroep 
Cardia biedt verpleeghuiszorg aan de volgende doelgroepen: 

• Cliënten met somatische aandoeningen; 

• Cliënten met psychogeriatrische aandoeningen; 

• Palliatieve zorg cliënten. 

Daarnaast biedt Cardia onderstaande producten en diensten: 

• Verzorgingshuiszorg; 

• Huren met zorg; 

• Wonen met partners; 

• Eerstelijns Verblijf; 

• Personenalarmering; 

• Extramurale producten en diensten (thuiszorg, casemanagement, begeleiding, ontmoeting, 
huishoudelijke hulp). 

  

http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/tabitha/
http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/landscheiding/
http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/onderwatershof/
http://www.cardia.nl/wonen-bij-cardia/de-locaties/de-thuishaven/
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ZZP-verdeling (september 2022) 

  1e grondslag doelgroep 

Productgroep ZZP Partner PG SOM 

MPT   103 49 

Partner VB niet geïndic.partner 1     

 VPT VPT VV 4 excl.BH incl.DB   4 19 

  VPT VV 5 excl.BH incl.DB   4 1 

 VPT VV 6 excl.BH incl.DB  1 3 

  VPT VV 7 excl. BH incl.DB   
 

1 

ZZP  ZZP VV 1 excl.BH incl.DB   1 

  ZZP VV 3 excl.BH incl.DB   
 

1 

  ZZP VV 4 excl.BH incl.DB   3 24 

 ZZP VV 5 excl.BH incl.DB   2  

  ZZP VV 6 excl.BH incl.DB    1 

ZZP BH  ZZP VV 4 incl.BH incl.DB   
 

3  
ZZP VV 5 incl.BH incl.DB   235 11 

  ZZP VV 6 incl.BH incl.DB   1 91 

  ZZP VV 7 incl.BH incl.DB   17 1 

 ZZP VV 10. Incl. BH incl. DB  4  

Eindtotaal 1 374 205 

 

 

Leeftijdsverdeling bewoners (september 2022) 

Leeftijdscategorie PG SOM Totaal 

<65 4 2 6 

65-69 7 5 12 

70-74 21 15 36 

75-79 62 21 83 

80-84 77 34 111 

85-89 102 45 147 

90-94 77 51 128 

95-99 20 28 48 

100+ 3 7 10 

Eindtotaal   580 
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2. Profiel personeelsbestand/personeelssamenstelling 
 

Zorgpersoneel (gemiddelde okt 2022) 

 

(Para)medisch en psychosociaal personeel 

Voor de levering van (para) medisch en psychosociaal personeel is Cardia in 2019 een 
samenwerkingsverband in een netwerkconstructie aangegaan met Gericall, Novicare en lokale 
partijen. Dit personeel wordt gedetacheerd binnen Cardia. Vanwege de schaalomvang van Cardia en 
de krappe arbeidsmarkt van behandelaren blijft een samenwerking met andere partijen nodig. De 
kosten voor de behandeldienst zijn significant en hoewel zij niet worden meegenomen als personeel 
in loondienst, geeft Cardia met deze constructie wel vorm aan vaste gezichten voor haar bewoners. 
De afgelopen jaren is gebouwd aan een sterk netwerkverband. De behandeldienst wordt  
doorontwikkeld in 2023. 
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Sterktes en zwaktes  

De personeelssamenstelling van Cardia is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. We hebben in 2022 
te maken met gestegen verzuim, als gevolg van de directe en indirecte effecten van de covid-19 
pandemie. Het verzuimpercentage ligt lager dan het gemiddelde van andere VVT-organisatie, maar 
het verzuim heeft grote impact op de organisatie. Cardia heeft met verdiepende analyses in kaart 
gebracht welke interventies nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. Deze 
interventies, variërend van bedrijfsmaatschappelijk werk tot vitaliteitsinterventies, worden ingezet.  

In de huidige personeelssamenstelling blijft de krapte op de arbeidsmarkt voor hoger gekwalificeerd 
zorgpersoneel voelbaar, met name aan de niveaus 3 en 4. Daarnaast is er in de stedelijke context 
veel mobiliteit op de arbeidsmarkt. Het is in 2022 gelukt om deze zorgmedewerkers aan te trekken 
en zorgmedewerkers op te leiden naar hogere niveaus. Cardia participeert actief in de Regionale 
Aanpak Arbeidsmarktontwikkelingen en Kwaliteitskader VVT Haaglanden, onder andere op 
gezamenlijke initiatieven op het beperken van personeel niet in loondienst. Vanuit het oogpunt van 
kosten en kwaliteit zet Cardia in op het beperken van zzp’ers en uitzendkrachten, met onder andere 
de oprichting van een interne Flexpool. 

De arbeidsmarktkrapte wordt steeds breder voelbaar, waardoor het aantal zzp’ers groeit in de 
gehele organisatie. Tekorten worden creatief opgelost, maar vragen veel van de flexibiliteit van 
medewerkers. Daarnaast is de dynamiek in de sector, zoals de digitalisering, van invloed op de 
werksituatie van de medewerkers. Er is aandacht voor de mentale druk die deze ontwikkelingen 
geven op medewerkers vanuit onder meer de @home @work @risk-methode, de inzet van 
digicoaches en de strategische samenwerking met het LUMC op de stress buddy app. De aandacht 
die nodig is voor aantrekken, behouden en optimaal benutten van talent van medewerkers, 
komt uitdrukkelijk aan de orde in het strategische ambitieplan bij het onderdeel: Talent & Aandacht. 
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3. Kwaliteitsplan 
 
De opzet van het kwaliteitsplan volgt de structuur van de strategische ambitienotitie. Zo is het voor alle medewerkers helder hoe het plan ‘Samen het 
Verschil Maken’ samenhangt met het kwaliteitsplan verpleeghuiszorg en de jaarplannen.  

 

Sleutel 1: Tevreden cliënten: nu en in de toekomst  

Strategische doelen 2021-2023 Kaderdoelstelling 2023 Verwijzing naar onderdeel 
kwaliteitskader 

Behouden van tevreden cliënten en naasten met focus op 
persoonlijke zorg, prettig eten en een gevarieerd 
welzijnsaanbod in het verpleeghuis. 
 

Passende ouderenzorg bieden dat gericht is op kwaliteit van leven, door het anders 
organiseren van behandeling, zorg en welzijn binnen de kaders van 
kwaliteitsstandaarden, financiën en menselijke beschikbaarheid. Hiervoor gaan we in 
2023: 

• Verwachtingsmanagement vormgeven rond hetgeen vrijwilligers en medewerkers aan 
zorg en ondersteuning kunnen bieden. 

• Naasten en vrijwilligers meer inzetten bij zorg, welzijn en facilitaire processen.  

• De organisatie van de behandelfunctie is stabiel en gericht op het  voorkomen van 
onnodige behandeling en zorg. 

• Het restaurantconcept wordt passend gemaakt bij doelgroep en budget. 

Gebruik van hulpbronnen  
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
Wonen en Welzijn 
Gebruik van informatie 
Personeelssamenstelling 
 

Cardia ontwikkelt een nieuw woonzorgconcept 
‘verpleegzorg thuis’. 

• Het nieuwe woonzorgconcept van verpleegzorg thuis door geclusterd VPT is 
doorontwikkeld, ingezet en opgeschaald in De Thuishaven, Beukenheim en Landzicht. 
Het transmuraal werken wordt versterkt.  

• Sterke opbouw van locatie RijswijkBuiten.  

Persoonsgerichte zorg- en 
ondersteuning 
Wonen en welzijn 
Personeelssamenstelling 

Cardia ontwikkelt toekomstbestendige zorg in de wijk.  • Het Zorgnetwerk in Scheveningen is doorontwikkeld in samenwerking met 
ketenpartners. Het wijkverpleegkundig team bedient meer cliënten.  

• De wijkverpleging anticipeert op de nieuwe bekostiging (cliëntprofielen) en 
intensiveert digitale thuiszorg.  

• Cardia neemt een actieve rol in ketens en netwerken (ZorgScala, Transmurale Zorg).  

Veiligheid 
Gebruik van hulpbronnen 
Leiderschap, governance en 
management 

Passende zorg voor ouderen met een complexe zorgvraag. 
 

• Visie ontwikkelen op expertise en organisatie van zorg en het omgaan met ethische 
vraagstukken voor ouderen met een complexe zorgvraag (comorbiditeit van pg en 
somatiek; ouderen-psychiatrie).  

Persoonsgerichte zorg- en 
ondersteuning 
Leren en verbeteren van 
kwaliteit 
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Sleutel 2: Talent & Aandacht 

Strategische doelen  
2021-2023 

Kaderdoelstelling 2023 Verwijzing naar onderdeel 
kwaliteitskader 

Cardia verleent mensgerichte zorg vanuit actieve 
betrokkenheid van cliënten, naasten en medewerkers. 
Medewerkers hebben vanuit de relatie met de cliënt 
ruimte om vorm te geven aan de eigen regie van cliënten. 
Medewerkers tonen eigenaarschap en weten binnen 
welke visie en kaders zij dit kunnen invullen.  
 

• De visie op leiderschap is in ieder team merkbaar, waarbij eigenaarschap van 
medewerkers het verschil maakt.   

• De zeggenschap en sturing van verpleegkundigen bij de kwaliteit van zorg wordt 
vergroot op basis van doorontwikkeling van het verpleegkundig leiderschap.  

• Naasten en vrijwilligers zijn met inzet van hun talenten actief betrokken bij de zorg  en 
welzijn en voelen zich hiertoe bekwaam en gewaardeerd.    

Leiderschap, governance en 
management. 
Personeelssamenstelling 

Inzet op vitale teams met een optimale vaste bezetting.  
 

• Het ziekteverzuim daalt tot 1% onder de benchmark, door inzet op actieve sturing en 
snelle interventies, teamcoaching, vergroten van de duurzame inzetbaarheid en 
vitaliteit.  

• Het strategisch personeelsbeleid draagt bij aan het behoud van personeel. 

• De  kosten van ZZP-ers en uitzendkrachten nemen met 20% af t.o.v. 2022, onder meer 
door opschaling van de inzet van het Flexbureau en verbeteren van werving en selectie 
en behoud van medewerkers. 

• Vernieuwen van de deskundigheidseisen rond bevoegd & bekwaam. Cardia kan meer 
hoog complexe verpleegtechnische handelingen zelf verrichten. 

• In samenwerking met de regiopartners wordt beleid geformuleerd op doelmatige inzet 
van ZZP-ers. 

Personeelssamenstelling 
Leren en verbeteren van 
kwaliteit. 
Veiligheid  
Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
Personeelssamenstelling 
Gebruik van informatie. 

Doorontwikkeling succesvol zij-instroomprogramma. • De capaciteit om meer leerlingen en stagiairs op te leiden wordt substantieel vergroot. Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning 
Wonen en Welzijn 
Gebruik van hulpbronnen 
Personeelssamenstelling 
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Sleutel 3: Technologie & Innovatie 

Strategische doelen 2021-2023 Kaderdoelstelling 2023 Verwijzing naar 
onderdeel 
kwaliteitskader 

Cardia is een innovatieve organisatie door vergroting 
expertise en vanuit samenwerking met andere 
organisaties 

• Cardia werkt samen met andere zorgaanbieders op sociale en technologische innovaties, zoals 
de transitieprojecten (DDI, Innovatieplatform, Stress & Coping, Duurzaamheid, digicoaches, 
nieuwe woonzorgconcepten) 

Gebruik van hulpbronnen 

Gebruiksvriendelijke, bewezen technologie wordt 
steeds meer onderdeel van ons zorg- en bedrijfsproces. 

• De meerwaarde van technologie en domotica is substantieel merkbaar voor regiebehoud van 
de cliënt en arbeidsbesparend in het zorg- en bedrijfsproces. 

Gebruik van hulpbronnen 

Zorg- en bedrijfsprocessen zijn verbeterd door 
toepassing van procesinnovatie. 

• Het intakeproces van nieuwe cliënten intra- en extramuraal wordt vereenvoudigd.  

• Terugdringen van de administratieve last. 

• Het zorg- en facilitaire proces worden verbeterd.  

• Procesoptimalisatie in het zorgproces vindt plaats door optimalisatie van zorg en HR-
applicaties.  

Gebruik van hulpbronnen 
Gebruik van informatie 
Leren en verbeteren van 
kwaliteit 

Cardia draagt met inzet van technologie & innovatie bij 
aan duurzame zorg voor een gezonde toekomst. 

• Cardia verbindt zich aan de green deal duurzame zorg  en vermindert substantieel het 
energieverbruik op basis van gedragsverandering en verduurzaming van de huisvesting.  

Gebruik van hulpbronnen 
Green deal zorg 
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4 Samen leren en verbeteren 
 

4.1 Verbeterplan per locatie 
Elke Cardia-regio maakt een jaarplan met daarin de verbeterplannen voor het komende jaar. In dit 
Kwaliteitsplan worden alle organisatie-brede doelen op het gebied van kwaliteit benoemd. Deze 
paragraaf geeft een korte samenvatting van de specifieke kwaliteitsthema’s per locatie. 

Er wordt een jaarlijkse onafhankelijke cliëntervaringspeiling gehouden bij de bewonersgroep.  

 

Landscheiding 

Sleutel Locatiedoel 2023 Acties Resultaat 
Tevreden 
cliënten nu en 
in de 
toekomst. 

Verpleegzorg thuis 
wordt aangeboden aan 
kwetsbare ouderen in 
de aanleunwoning. 

• Verpleegzorg thuis (VPT-zorg) wordt 
aangeboden aan de aanleunwoningen bij 
Landscheiding.  

• Wijkbewoners en bewoners van de 
aanleunwoningen worden actief 
betrokken bij de welzijnsactiviteiten in 
Landscheiding. 

Ouderen kunnen langer 
thuis blijven wonen met 
intensieve zorg thuis. 
(Wijk)bewoners voelen 
zich thuis in Landscheiding. 

Talent & 
Aandacht 

De teams kennen een 
open leercultuur en 
nemen regie op het 
leren van goede 
praktijken.  

• Medewerkers worden gestimuleerd om 
te leren op andere afdelingen en goede 
praktijken te adopteren.   

Teams werken vanuit 
plezier, deskundigheid en 
bezieling en motiveren 
elkaar hierop.  

Technologie & 
Innovatie 

Het zorgproces wordt 
geoptimaliseerd met 
inzet van innovaties en 
hulpmiddelen.  

• Waar mogelijk, worden innovaties en 
hulpmiddelen aan bewoners aangeboden 
om hun zelfstandigheid en regie te 
bevorderen. Dit betreft de automatische 
medicijndispenser, afstandsbediening en 
het steunkousen hulpmiddel.  

Bewoners ervaren meer 
eigen regie en 
zelfstandigheid in hun 
zorgbehoeften.  
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Tabitha 

Sleutel Locatiedoel 2023 Acties Resultaat 
Tevreden 
cliënten nu en 
in de 
toekomst. 

Verbetering van de werk- en 
zorgprocessen  

• De zorg- en facilitaire processen 
worden integraal en lean ingericht.  

• De samenwerking in het huis bij 
schaarste wordt verbeterd met 
ondersteuning van Waardigheid & 
Trots. 

Eigentijds verpleeghuis met 
hoogwaardige PG zorg  

Talent & 
Aandacht 

Vitale teams komen tot bloei 
vanuit een goede 
samenwerkingscultuur.  
 
 
 

• De teamsamenwerking wordt 
verbeterd vanuit heldere 
verantwoordelijkheid in rollen en 
harmonisatie van werkwijzes 
tussen teams. Waardigheid & Trots 
ondersteunt hierbij. 

Medewerkers werken met 
plezier, deskundigheid en 
bezieling.  
 

Technologie & 
Innovatie 

Vernieuwen van het 
domotica/  
verpleegoproepsysteem. 

• De functionaliteiten van het 
nieuwe domotica en 
verpleegoproep-systeem worden 
optimaal benut, door continue 
training (on the job) van 
medewerkers.  

Bewoners ervaren regie en 
bewegingsvrijheid in een 
veilige woonomgeving. 
Medewerkers voelen zich 
ondersteund door 
technologie. 

 

Onderwatershof 

Sleutel Locatiedoel 2023 Acties Resultaat 
Tevreden 
cliënten nu en 
in de 
toekomst. 

Naasten worden actief 
betrokken bij de zorg en 
ondersteuning.  

• Bij de intake worden 
wederzijdse verwachtingen van 
naasten en zorgmedewerkers 
besproken en afspraken 
gemaakt.  

• Mantelzorgavonden zijn gericht 
op het ondersteunen (zoals met 
psychoeducatie) van de naaste 
bij de bewoner. 

Bewoners en naasten ervaren 
een positief samenspel in de 
zorg en ondersteuning aan de 
bewoner.  

Talent & 
Aandacht 

Zorgmedewerkers ervaren 
eigen regie en zeggenschap en 
verpleegkundig leiderschap is 
versterkt. 
 

• De verpleegkundige organisatie 
wordt opgezet in 
Onderwatershof. 

• Verpleegkundigen worden 
gestimuleerd en ondersteund in 
hun verpleegkundige 
leiderschap.   

Bewoners krijgen zorg en 
ondersteuning van vaste 
gezichten en de medewerkers 
uit het integrale team voelen 
zich betrokken bij de 
bewoners en hun team.  

Technologie & 
Innovatie 

Beter ontsluiten van 
functionaliteiten van het 
domotica/ 
verpleegoproepsysteem.  

• Met inzet van smartphones en 
apps voor zorgdomotica, 
worden de functionaliteiten van 
het bestaande domotica 
systeem in Onderwatershof 
beter toegankelijk.  

Bewoners ervaren 
bewegingsvrijheid in een 
veilige woonomgeving.  
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De Thuishaven 

Sleutel Locatiedoel 2023 Acties Resultaat 
Tevreden 
cliënten nu en 
in de toekomst. 

Vrijwilligers worden actief 
betrokken bij het welzijn en 
de zorg van bewoners. 
 
 
 

• Nieuwe vrijwilligers worden 
geworven. 

• In dialoog met de vrijwilligers 
worden rollen en wederzijdse 
verwachtingen verhelderd. 

• Vrijwilligers worden actief 
gekoppeld aan bewoners voor 
1 op 1 begeleiding.  

Bewoners ervaren persoonlijke 
aandacht vanuit betrokken 
vrijwilligers. 
 

Talent & 
Aandacht 

Medewerkers nemen regie in 
hun professionele 
ontwikkeling. 
 

• Medewerkers worden 
geschoold in pg en 
psychiatrische problematiek en 
kunnen beter omgaan met 
onbegrepen gedrag.  

Medewerkers werken met 
meer plezier, deskundigheid en 
bezieling als zij beter om 
kunnen gaan met onbegrepen 
gedrag.  

Technologie & 
Innovatie 

De succesvolle innovatie van 
de QR-code cliëntverhaal uit 
Onderwatershof wordt 
opgeschaald naar De 
Thuishaven. 

• In het cliëntverhaal worden 
interesses, gewenste 
activiteiten en 
benaderingswijze standaard 
opgenomen. 

• Het cliëntverhaal is eenvoudig 
inzichtelijk voor medewerkers, 
o.b.v. pilot QR-code 
cliëntverhaal.  

Bewoners ervaren meer 
persoonsgerichte zorg.  

 

 

Floriadehof 

Sleutel Locatiedoel 2023 Acties Resultaat 
Tevreden 
cliënten nu en 
in de 
toekomst. 

Familie wordt meer 
betrokken bij de zorg 
en welzijn voor de 
bewoner.  
  

• Familie wordt vanuit een positieve visie 
uitgenodigd en ondersteund bij een actieve 
rol bij de zorg en welzijn van de client.  

Bewoners ervaren 
persoonsgerichte zorg 
vanuit zorgmedewerkers 
en naasten.  

Talent & 
Aandacht 

De leerafdeling 
ontwikkelt zich 
succesvol. 

• De nieuw gestarte leerafdeling ontwikkelt zich 
tot een open leercultuur voor 
beroepspraktijkvorming en vanuit een sterke 
en inspirerende zorgvisie en wordt een goede 
praktijk voor het vergroten van de 
begeleidingscapaciteit. 

• Afgestudeerde leerlingen zijn ambassadeurs 
voor een sterke en inspirerende zorgvisie op 
nieuwe werkplekken.  

Een nieuwe generatie 
zorgverleners werkt aan 
een inspirerende 
zorgvisie.   

Technologie & 
Innovatie 

De administratieve 
druk in de 
zorgpraktijk wordt 
verlicht.  

• Het behandel- en zorgproces wordt 
stapsgewijs ontregeld, waardoor er minder 
administratieve druk is bij het multidisciplinair 
overleg en zorgrapportages. 

Bewoners en 
medewerkers ervaren 
meer tijd voor dat wat 
van waarde is.  
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4.2 Evaluatie en borging 

 

Samen leren en verbeteren binnen Cardia 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

Binnen Cardia wordt gewerkt volgens de PDCA-cyclus. De Raad van Bestuur beoordeelt periodiek het 
kwaliteitsmanagementsysteem om ervoor te zorgen dat dit steeds geschikt en doeltreffend is. Deze 
kwartaalrapportage heeft waar mogelijk een integraal karakter op strategisch niveau (operationeel 
en tactisch niveau worden besproken in de individuele werkoverleggen) en bevat tenminste 
informatie over: beleid (kaderbrief en jaarplannen), financiële beheersmaatregelen, commissies, 
personeelszaken, kwaliteitsprocessen (waaronder zorgnormen, MIC/MIM (incident meldingen), 
interne en externe audits, tevredenheidsonderzoeken) en grote en langdurige veranderprojecten. De 
input wordt besproken in het bestuurlijk overleg, waar nodig voorzien van een preventieve of 
corrigerende maatregel en een bestuurlijke beoordeling. Vervolgens wordt deze behandeld in het 
managementoverleg. De bestuurlijke beoordeling (met de preventieve of corrigerende maatregelen) 
vormt weer input voor de volgende kwartaalrapportage. 

Naar aanleiding van de kwartaalrapportages bespreken de managers deze informatie met hun kader 
en wordt de voortgang besproken aan de hand van het jaarplan. Deze informatie wordt door de 
teamleiders in de teams besproken. Daarnaast worden in elk teamoverleg in de zorg de MIC-
meldingen en eventuele incidenten en calamiteiten besproken. Input vanuit de teams wordt door de 
teamleiders voorgelegd aan de manager of bijvoorbeeld de stafafdelingen. 

 

Strategisch opleiden 

De medewerkers van Cardia spelen een sleutelrol in het behalen van de doelstelling van Cardia, 
namelijk het geven van kwalitatief goede en mensgerichte zorg aan onze cliënten. De medewerkers 
geven deze zorg vanuit een menselijk perspectief, gericht op samenwerking en verbondenheid. 
Hierin is het cruciaal dat de medewerker zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt in het geven 
van professionele zorg en het leer- en ontwikkelproces hierin. Cardia benut de kwaliteiten van de 
medewerker door deze vooral te laten doen waar hij/zij goed in is.  
 
Leerprocessen gericht op het ontwikkelen van leervermogen en het integreren van kennis, 
vaardigheden en houdingen zijn het meest effectief in het dagelijkse werk. Zodoende kan de brug 
geslagen worden tussen kennis en de praktijksituatie. Leren en ontwikkelen binnen reële situaties 
gebeurt door (zelf-) reflectie en het geven van feedback aan collega’s. Hiermee is het leren en 
ontwikkelen maatwerk dat aansluit bij de mogelijkheden van de medewerker.  
Leren is gericht op duurzame ontwikkeling van de medewerker. De regie van het eigen leerproces ligt 
bij de medewerker. Dit vraagt om een stijl van leidinggeven die inspireert, motiveert en open staat 
voor ideeën van medewerkers, zodat medewerkers vanuit ervaren vertrouwen de stap kunnen 
maken om het geleerde in praktijk te brengen. Het MD programma voor leidinggevenden 
ondersteunt dit. 
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Toezicht en advies 

Cardia heeft als stichting een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op de Raad van 
Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert. Zij vergaderen regelmatig en overleggen onder meer 
met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en de Professionele 
Adviesraad. 

De bestuurder bespreekt de ontwikkelingen binnen Cardia met de Centrale Cliëntenraad . Daarnaast 
hebben de regiomanagers periodiek overleg met de regionale cliëntenraden. De cliëntenraad 
adviseert over (beleids)-zaken, vanuit de ervaring die zij heeft als ontvanger van de zorg.    

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig vertegenwoordigend orgaan met eigen bevoegdheden. 
De OR stelt de belangen van de werknemers voorop zonder het werkgeversbelang uit het oog te 
verliezen. De OR overlegt met de bestuurder op voet van gelijkheid en voert namens de werknemers 
overleg over het algemene beleid en over de werknemersbelangen in het bijzonder. Er vindt iedere 
zes weken een vergadering met de bestuurder plaats. Daarnaast houdt de OR iedere zes weken een 
interne vergadering. 
 
De Professionele Adviesraad (PAR) is een zelfstandig functionerend orgaan, welke gevraagd en 
ongevraagd adviseert ten aanzien van zorginhoudelijke aangelegenheden met betrekking tot 
strategisch beleid van de organisatie. Vanuit beroepsinhoudelijke optiek draagt de PAR bij aan de 
beleidsvorming binnen de organisatie. De bestuurder overlegt viermaal per jaar met de PAR. 
 
 

 

 


