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Voorwoord
In dit verslag leggen we verantwoording af over ons werk voor onze bewoners en cliënten. 

Corona drukte ook zijn stempel op 2021: het was wederom een onrustig jaar. Nederland had in 
verschillende golven te maken met oplopende aantallen besmettingen. De vaccinaties boden niet de 
gedroomde uitweg, doordat nieuwe varianten opdoken, en er ontstond maatschappelijk verzet tegen 
opgelegde maatregelen. Ook Markenheem ontkwam niet aan besmettingen onder bewoners op 
verschillende locaties gedurende het jaar 2021. Inmiddels waren we als organisatie wel gewend  
om te werken in zo’n situatie. 

Ondanks nog veel beperkende maatregelen was het gelukkig gedurende 2021 voor onze bewoners wel 
weer mogelijk om bezoek te ontvangen. Het aantal bezoekers bleef nog wel beperkt. En als er corona 
op een afdeling heerste was bezoek tijdelijk niet mogelijk. Ondanks de vele beperkingen hebben we 
alles in het werk gesteld om het voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te maken via kleinschalige 
activiteiten. Het welzijn van onze bewoners blijft heel belangrijk, vanuit onze visie van Positieve 
Gezondheid, ook in tijden van een pandemie.

Het jaar 2021 stond ook in het teken van de verdergaande transitie naar verpleeghuiszorg. Er is in 
het recente verleden een goede start gemaakt, maar de toenemende zorg voor bewoners met een 
zwaardere en complexere zorgvraag dwingt ons om deze transitie verder door te zetten. We hebben een 
ontwerp gemaakt voor een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem en er zijn kwaliteitsverpleegkundigen 
aangenomen. Hiermee beogen we om de verantwoordelijkheid voor  
de kwaliteit van zorg bij de lijn te beleggen. In 2022 gaan we verder op deze ingeslagen weg.

Terugkijkend ben ik trots op Markenheem. Het is een prachtige organisatie waar medewerkers dagelijks 
warme en liefdevolle aandacht geven aan onze bewoners. Deze warmte heb ik zelf mogen ervaren in 
mijn introductieperiode vanaf augustus 2021. Hierop gaan we in 2022 verder bouwen.

Anja Stunnenberg
Bestuurder 
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1. Inleiding

Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Markenheem over het jaar 2021. Een jaar waarin corona deels 
de agenda bepaalde, maar we ook de draad weer probeerden op te pakken met als leidend principe 
Positieve Gezondheid en de vraag ‘Hoe kunnen wij u helpen uw leven zo goed mogelijk door te 
brengen in het licht van alle uitdagingen die het leven u biedt en hoe kunnen we kleur toevoegen 
aansluitend op uw wensen en behoeften?’.

Onze interim bestuurder vertrok en Markenheem verwelkomde een nieuwe bestuurder. 

Corona bleef in dit jaar bepekt tot veelal individuele gevallen op verschillende locaties, een grote 
uitbraak heeft zich niet meer voorgedaan. Helaas was het wel nodig de zorg in de wijkverpleging af te 
schalen om personeel beschikbaar te stellen voor De Slingebeek, die weer als corona-unit werd ingericht. 
De verdere uitrol van Positieve Gezondheid kwam maar mondjesmaat op gang doordat er veel restricties  
vanuit corona bleven. Fijn is wel dat een groep (gespecialiseerd) verpleegkundigen nog is getraind  
in dit gedachtegoed. 

Aan het einde van het voorjaar startte Markenheem haar deelname aan Waardigheid en Trots op 
Locatie (WOL) voor al onze locaties. In de zomer werden de vragenlijsten uitgezet, in het najaar werden 
de terugkoppelgesprekken en het kwaliteitsgesprek gehouden. In 2022 starten een aantal coaches met 
de ondersteuning van onze organisatie. Zij richten zich daarbij vooral op het nog beter inzetten van  
de PDCA-cyclus en de cultuur van leren en verbeteren. 

In het najaar speelde de omzetting van alle intramurale dossiers naar ONS een grote rol. Daarvoor 
maakten de behandelaren al de overstap naar het medische dossier van Ysis. Dit vroeg veel van de 
medewerkers in een toch al lastige tijd door uitval van collega’s vanwege ziekte of quarantaine regels. 
De overstap naar ONS is onderdeel van de digitaliseringsstrategie die Markenheem heeft uitgestippeld 
voor de komende jaren. Onderdeel hiervan is de start van elektronische toedienregistratie in de teams 
van de wijkverpleging en een pilot met een intramuraal team voor bewoners zonder behandeling.  
In het najaar volgden de voorbereidingen voor de verdere uitrol voor ook de bewoners met behandeling, 
die in maart 2022 van start gaat. 

Hierna volgt het verslag van nog een jaar waarin corona centraal stond, maar ook de reguliere 
activiteiten en de verdere doorontwikkeling van Markenheem als organisatie om goede zorg te bieden 
aan onze cliënten weer werden opgepakt. We bedoelen hiermee cliënten met een Wlz-indicatie die bij 
ons wonen en cliënten in de thuiszorg met een Wlz-indicatie vanuit VPT, MPT en overbruggingszorg.
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2. Leeswijzer

Dit kwaliteitsverslag is ingedeeld in acht hoofdstukken. De indeling is gebaseerd op het 
kwaliteitskader. In de hoofdstukken één tot en met zeven beschrijven we de verschillende processen 
met in de tabellen steeds de concrete resultaten. Daarna is beschreven wat de verschillende locaties, 
de wijkverpleging en de huishoudelijke hulp (Wmo) in het afgelopen jaar hebben bereikt. 
 
Uiteraard hangen jaarplan en kwaliteitsverslag sterk samen. Om de samenhang van het jaarplan  
en het kwaliteitsverslag ook visueel te ondersteunen hebben we onderstaand beeldmerk laten maken. 
Delen van dit beeldmerk komen terug in de tekst, dan wel als het gaat om resultaten, geleerde lessen  
of om plannen. Onderstaand beeldmerk geeft het geheel van deze cyclus weer. 

Externe ontwikkelingen
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Kwaliteitsverslag 2021
Juni 2022
Anja Stunnenberg

Besproken met CCR: 
Besproken met OR:
Goedgekeurd door MT
Goedgekeurd door RvT
Voorgelegd in lerend netwerk
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3 Persoonsgerichte zorg

3.1 Visie op zorg en kernwaarden
Binnen Markenheem werken we vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Hierbij staat  
de gehele unieke mens centraal en is er veel aandacht voor eigen regie. Markenheem onderschrijft  
dan ook de stelling dat het werken vanuit Positieve Gezondheid onze medewerkers in staat stelt  
om persoonsgerichte zorg te bieden. Tevens sluit het gedachtegoed heel goed aan op onze 
kernwaarden: nabij, bij de tijd en bekwaam.

De uitrol van Positieve Gezondheid is door corona gestagneerd. Er konden geen werksessies worden 
gehouden en ook bewonersbesprekingen waren lastig i.v.m. restricties. De aandacht voor het individu 
is echter wel gegroeid omdat het ook voor bewoners minder gewoon is om in groepen activiteiten te 
ondernemen. Vanuit de scans van Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) werden op dit onderwerp 
veel complimenten uitgedeeld, maar er waren ook kritische noten. Dit is dus ook een onderwerp dat de 
coaches van WOL mee zullen nemen in de ondersteuning van de locaties. Met de overgang naar ONS 
ontstaat tevens de mogelijkheid het kennen van de bewoner en het afnemen van het ik-bord beter te 
borgen in het dossier. 

3.2 Compassie voor de unieke mens
Binnen Markenheem wordt zoals gezegd gewerkt vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid.  
Hierbij staat de vraag centraal: ‘Hoe kunnen we kleur geven aan het leven van onze cliënten?’ 
Aandacht staat hierbij voorop, maar ook het kennen van de cliënt is belangrijk. Welzijn is door corona 
hoger op de agenda komen te staan, maar zo is ook helder geworden dar we ons hierin nog verder 
willen ontwikkelen. 

3.3 Autonomie
In Positieve Gezondheid staat eigen regie voorop. Veerkracht is een kernbegrip. Door met cliënten op 
zoek te gaan naar wat ze nog wel kunnen of door samen nieuwe kansen te creëren, ervaren de cliënten 
meer autonomie. Vanuit het gedachtegoed is het niet de zorgmedewerker die het regelt voor de cliënt, 
maar pakt de cliënt zelf op wat hij of zij wil, zo nodig met ondersteuning van onze medewerkers.  
Dat geldt ook voor de samenwerking met de mantelzorgers. 

3.4 Zorgdoelen
Met de overgang naar het zorgdossier ONS, zijn we nog beter in staat gesteld informatie over de 
bewoner te borgen in het dossier. Hiervoor zijn twee vragenlijsten in het dossier ingericht: het ‘wie bent u’ 
formulier is overgenomen van het vorige dossier en de vragenlijst positieve gezondheid op basis van het 
ik-bord is toegevoegd. Ook het evaluatie-instrument is in ONS overgenomen. De systematiek van ONS 
helpt ons ook met het op orde houden van het dossier door gebruik van de kwaliteitsmonitor. 

3.5 Leiderschap en goed bestuur
De interim bestuurder die in 2020 werd aangesteld is tot september 2021 werkzaam geweest voor 
Markenheem. In augustus 2021 kwam een einde aan een periode van bestuurlijke wisselingen in korte tijd 
met de aanstelling van een vaste bestuurder. Bij de selectie van de nieuwe vaste bestuurder zijn naast de 
Raad van Toezicht ook het managementteam, (een vertegenwoordiging van) de Ondernemingsraad (OR), 
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Centrale Cliëntenraad (CCR) en Verpleegkundigen- en Verzorgenden Adviesraad (VVAR) in oprichting 
nauw betrokken geweest.

Markenheem is een stichting die een eenhoofdige Raad van Bestuur kent. De bestuurder is integraal 
verantwoordelijk statutair bestuurder. De bestuurder is voorzitter van het managementteam (MT) en 
neemt de besluiten. Het MT is in 2021 uitgebreid met een tweede regiomanager. Het bestond naast 
de bestuurder verder uit twee regiomanagers, een specialist ouderengeneeskunde, de manager 
bedrijfsvoering, de manager vastgoed en facilitair en de controller. Zij adviseren de bestuurder. 

Onze bestuurder en de andere MT-leden onderhouden op diverse manieren contacten met medewerkers 
van alle onderdelen van de organisatie, onder andere door op regelmatige basis mee te lopen in  
de zorg. 

Naast het MT was ook in 2021 het Corona MT (CMT) nog actief vanwege de voortduring van de 
pandemie. Dit CMT vergaderde op geleide van de ernst van de pandemie/het aantal uitbraken bij 
Markenheem en in de regio. Het CMT bestond uit de bestuurder, een regiomanager, de manager 
vastgoed en facilitair, een lid van de CCR en de regiebehandelaar van Azora. In het najaar van 2021  
is een lid van de CCR toegevoegd aan het CMT om recht te doen aan de medezeggenschap van 
bewoners in voor bewoners ingrijpende besluiten rondom corona.

Onze medezeggenschapsraden zijn conform wet- en regelgeving betrokken geweest bij alle relevante 
ontwikkelingen in de organisatie. Met de CCR en OR is veelvuldig contact geweest. Door digitale 
bijeenkomsten te houden konden we de medezeggenschap vorm blijven geven. Voor de lokale 
cliëntenraden werd de medezeggenschap lastiger omdat de raden niet bijeen konden komen en digitaal 
werken niet voor alle leden mogelijk bleek. In augustus 2021 is de VVAR formeel opgericht.   

De Raad van Toezicht (RvT) vormt het maatschappelijk verantwoordingskader van onze organisatie. 
Ze houdt op afstand toezicht op de algemene gang van zaken en het functioneren van de Raad van 
Bestuur en fungeert als werkgever voor bestuurder. Daarnaast staat ze de bestuurder met raad en daad 
ter zijde. De bestuurder en RvT hanteren de Governancecode Zorg in hun handelen. Markenheem legt 
verantwoording af over het handelen via de jaarrekening en het jaarverslag van de Raad van Toezicht  
en het kwaliteitsverslag.

De bestuurder van Markenheem neemt ook deel aan overleg op bestuurlijk niveau met diverse 
zorginstellingen. De samenwerking in de regio is verder verdiept gedurende de pandemie. De Slingebeek 
is ingezet als zorghotel voor de regio. Daarnaast zijn er regionaal afspraken gemaakt over het afschalen 
van de wijkverpleging op het moment dat er veel besmettingen onder medewerkers en inwoners uit  
de regio waren.

3.6 Medezeggenschap
Vanuit de hoofddoelstelling zoals bedoeld in de ‘Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg 2018’, denkt en 
praat de CCR mee over het beleid waar Markenheem voor staat. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies 
over ontwikkelingen van Markenheem en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de 
veiligheid en kwaliteit van zorg. Daarbij behartigt zij de belangen van de bewoners en cliënten.  
De cliëntenraad kiest er uitdrukkelijk voor om vanuit een positief kritische grondhouding in overleg te zijn 
met de bestuurder en het management waarbij ‘vertrouwen en respect’ de basis is. De CCR bestond einde 
verslagjaar uit zes leden. De raad ontvangt secretariële ondersteuning vanuit Markenheem. De CCR heeft 
het afgelopen jaar zesmaal vergaderd zonder bestuurder en zevenmaal samen met de bestuurder.
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De strategische plannen hebben vorm gekregen en worden stapsgewijs uitgevoerd. Door corona is  
het contact geïntensiveerd en wordt de CCR betrokken bij het Covid-overleg. De CCR heeft naar 
aanleiding van de wijziging ‘Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg 2018’ het bestaande convenant  
en reglement omgevormd naar de ‘Medezeggenschapsregeling Cliënten Markenheem’ en ‘Huishoudelijk 
reglement Cliëntenraden’. Hierbij is ook besloten dat vrijwilligers geen zitting meer kunnen nemen  
in een cliëntenraad. Hiervoor is een overgangsregeling afgesproken.

Naast de CCR heeft elke locatie een lokale cliëntenraad (LCR). De LCR vergadert regelmatig met de 
teammanager van de betreffende locatie. Het streven is om de functie van voorzitter van de LCR te 
combineren met het lidmaatschap van de CCR. Door deze combinatie van taken zijn de overleglijnen  
kort en efficiënt. Daarnaast vertegenwoordigt een van de leden van de CCR de wijkverpleging  
en de huishoudelijke hulp.

Er is een regelmatige afstemming met de kwaliteitsadviseur en/of kwaliteitsmedewerkers, manager 
(vastgoed)zorg en wonen en de manager van de wijkverpleging. Met de Raad van Toezicht en de 
ondernemingsraad is er contact door middel van het jaarlijks bijwonen van een vergadering over en 
weer. Een afvaardiging van de CCR sluit aan bij de overleggen met het zorgkantoor.

Er is actief geworven om vacatures in de CCR in te vullen. Hetzelfde geldt voor de LCR-en. Juist op 
lokaal niveau vraagt het aandacht. We zien ook dat de samenstelling van de raden verandert en dat er 
steeds meer cliëntvertegenwoordigers zitting nemen. De medezeggenschap van de CCR draagt, hierbij 
geholpen door de input van de lokale cliëntenraden, structureel bij aan de beleidsvorming  
binnen Markenheem vanuit het perspectief van de cliënt.

Ondernemingsraad 
Markenheem werkt volgens wettelijke kaders van Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en Wet kwaliteit 
klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ). Medezeggenschap voor medewerkers is geformaliseerd in 
één ondernemingsraad. De OR maakt jaarlijks zijn eigen jaarverslag en wordt ondersteund door een 
ambtelijk secretaris.

Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad 
Na een jaar voorbereiden is in augustus 2021 de VVAR officieel ingesteld binnen Markenheem.
De VVAR stelt zich ten doel om vanuit een beroepsinhoudelijke optiek te adviseren aan de bestuurder 
en het managementteam om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te verbeteren, beroepsinhoudelijk 
ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering/profilering van de beroepsgroep te bevorderen. 

Deze algemene doelstelling is op te splitsen in 3 afzonderlijke doelen:
• De VVAR geeft vanuit een beroepsinhoudelijke optiek gevraagd en ongevraagd advies aan de 

bestuurder teneinde de kwaliteit van zorg te waarborgen en verbeteren.
• De VVAR heeft vanuit de invalshoek van de verzorging en de verpleging een bijdrage in het korte  

en lange termijnbeleid van de organisatie.
• De VVAR stimuleert beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en draagt hierdoor bij een verdere 

profilering en professionalisering van het beroep van verzorgenden en verpleegkundigen.  
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4 Wonen en welzijn

4.1 Zingeving
Binnen het model Positieve Gezondheid vormt zingeving of de omgang met levensvragen een van de 
zes pijlers. Bij het voeren van gesprekken met cliënten komen zingevingsvraagstukken aan de orde. 
Medewerkers gaan samen met bewoners en cliënten op zoek naar manieren om zingeving inhoud te 
geven. Dit is niet altijd eenvoudig. In deze regio (de Achterhoek) is het praten over gevoelens geen 
gewoonte; niet voor de cliënten en niet voor de medewerkers. Het ik-bord gesprek zorgt ervoor dat 
dit toch een onderwerp van gesprek wordt, waardoor zeer waardevolle informatie naar boven wordt 
gehaald. De welzijnscoaches en de aandachtsvelders welzijn ondersteunen de teams hierin. Zij denken 
mee in deze vraagstukken en dragen bij aan dagbesteding en het kleur geven aan ieders leven.  
Ook de geestelijk verzorger speelt hierbij een belangrijke rol.

4.2 Zinvolle dagbesteding
Op de locaties is een aanbod van activiteiten dat steeds beter aansluit bij de vraag van onze cliënten. 
We kijken naar hoe we de verbinding kunnen leggen tussen cliënten met dezelfde interesses, zodat in 
kleine groepjes eenzelfde hobby uitgevoerd kan worden. Dit heeft een verdere stimulans gekregen door 
corona. Ook op somatische afdelingen zijn buurtkamers ingericht om mensen in kleine groepjes elkaar  
te laten ontmoeten. Helaas zijn de contacten met cliënten in de wijk verminderd door corona. Zodra  
de versoepelingen het toelaten zullen we onze deuren weer openstellen. 

4.3 Familieparticipatie en inzet vrijwilligers
In 2021 heeft Markenheem het beleid rondom inzet vrijwilligers herijkt. Hierin staan meer 
persoonsgerichte activiteiten vanuit Positieve Gezondheid centraal. Er is actief geworven voor 
vrijwilligers. Steeds vaker ondernemen zij individuele activiteiten op verzoek van een bewoner. We zien 
door de veranderde vraag een andere groep vrijwilligers, maar het blijft een lastige opgave voldoende 
vrijwilligers te vinden. Vanuit de scans van WOL kwam naar voren dat het betrekken van mantelzorgers 
een uitdaging blijft. Teams lijken onvoldoende toegerust dit op een goede manier vorm te geven.  
De welzijnscoaches bieden hierbij ondersteuning, maar ook de coaches van WOL zullen dit meenemen  
in hun plannen voor de locaties. 
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Resultaten

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

1.
Training verpleegkundigen in Positieve Gezondheid, verdere uitrol heeft niet  
plaatsgevonden door corona. 

2. Overgang naar ONS is gerealiseerd.

3. Welzijn beter vormgegeven door betere ondersteuning vanuit dossier .

4. Dossiervoering blijft aandacht nodig hebben, vooral rondom het toepassen van  
de PDCA-cyclus in het dossier. 

Familieparticipatie en inzet vrijwilligers

5. Vrijwilligersbeleid is herschreven.

6. Inzet op familieparticipatie weer opgepakt, teams krijgen hierbij ondersteuning  
van welzijnscoaches. 

Zinvolle dagbesteding en welzijn

7. Uitbreiding van aandachtsvelders welzijn heeft in 2021 niet plaatsgevonden door corona. 
Activiteiten in kleine groepjes worden georganiseerd, steeds meer op maat. 

Externe ontwikkelingen
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5 Veiligheid, leren en verbeteren
 
Kwaliteit van zorg is voortdurend onderwerp van gesprek binnen Markenheem. In het najaar van 2021 
zijn op elke locatie kwaliteitsverpleegkundigen aan de slag gegaan. Hun voornaamste focus ligt nu 
op de ondersteuning van teams op de dossiers, maar uiteraard houden zij een brede blik op kwaliteit 
samen met de teammanager, de aandachtsvelders en de kwaliteitsadviseurs.

5.1 Medicatieveiligheid
Om medicatieveiligheid verder te vergroten is in februari een start gemaakt met elektronische 
toedienregistratie (ETR) bij de wijkverpleging. In de loop van het voorjaar zijn alle teams gestart.  
De medewerkers geven aan de app prettig te vinden. Vanuit de kwaliteitsmonitor van nCare is goed 
zicht op niet afgetekende toedieningen en hier wordt actief op gestuurd door de wijkverpleegkundigen 
en aandachtsvelders. Dit ligt vaak aan het te laat uit zorg melden van cliënten. nCare biedt ook  
de mogelijkheid om op basis van de gegevens in de app een kwaliteitsrapport op te stellen. Deze kans 
hebben we aangegrepen. De terugkoppeling hiervan volgt begin 2022. 
Net voor de zomer zijn we ook een pilot gestart bij een aantal cliënten intramuraal zonder behandeling. 
Begin 2022 zullen alle andere locaties en teams ook met ETR gaan werken.

In 2021 is een eerste sessie medicatiereview gepland samen met de huisarts en betrokken apotheker. 
Dit was een moeizaam proces, maar vanwege het belang zal dit in 2022 verder worden uitgebreid. 

De specialisten ouderengeneeskunde houden een registratie bij van het antibioticagebruik. Helaas is 
door corona nog geen analyse gedaan van de resultaten. 

5.2 Decubituspreventie
Binnen Markenheem bieden we specialistische wondzorg via gespecialiseerd verpleegkundigen 
wondzorg. Helaas is een aantal verpleegkundigen vertrokken en hebben we in 2021 een herstart 
gemaakt. In de tabel op de volgende pagina staan de cijfers van de afgelopen drie jaren. Het is mooi  
om te concluderen dat Markenheem de eerder ingezette daling heeft vastgehouden en er weer sprake is 
van een daling in het aantal decubitusgevallen. Er hebben geen casusbesprekingen plaats gevonden in 
de teams, maar de wondverpleegkundigen hebben wel ondersteuning en coaching geboden waar nodig.  
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5.3 Alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen 
Door de overstap naar ONS betreft de analyse de data van 2021 tot en met november. Ook is de wijze 
van noteren in ONS anders als het gaat om onvrijwillige zorg. Dit maakt voor de analyse van de data 
rondom onvrijwillige zorg geen verschil. Het heeft wel effect op de analyse van de inzet van maatregelen. 
In 2021 stond de verdere borging van vrijheidsbeperkende maatregelen zoals sensor of pyjamaplukpak 
in het dossier centraal. Hierin waren op groepswonen al veel stappen gezet, maar was er extra aandacht 
nodig voor de somatische afdelingen waar soms ook dementie een rol speelt. Gelukkig is er maar heel 
weinig sprake van onvrijwillige zorg. Met name gaat het dan om een opname met rechterlijke machtiging 
(RM). Hierbij zien we dat bewoners snel wennen en geen verzet meer tonen tegen het komen wonen bij 
Markenheem. 
In de zorgplanbesprekingen is er structureel aandacht voor de inzet van middelen en maatregelen of  
het verlengen ervan. Hierdoor groeit de bewustwording. 
In het najaar 2021 is afgesproken met de behandelaren dat de toepassing van psychofarmaca buiten 
de richtlijn ook wordt geregistreerd als onvrijwillige zorg. De stappenplannen worden nu voor de 
verschillende bewoners ingericht. We verwachten in 2022 dus een stijging van de onvrijwillige zorg.  
Twee keer per jaar wordt de onvrijwillige zorg in een breder verband besproken met SO, CCR  
en gespecialiseerd verpleegkundigen. 

5.3.1 De Bleijke
In De Bleijke wonen mensen in hun eigen appartement of in een woongroep. De ontwikkelingen rondom 
de inzet van domotica hebben vertraging opgelopen door corona. Deuren zijn nog standaard op slot; 
bewoners die naar buiten willen worden geholpen door de medewerkers. 
In De Bleijke is bij één bewoner onvrijwillige zorg verleend. Deze bewoner is komen wonen met een RM. 
Deze bewoner kreeg hierbij ook gecamoufleerde medicatie. Inmiddels is de bewoner, slechts drie weken 
na komen wonen, overleden. 

5.3.2 Croonemate
In Croonemate zijn geen woongroepen. Bewoners met een ZZP 5 wonen nog in hun eigen appartement 
en kunnen hun maaltijden met anderen nuttigen in het restaurant. Voor bewoners die het lastig vinden 
om hun dag in te vullen, of voor wie het goed is om een beetje geprikkeld te worden, zijn er huiskamers 
ingericht als alternatief voor het groepswonen. Bewoners zijn vrij om zich te bewegen binnen en buiten 

Locatie
Aantal 

bewoners

Aantal 
decubitus in 

2019

Aantal 
decubitus in 

2020

Aantal 
decubitus in 

2021

De Bleijke 60 5 5 0

Croonemate 50 5 3 4

Hyndendael 37 2 1 2

Schavenweide GW 64 2 1 3

Schavenweide somatiek 60 4 1 2

De Zonnekamp GW 48 5 0 0

De Zonnekamp somatiek 21 0 1 0

Totaal 340 23 12 11

Figuur 1: Decubitus 2019-2021
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Croonemate. Er is in 2021 binnen Croonemate geen onvrijwillige zorg verleend. Ook is er sprake van  
een daling van de inzet van sensoren. Dit kan natuurlijk samenhangen met het verloop van bewoners  
op de locatie, maar teams gaan hier ook steeds bewuster mee om. 

5.3.3 Hyndendael
In Hyndendael zijn geen woongroepen. Bewoners met een ZZP 5 wonen nog in hun eigen appartement 
en zijn vrij om zich te bewegen binnen en buiten Hyndendael. Er is in 2021 geen onvrijwillige zorg 
verleend op deze locatie. Er is, net als in 2020, een bewoner bij wie verslavingsgedrag een rol speelt. 
Hierbij is meer vrijheid verleend doordat nuttigen van cola en sigaretten steeds meer in overleg plaats 
vindt. Er zijn afspraken gemaakt, waarbij de bewoner aangeeft zich prettig te voelen. 

5.3.4 Schavenweide
In Schavenweide wonen mensen in hun eigen appartement of in een woongroep. De locatie mag mensen 
opnemen met een rechterlijke machtiging. Er zijn in 2021 drie bewoners komen wonen met een RM. Bij 
twee bewoners is deze RM nog steeds actueel. Bij een dergelijke situatie starten we een stappenplan 
en gaan we op zoek naar alternatieven. In de praktijk is een RM nog nooit verlengd, bewoners zijn dan 
meestal gewend aan het wonen bij Markenheem. De hierboven genoemde beide bewoners zitten nog  
in de periode van eerste afgifte van de RM. 

5.3.5 De Zonnekamp
In De Zonnekamp wonen mensen in hun eigen appartement of in een woongroep. In het gebouw wordt 
gewerkt met leefcirkels en beeldalarmering. De locatie mag mensen opnemen met een rechterlijke 
machtiging. Gedurende het jaar is er aan vijf mensen onvrijwillige zorg verleend. Het gaat om drie 
keer een opname onder rechterlijke machtiging en twee keer om gecamoufleerde medicatie. Bij deze 
bewoners is het stappenplan ingezet. Bij één bewoner was bij opname al geen sprake van verzet 
ondanks de afgegeven RM. Bij een tweede bewoner is het stappenplan stopgezet omdat bewoner geen 
verzet meer toonde tegen opname en ook medicatie niet meer gecamoufleerd aangeboden hoefde te 
worden. Een derde bewoner toonde ook snel geen verzet meer tegen opname. Een andere bewoner liep 
in de avond vaak de kamer van andere bewoners binnen. Inmiddels komt dit niet meer voor en is het 
stappenplan afgerond. Tot slot was er nog sprake van gecamoufleerde medicatie bij een bewoner.  
Ook dit is gestopt.  

5.4 Preventie acute ziekenhuisopname
Binnen Markenheem worden afspraken rondom het levenseinde vastgelegd in het dossier. Met de 
overgang voor de behandelaren naar het dossier van Ysis is voor de bewoners met behandeling Ysis 
de bron. Voor de overige cliënten wordt dit genoteerd door de zorgmedewerkers in afstemming met de 
bewoner en de huisarts. Helaas is het door de overstap naar ONS niet meer mogelijk om via een digitaal 
rapport inzage te krijgen in hoe goed teams deze afspraken vastleggen. Voor 2022 staat het inrichten 
van een kwaliteitsdashboard op de agenda. Naar verwachting biedt dat een oplossing voor  
dit probleem. 

5.5 MIC/MIM
In 2021 bleef het lastig om het leren en verbeteren rondom MIC en MIM aandacht te blijven geven. 
Corona speelde hierbij een rol omdat teamoverleggen niet altijd doorgingen of digitaal verliepen. Toch 
was het steeds meer gebruikelijk de data in een rapport te bundelen en als team te bespreken. Ondanks 
dat in de wijk de mooie rapporten ontbreken, was er ook daar aandacht voor de meldingen. Mede door 
de kwaliteitsmonitor van de medicatie app, ontstond er nog meer inzage in de mediatie-incidenten. 
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Zoals hierboven vermeld, stapte Markenheem per 1 december over naar ONS. De data hieronder zijn  
de data van 1 januari 2021 tot 30 november 2021. 
Helaas faciliteert ONS het leren en verbeteren nu nog minder goed. De aandachtsvelders moeten weer 
aan de slag met een Excelsheet. Begin 2022 staan er bijeenkomsten gepland om aandachtsvelders mee  
te nemen in het werken met MIC in ONS. 

In totaal zijn er in 2021 tot einde november 2214 cliëntmeldingen gedaan. Daarbij ging het 1139 (51,4%) 
keer om een medicatie incident, 850 (38,4%) keer om vallen en 170 (7,7%) keer om een vorm van agressie.  

Voor 2025 (91,4%) meldingen wordt het risico door de melder als laag of zeer laag ingeschat, terwijl er 
voor sommige cliënten toch meerdere meldingen zijn rondom vallen of medicatie. Dit blijft een lastig 
probleem, want als de schade beperkt is, dan geeft de risicotabel toch een laag risico ook al is de kans 
op herhaling groot. Bij de meeste meldingen wordt goed ingevuld wat de oorzaak van het incident is en 
worden er goede verbetersuggesties gedaan. Dit helpt het team en de aandachtsvelder in de analyse 
van de incidenten. 
De incidenten kennen een evenredige verdeling over de week. In de ochtend vinden de meeste incidenten 
plaats, in de nacht de minste. In april en december is het hoogste aantal meldingen gedaan, in februari 
en september het laagste aantal. 

DOT-CIRCLE Medicatie
DOT-CIRCLE Vallen
DOT-CIRCLE Agressie verbaal
DOT-CIRCLE Agressie fysiek en verbaal
DOT-CIRCLE Anders
DOT-CIRCLE Agressie fysiek
DOT-CIRCLE Vermissing
DOT-CIRCLE Stoten / knellen / botsen

Type incident

Figuur 2: Verdeling incidenten
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Figuur 3: Verdeling incidenten over het jaar 2021



Als we kijken naar het totaal aantal meldingen over de afgelopen jaren, dan zet de daling die vorig jaar 
is ingezet heel voorzichtig door. Er zijn minder valincidenten gemeld. Het aantal medicatie-incidenten 
is toegenomen. Dit komt deels door een toename in de wijk. Door het werken met ETR is elk medicatie 
incident zichtbaar in de kwaliteitsmonitor van nCare en hiervan zijn steeds ook MIC-meldingen ingevuld. 
Dit maakt eveneens duidelijk dat een elektronisch registratiesysteem kan helpen in het medicatieproces, 
maar dat gedrag van de medewerker ook een heel belangrijke factor is bij medicatieveiligheid.

Inzage in de MIM-meldingen is problematisch gebleven en niet meer opgelost in het oude dossier.  
Nu er met ONS gewerkt wordt, zullen we opnieuw bedenken hoe we de MIM-meldingen beter inzichtelijk 
krijgen om erop te sturen.

5.6 Interne en externe audits
Naar aanleiding van de HKZ-audit in 2021 kreeg Markenheem een tekortkoming op leren en verbeteren 
vanuit de PDCA-cyclus. In het verbeterplan is beschreven dat Markenheem kwaliteitsverpleegkundigen 
zal aanstellen en zal deelnemen aan WOL. Beide acties zijn in gang gezet. 
Door corona hebben niet alle audits plaatsgevonden. Wel zijn alle locaties getoetst op medicatieveilig-
heid en is in de wijk het traject met nCare als audit gebruikt. Een audit op het dossier vindt normaliter 
plaats in het najaar, maar is door de overgang naar ONS verschoven naar het voorjaar van 2022. HACCP 
audits zijn in het najaar opgestart, maar weer stopgezet door de toegenomen restricties rondom corona. 
De externe audit heeft wel plaatsgevonden. Met de aandachtsvelders mondzorg is nagedacht over een 
nieuwe audit op dit onderwerp. Deze zal in 2022 worden uitgevoerd. Er is een audit hygiëne bij wondzorg 
uitgevoerd door de deskundige infectiepreventie. 
Ook in 2021 zijn er geen proces-audits uitgevoerd. Deze worden in 2022 weer opgepakt, te starten  
met een audit op Positieve Gezondheid. 

5.7 Cliënttevredenheid 
Binnen Markenheem wordt cliënttevredenheid op meerdere manieren gemeten. De waardering van 
bewoners en naasten blijft hoog. 

Zorgkaart
Via Zorgkaart ontvangen we gedurende het jaar weinig reacties. Hiervoor doen we onder andere via 
Facebook steeds een oproep. Door de koppeling van de PREM aan Zorgkaart is de hoeveelheid reacties in 
de wijk hoger. De score van 8,6 is goed. Indien er een minder positieve reactie volgt, proberen we vanuit  
de desbetreffende locatie of het wijkteam te achterhalen wie de reactie heeft achtergelaten  
om het probleem alsnog op te lossen.
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Jaartal
Totaal aantal 

meldingen
Medicatie 
meldingen

Vallen 
meldingen

Agressie 
meldingen

2021 2214 1139 850 170

2020 2311 1072 1012 173

2019 2628 1349 1038 128

2018 2581 1293 1069 172

2017 2199 1203 907 146

Figuur 4: Aantallen meldingen over de jaren
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Meetinstrument Positieve Gezondheid
Tot de hulpmiddelen van Positieve Gezondheid behoort een meetinstrument om de zorg te evalueren 
met de cliënt of diens naaste, als de cliënt dit zelf niet meer kan. Dit geeft op individueel cliëntniveau 
handvatten om zorg te verbeteren als daar aanleiding toe is. 
De scores die het instrument aangeeft kunnen worden opgeteld. Zo kunnen teams en locaties vergeleken 
worden met als doel leren en verbeteren. Dit formulier is ook in ONS ontwikkeld. In 2022 gaan we verder 
onderzoeken hoe we deze informatie op een goede manier voor teams ontsluiten. 

PREM’s (Patient Reported Experience Measures)
De PREM is in 2021 in het voorjaar afgenomen. De resultaten waren opnieuw zeer positief. Een mooi 
percentage van 92% van de respondenten beveelt Markenheem aan bij anderen. De NPS score neemt 
nog iets toe. Deskundigheid scoort een 9,0 en kwaliteit een 8,7. Cijfers om trots op te zijn! 
Aandachtspunt is afgesproken tijd, hiervoor ontvangen we een 7,9. Dit is wel een verbetering ten opzichte 
van vorig jaar, maar dit kan dus nog beter. 

5.8 Informatie over leren en reflectie
Leren en ontwikkelen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfverantwoordelijke 
medewerkers, door middel van advisering, ontwikkeling, uitvoering, coördinatie en aansturing van 
leerprocessen. Leren en ontwikkelen worden gezien als belangrijke instrumenten om de doelstellingen 
van de organisatie op elkaar af te stemmen en om medewerkers van Markenheem zo optimaal mogelijk 
te kunnen laten functioneren. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering  
en hun leerproces, binnen de mogelijkheden die zij zelf creëren en die Markenheem hen biedt.  
De medewerker van Markenheem is gericht op de cliënt, heeft een positief kritische houding ten opzichte 
van het eigen werk en handelen vanuit een op samenwerking gerichte visie. 
Voor alle disciplines geldt dat medewerkers een verplichting hebben hun vakinhoudelijke kennis ‘op peil’ 
te houden. Markenheem verplicht zich vervolgens om binnen de Markenheem Academie programma’s 
aan te bieden waarmee dit voor werknemers mogelijk gemaakt wordt.

Figuur 6: NPS

2018
35

2020
53

2021
56

NPS Score

Rapportage Markenheem
Periode: 1 jan. 2021 - 31 dec. 2021

Gemiddeld cijfer

8.6

Geverifieerde waarderingen

20

Waarderingen totaal

64

Figuur 5: Score Zorgkaart 2021
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Het leveren van ‘warme zorg’ nabij is naast gekwalificeerd personeel datgene waarmee wij ons 
onderscheiden ten opzichte van andere zorgorganisaties. 
Markenheem is een veranderende organisatie die wil investeren in haar medewerkers die hierdoor in 
staat zijn hun functie goed te kunnen blijven uitoefenen en perspectief hebben op een loopbaan binnen 
de zorgverlening. Van medewerkers wordt verwacht dat zij willen investeren in zichzelf en daarmee ook  
in Markenheem. Leren en ontwikkelen is hierin vanzelfsprekend. 

2021 heeft wat betreft leren en ontwikkelen grotendeels in het teken gestaan van het in bedrijf nemen 
van het Leerplein. Een digitaal platform waarin we e-learning modules, documenten, protocollen, 
instructiefilmpjes, etc. aanbieden en daarnaast de deskundigheid en bekwaamheid van met name 
zorgmedewerkers kunnen monitoren. Ook helpt het Leerplein ons met het plannen en organiseren  
van scholingen. 
In 2021 hebben we opnieuw steeds een afweging moeten maken hoe we leren en ontwikkelen invulling 
konden geven, rekening houdend met de coronamaatregelen van zowel de landelijke overheid als 
de maatregelen van Markenheem. Vanuit de ervaringen uit 2020 is voor een deel gekozen voor het 
aanbieden van scholingen online. Het Leerplein heeft ons daarbij zeer geholpen. In de perioden waarin 
er sprake was van versoepelingen in de maatregelen hebben er ook fysiek scholingen plaatsgevonden. 
Uiteindelijk is dat wel minder geweest dan dat we ons voorgenomen en gepland hadden. Een deel 
ervan is doorgeschoven naar 2022. In het najaar van 2021 heeft de nadruk gelegen op de scholing van 
zorgmedewerkers in het gebruik van het nieuwe ECD: ONS en het op orde brengen van de bekwaamheid 
van de zorgmedewerkers. Op 1 december is ONS operationeel geworden. Mede door de beperkte 
toetsingscapaciteit bleek de bekwaamheid op 31 december 2021 nog niet op orde. Daarom is de termijn 
daarvan verruimd naar 31 maart 2022. Voor de overige medewerkers hebben we de voorbereidingen 
gedaan om met ingang van 1 februari 2022 alle medewerkers toegang te geven in het Leerplein.  
Deze voorbereiding is in samenwerking met Goodhabitz gedaan. Een organisatie waarvan wij modules 
afnemen die te maken hebben met de zogenaamde ‘soft-skills’.   

Bij de resultaten zijn de activiteiten weergegeven van de deskundigheidsbevordering in 2021 met bij elke 
activiteit het aantal medewerkers dat het onderdeel succesvol afgerond heeft met een certificaat  
of een diploma. 
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Resultaten: aantal medewerkers dat in 2021 een opleiding/
training/scholing met succes afgerond heeft

Aantal 
deelnemers
2021

Aantal 
deelnemers
2020 

1. Opleiding Verzorging 19 16

2. Opleiding Verpleegkunde 5 5

3 Opleiding HBO-V 2 1

4. Examinatorentraining Uitgesteld 12

5. Helpende plus 1 10

6. Training werkbegeleiding 34 24

7. Contactverzorgende Uitgesteld 13

8. Coronahulpen/zorggezellen basis 4 34

9. Basistraining Palliatieve zorg Uitgesteld Uitgesteld

10. Coaching teammanagers 10 10

11. Coaching team De Bleijke somatiek 10 n.v.t

12. Passiviteiten van het Dagelijks Leven: Basis Uitgesteld 27

13. GVP 8 6

14. Training leiden van een zorgplanbespreking 27 17

15. Training Fysieke belasting: Zorg Uitgesteld Uitgesteld

16. Training Omgaan met agressie 8 Uitgesteld

17. Positieve Gezondheid: werksessies verpleegkundigen 7 n.v.t

18.
Positieve Gezondheid: werksessies De Zonnekamp soma-
tiek

Uitgesteld n.v.t

19. Klinische les Laatste zorg Uitgesteld Uitgesteld

20. Bijscholingen en bijeenkomsten aandachtsvelders 50 150

21. Maken en afronden van e-learning modules 353 238

22. BHV e-learning 88
65

23. BHV praktijk 79

24. Zorgmedewerkers bekwaam in voorbehouden-  
en risicovolle handelingen d.m.v. e-learning en  
vaardighedentoetsen

98 23

Toelichting: Elk jaar worden afspraken gemaakt in het leerplan welke deskundigheidsbevordering, 
trainingen en opleidingen er in dat jaar plaatsvinden. Welke dat zijn, verschilt per jaar en per locatie.  
In bovenstaand overzicht is aangegeven wat er in 2021 heeft plaatsgevonden en wat in 2020. Verschillen 
daartussen zijn afhankelijk van prioriteiten, het leerplan van Markenheem en de locaties afzonderlijk.

BBL diverse niveaus 
Markenheem heeft 42 BBL opleidingsplaatsen voor de zorg. Samen met het aantal stagiaires en 
medewerkers in opleiding voor een certificaat, is dit het opleidingsquotum. Over het opleidingsquotum 
zijn regionaal afspraken gemaakt (RAAT). Er is een vaste verdeling per locatie, zodat opleidingsplaatsen 
gegarandeerd blijven voor de toekomst.



20

Op 31 december 2021 had Markenheem 262 verzorgenden en verpleegkundigen in dienst. Daarvan 
volgden er 41 een BBL-opleiding voor verzorgende of verpleegkundige. Van deze 41 BBL-ers volgen  
20 zij-instromers de Gepersonaliseerde Praktijkgerichte Leerroute (GPL) en deze groep heeft steeds  
uit 20 deelnemers bestaan.

5.9 Lerend netwerk
Markenheem maakt onderdeel uit van een Lerend Netwerk in de regio, dat is gesplitst in twee 
onderdelen: kwaliteit en opleidingen. De betrokkenen vanuit kwaliteit hebben gedurende het jaar  
een aantal maal via teams overlegd rondom een thema zoals WZD, de inzet van kwaliteitsverpleegkun-
digen en audits. We delen ervaringen en wisselen kennis en kunde uit. In 2022 maken we ook weer een 
start met het uitvoeren van audits medicatieveiligheid bij elkaar. 
Het gezamenlijk trainingen organiseren is door corona in 2021 niet gelukt omdat we medewerkers 
van verschillende organisaties niet met elkaar in contact konden brengen. 

Markenheem is aangesloten bij het Olifantenpad van de regio waarin zorginstellingen intensief 
samenwerken op een aantal thema’s: Verbeteren van Leren in de care, Contactpunt Ik zorg, Imago, 
Zorgtechnologie en innovatie, Monitoren van vertrekkende zorgmedewerkers, Aantrekken van artsen 
oudergeneeskunde en psychologen in de regio. Het netwerk opleidingscoördinatoren Achterhoek heeft 
een tweetal online bijeenkomsten gehad waarin met name samen gekeken is naar hoe we in coronatijd 
leren en ontwikkelen zo goed mogelijk kunnen organiseren en wat konden we daarin van elkaar leren. 

De thema’s vanuit het Olifantenpad zijn eind 2021 afgerond. Een aantal activiteiten loopt nog door tot 
in 2022. Daarnaast zijn vanuit deze thema’s structurele samenwerkingsactiviteiten ontwikkeld zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van een gezamenlijke werkbegeleiderstraining,  
de doorontwikkeling van de wijkleercentra en zorgtechnologie.

Externe ontwikkelingen

In
te

rn
e 

ontw
ikkelingen

Resultaten

1. Implementatie ETR in wijkteams en pilot intramuraal somatiek. 

2. Dossiers zijn op orde rondom WZD.

3 Beleid open groepen is geschreven en eerste acties zijn gestart.

4. Flexibiliteit in aanbieden van scholingen en gebruik maken van verschillende vormen: 
online, blended, e-learning.

5. Vijf medewerkers zijn benoemd tot aandachtsvelders zorgtechnologie, zij volgen scholing  
bij de TZA en stimuleren gebruik van zorgtechnologie op locaties. 

6. Er is een VVAR geïnstalleerd. 



21

6 Personeelssamenstelling
 
Voor de personeelssamenstelling is de periode van 1 januari tot en met 31 december 2021 gehanteerd. 
In onderstaand schema staat de weergave van de verdeling per functie binnen Markenheem met 
instroom-, doorstroom- & uitstroomcijfers. 

Binnen Markenheem werkten 881 medewerkers op peildatum 31 december 2021. Dit betreft 457,98 FTE. 
Ten opzichte van het voorgaande jaar betreft dit een daling van 18 medewerkers en een stijging van 
5,42 FTE. De grootste groei van personeelsleden vindt plaats bij niveau 5. Deze groei is vooral ontstaan 
door de inzet van de nieuwe functie van kwaliteitsverpleegkundige. Ook bij helpende is een groei te 
zien. Dit zijn vooral de studenten die vanuit een opleiding HBO-V, Verpleegkunde of Verzorgende-IG 
worden ingezet als helpende. Het betreft vooral de vakantiekrachten die na de zomerperiode een 
arbeidsovereenkomst zijn aangegaan. 

De gemiddelde contractomvang is licht gestegen van 18,10 uur per week in 2020 naar 18,71 uur per 
week in 2021. Er zijn veel oproepcontracten en arbeidsovereenkomsten met een klein gemiddelde aantal 
contracturen per week. Eind 2021 is geanalyseerd of er een aanpassing dient te komen in het aanbieden 
van het aantal contracturen per week. Nu is de ondergrens voor Horeca 2 uur per week en overige 

Figuur 7: Functieverdeling

*) betreft medewerkers CB, teammanagers en overige stafmedewerkers
Verblijf:   horeca, receptie, technische dienst, algemene- en cliëntgerichte schoonmaak 
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functies 3 uur per week. Dit moet ook worden bezien in relatie tot Binden & Boeien. Er is naar voren 
gekomen dat het wellicht wenselijk is te werken met een jaarsystematiek. In 2022 wordt hiervoor  
een voorstel gedaan.

Markenheem streeft naar een goede mix van functies op verschillende niveaus. In 2022 worden door 
strategische personeelsplanning de toekomstige personeelsuitdagingen in kaart gebracht.  
De strategische personeelsplanning bestaat uit een analyse van de huidige personeelsplanning,  
de veranderingen in de toekomst en een plan van aanpak.

Het strategisch plan van Markenheem was in 2021 gereed en wordt in 2022 vertaald naar het strategisch 
HRM-beleid.

Kwaliteitsverpleegkundige (HBO-V intramuraal)
In het derde kwartaal 2021 is gestart met het werven van HBO-V opgeleide kandidaten voor de functie 
van kwaliteitsverpleegkundige in de intramurale setting. De focus van de kwaliteitsverpleegkundige ligt 
op het vormgeven, verbeteren en innoveren van persoonsgerichte zorg en het omgaan met (ethische) 
dilemma’s in de toenemende complexe zorgvraag. De kwaliteitsverpleegkundige wordt ingezet  
om op basis van een opdracht te werken aan een kwaliteitsonderwerp. In het vierde kwartaal van 2021 
zijn er vijf kwaliteitsverpleegkundige (3,88 FTE) gestart. In 2022 vindt uitbreiding en vervanging plaats 
van 1,33 FTE. 

Zij-instromers
Door krapte op de arbeidsmarkt voor met name zorgfuncties heeft Markenheem naast het reguliere 
opleidingsaanbod een zij-instromergroep, afkomstig uit een andere branche dan zorg & welzijn.  
Voor deze doelgroep is in samenwerking met het Graafschap College een passend opleidingsaanbod 
gerealiseerd. De plekken die ontstaan in de zij-instroomgroep door uitstroom of uitval worden continu 
opgevuld. In 2021 zijn twaalf instromers afgestudeerd. 

Samenstelling personeel afgelopen jaren

Samenstelling personeel afgelopen jaren
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Figuur 8: Samenstelling personeel intramuraal en wijkverpleging.
• 31-12-2019 Niveau 6 = aantal 0 
• 31-12-2020 Niveau 6 = aantal 1
• 31-12-2021 Niveau 6 = aantal 2
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In onderstaande grafiek is de samenstelling grafisch weergegeven.
Arbeidsmarkt 
• COVID-19 
Door corona was er vraag naar extra ondersteuning. Binnen de reguliere arbeidsmarkt is het zeer 
lastig deze (tijdelijke) extra hulp te vinden. Vandaar dat is gezocht naar alternatieven buiten de zorg. 
Markenheem heeft door het inzetten van medewerkers uit o.a. de horeca, die geen werk konden 
verrichten in hun eigen vakgebied, met een korte scholing, deze ondersteuning als zorggezel  
kunnen bieden. 

Markenheem heeft deze extra ondersteuning ingezet ter ontlasting van zorgmedewerkers. Afhankelijk 
van hetgeen nodig was, voegde deze zorggezel iets toe aan het welbevinden van onze bewoners.  
Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen bij maaltijden, een spelletje doen, persoonlijke aandacht  
en andere hand- en spandiensten die bijdragen aan de positieve gezondheid van onze cliënten.  
De invulling van deze ondersteuning kon per locatie verschillen.
Deze vorm van ondersteuning heeft plaatsgevonden van november 2020 tot mei 2021, daarna hebben, 
waar mogelijk, de vrijwilligers deze rol weer opgevuld. 

Een extra opbrengst is dat in 2021 een zorggezel is gestart met de verzorgende-IG opleiding  
bij Markenheem.

• Werving & Selectie (Recruiter)
Markenheem heeft de Werving & Selectiemodule van Afas aangeschaft en ingericht. Het wordt 
gefaseerd geïmplementeerd. Hiermee is gestart in het vierde kwartaal 2021. De verwachting van  
de volledige implementatie is 2022.  
In 2021 is in samenwerking met de afdeling HRM/Communicatie en externe partijen de website 
werkenbijmarkenheem.nl ontwikkeld om de potentiële nieuwe medewerker op één kanaal kennis te laten 
maken met werken en Leren & Ontwikkelen bij Markenheem. Door inzicht in de doelgroep is gericht 
ingezet op daarbij passende wervingsmethodes. Ook de wijze van presenteren van vacatures  
is aangepast, zowel in beeld als tekst. Verder is gebruik gemaakt van Open dagen voor het werven  
van een nieuw te bouwen locatie.

Verhouding gediplomeerden versus medewerkers in opleiding
In 2021 had Markenheem 346 verzorgenden en verpleegkundigen in dienst. Daarvan volgden 42 een 
BBL-opleiding voor verzorgende of verpleegkundige. In het regionale overleg van zorginstellingen 
is in eerste instantie de afspraak gemaakt dat 15% in opleiding zou zijn. In een uitwerking van de 
doelstellingen van het thema Lerend verbeteren in de care is die verhouding verlegd naar 20% van het 
totale personeelsbestand van Markenheem. In opleiding betekent hier ook de BOL-stagiaires in de zorg. 

Voor de berekening van het aantal medewerkers in opleiding heeft de Werkgeversvereniging een 
rekenmodel gemaakt. Uit dit rekenmodel blijkt dat Markenheem 22% van haar personeelsbestand in 
opleiding heeft en daarmee voldoen we aan de gestelde doelstelling. In 2022 willen we dit percentage 
handhaven. Daarvoor zal met name ingezet worden op de begeleidingsschil. Door de toename van  
de complexiteit van de zorg komt het begeleiden van medewerkers in opleiding en stagiaires onder 
druk te staan. We blijven zoeken naar mogelijkheden. 

Personeel niet in loondienst (PNIL)
De toename van het aantal PNIL’ers vraagt om verdere invulling van beleid, waarbij onder andere 
borging bevoegd- & bekwaamheden een onderdeel moet zijn. In 2021 heeft een verkenning plaats-
gevonden wat nodig is betreffende beleid PNIL. In 2022 worden hier verder invulling aan gegeven.  
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De eerste acht maanden van 2021 werd gemiddeld 6,77 FTE ingezet. 
De grote stijging van inzet PNIL is te zien van september tot en met december 2021, te weten inzet van 
12,26 FTE. Mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat er in het najaar meer corona-uitbraken zijn geweest. 
Ook het aanbod van onder andere Zzp’ers is toegenomen, waardoor de ‘vacature zzp’ makkelijker wordt 
ingevuld als flexibele schil. Er zijn ook twee locaties waar langdurig Zzp’ers worden ingezet, omdat er 
geen alternatieven voor zijn.

De Slingebeek / zorghotel
De Slingebeek is een bijzondere vorm van regionale samenwerking in de zorg van de zorgorganisaties 
Azora, Markenheem en Sensire. De wachtlijsten voor verpleeghuiszorg in de (West-)Achterhoek zijn lang 
en zullen naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Vanuit Markenheem werken  
er twee verzorgenden IG en één helpende (2,5 FTE) bij De Slingebeek. De Slingebeek is ten tijde van  
de opening in april 2020 omgevormd tot een zorghotel voor coronapatiënten. In oktober 2020 werd  
een nieuwe poging gedaan om De Slingebeek op te starten. 

Door corona is De Slingebeek per 15 oktober 2020 tot juni 2021 weer volledig in gebruik genomen als 
Zorghotel Achterhoek, bedoeld voor de opvang van met corona besmette patiënten die uit het ziekenhuis 
komen, vanuit de thuissituatie of vanuit één van de Achterhoekse verpleeghuizen. De aangesloten 
Achterhoekse organisaties voelen zich samen verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de 
benodigde menskracht. 
In juli 2021 is het weer grotendeels De Slingebeek, waarvan 8 van de 32 bedden nog beschikbaar  
zijn voor met corona besmette patiënten, met name uit het ziekenhuis.

Verzuim
Markenheem heeft 2021 afgesloten met een cumulatief verzuimcijfer van 9,2%. In 2020 was dit cumulatief 
8,4%. Het gemiddelde verzuimpercentage in de VVT-branche in 2021 was 8,4%, in 2020 8,03%.  
Meer informatie en getallen zijn terug te vinden in de bijlage. 

Kijk op mijn Medewerkers 
Markenheem houdt iedere twee jaar een Kijk op mijn Medewerkers. In oktober 2020 is de Kijk op mijn 
Medewerkers wederom uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn eind 2020 binnengekomen  
en geanalyseerd door HRM en in 2021 zijn hier acties op uitgezet door de leidinggevende/ 

Figuur 9: Personeel niet in loondienst (PNIL) zorg in FTE
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teammanagers. Deze zijn vastgesteld en gemonitord in de jaarplancyclus en teruggekoppeld aan  
de (regio)managers. In 2022 wordt opnieuw de Kijk op mijn Medewerkers uitgevoerd.

Vrijwilligers
In onderstaande grafiek is de onderverdeling van vrijwilligers weergegeven. Een oorzaak van de daling 
in het aantal vrijwilligers is corona geweest. Veel vrijwilligers behoorden zelf tot de kwetsbare doelgroep, 
waardoor inzet niet gewenst was.

De uitgebreide overzichten van de personeelssamenstelling, met betrekking tot leeftijd, in- en uitstroom 
en verzuim treft u als bijlage aan bij dit rapport onder bijlage 1: 
Uitgebreide personeelsoverzichten en toelichting.

Figuur 10: Onderverdeling vrijwilligers
MH staat voor Markenheem algemene dienst (bijvoorbeeld Cliëntenraadleden)
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7 Gebruik van hulpbronnen
 
7.1 Bouw
Markenheem heeft vijf woonzorglocaties in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem met totaal ruim  
330 intramurale plaatsen en 95 huureenheden. Deze intramurale capaciteit betreft 60% van het geheel  
in deze gemeenten. In samenwerking met Azora en Sensire beheert Markenheem de locatie  
De Slingebeek die begin 2020 in gebruik is genomen.
In mei 2021 is de bouw van De Zonnekamp, fase II gestart. De oplevering vindt in februari 2022 plaats 
Tevens is in 2021 het opstellen van een Vastgoedstrategie onder procesbegeleiding van AAG uitgevoerd. 
De uitkomsten hiervan zijn in 2021 vastgesteld en opgenomen in het Strategisch Plan.
Alle gebouwen van Markenheem zijn onderworpen aan een EED-audit. Deze audit geeft een beeld  
van hoe duurzaam een pand is en welke energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden.

7.2 Technologie
In 2021 is de samenwerking met TZA verder uitgebreid. Helaas was vanwege corona inzet van  
de demo-bus niet mogelijk. Deze staat gepland voor 2022.

Binnen Markenheem is een groep van betrokken medewerkers verbonden aan het onderwerp 
zorgtechnologie en TZA.

Sinds de opening van De Zonnekamp heeft Markenheem leefcirkels en slimme cameratechniek die 
ondersteunt bij alarmering met name in de nacht. Dit heeft de vraag naar domotica doen versterken.  
In 2020 is gestart met de aanzet van een digitale strategie voor Markenheem in samenwerking met M&I. 

In 2021 is de digitale strategie uitgerold waarbij onderstaande ontwikkellijnen gevolgd worden. 
•  Dagelijkse ICT en infrastructuur vernieuwen: de voorbereidingen zijn getroffen, in 2022 wordt  

dit verder uitgezet en afgerond.
•  Domotica in perspectief. In 2021 is besloten dat Markenheem zich hierin laat ondersteunen door  

een extern bureau. Eind 2021 is gestart met de visieontwikkeling op domotica. Dit loopt nog door  
in 2022.

•  Zorgapplicaties harmoniseren, met name het ECD: eind 2021 heeft Markenheem het nieuwe ECD 
ONS ingevoerd. 

•  In de wijk is zoals gezegd Elektronische toedieningsregistratie (ETR) ingevoerd. Voor de intramurale 
zorg maken we in 2022 ook de overstap naar ETR. Hiertoe zijn we eind 2021 gestart met een pilot 
binnen een locatie.

•  Bedrijfsvoering applicaties harmoniseren: in 2021 is het proces om te komen tot een keuze ingericht. 
Uitgangspunt is dat Markenheem de applicaties op elkaar wil kunnen laten aansluiten en dat het 
aantal verschillende applicaties zo beperkt mogelijk moet zijn. In 2022 worden de bedrijfsvoering 
applicaties afgerond met als verwachte startdatum 1-1-2023.

Vanuit het directieberaad Achterhoek wordt gewerkt aan een regionale visie op ICT. In de 
samenwerking zijn proeftuinen ingericht die werken aan standaarden in bijvoorbeeld E-overdracht, 
zibs (zorginformatiebouwstenen), het PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), KIK-V en andere  
informatieoverdracht. 
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De inzet van zorgtechnologie/domotica krijgt een steeds belangrijkere rol in de kwaliteit van zorg.  
Er zijn vanuit de jaarplannen acties beschreven om meer aandacht aan te geven aan zorgtechnologie. 
Dit blijft punt van aandacht.

7.3 Facilitaire zaken, financiën en administratie
De afdeling financiën bestaat uit de volgende afdelingen: financiën, salaris en cliëntenadministratie. 
Deze bedrijfsprocessen zijn goed geborgd in de organisatie met een duidelijke planning en control 
cyclus die beheerd wordt vanuit afdeling control. De afdeling financiën stelt rapportages op ter 
ondersteuning en bewaking van diverse processen in de organisatie. Deze rapportages worden vertaald 
in managementinformatie om bewaking van budgetten en inzet van personeel te monitoren. 
Het opstellen van managementinformatie wordt momenteel gedaan met Excel en is nog veel handwerk. 
Markenheem probeert administratieve processen te automatiseren en vereenvoudigen om de 
administratieve lasten te verminderen. Deze vereenvoudiging voor financiën wordt de komende jaren 
bewerkstelligd door invoering van een BI-tool. Er komt hierdoor sneller, eenvoudiger  
en geautomatiseerder managementinformatie beschikbaar. 
Op dit moment stuurt Markenheem op managementrapportages die maandelijks worden opgesteld. 
Hierin staan per locatie(onderdeel) de uitgaven in uren, versus de uren die ingezet mogen worden 
vanuit de zorgzwaartefinanciering (ZZP’s). Naast de maandelijkse rapportages worden financiële 
kwartaalrapportages en verzuimrapportages opgesteld. 

De beschikbaarheid, actualiteit en staat van onderhoud van materialen en hulpmiddelen binnen 
Markenheem wordt verzorgd door de facilitaire medewerkers. Hiervoor is sinds 2021 een systeem 
ingericht dat Markenheem helpt met het beheer en uitgifte van apparatuur en hulpmiddelen. 
Het beheer van gebouwen en inventaris is vanuit de facilitaire afdeling vastgelegd in 
onderhoudscontracten met leveranciers. Kleiner materiaal wordt door de locatie zelf besteld.  
Grotere middelen worden centraal besteld bij vaste leveranciers.

7.4 Samenwerkinsgverbanden
Markenheem werkt intensief samen met andere zorgorganisaties, het Graafschap College,  
HBO-instellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor en diverse andere organisaties.  
De samenwerking is gericht op het maatschappelijk doel van Markenheem om de gezondheid  
en het welzijn van kwetsbare ouderen te verbeteren en bij te dragen aan hun positieve gezondheid  
in de regio Achterhoek. 

Markenheem participeert in het transmuraal directie- en managementberaad Oost- en West-Achterhoek. 
Hierin worden integrale projecten rondom welzijn en zorg voor kwetsbare ouderen ontwikkeld en 
afgestemd. Betrokken partners zijn VVT-aanbieders, huisartsen, GGNet, Buurtzorg, het Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix en het Slingelandziekenhuis. Partijen vinden elkaar op inhoudelijke thema’s zoals  
een centraal coördinatie punt ELV, de problematiek rondom crisisplaatsen die is ontstaan door  
de invoering van de Wzd, de ANW-diensten van de huisartsen, de samenwerking in de digitalisering  
(e Overdracht, PGO), et cetera.

Als portefeuillehouder van het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is Markenheem actief 
betrokken bij regionale projecten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
• Geïntegreerde zorg met gemeenten, huisartsen en wijkverpleegkundigen (GZO).
• Ambulant team deskundigen dat huisartsen op verzoek ondersteunt (ATO).
• Trajectbegeleiding dementie en dementienetwerk.
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• Helpdesk Kwetsbare Ouderen (een vraagbaak voor vragen over de ouderenzorg).

In het Olifantenpad werken VVT-organisaties, gehandicaptenzorgorganisaties, WGV en het Graafschap 
College samen rondom een aantal projecten zoals imago van het beroep, zorgtechnologie, Specialist 
Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief, opleiden en leren. Eind 2021 is besloten om het 
Olifantenpad op te heffen aan het einde van het eerste kwartaal in 2022. De vele overleggen  
in de regio overlappen elkaar deels, waaronder het Olifantenpad en het bestuurlijk VVT-overleg. 
Een aantal projecten is al geborgd in een andere structuur. De nog niet geborgde projecten worden 
onderdeel van het bestuurlijk VVT-overleg waarvoor periodiek ook de andere betrokken organisaties 
(gehandicaptenzorg, WGV, het Graafschap College) worden uitgenodigd.

Markenheem is binnen het Olifantenpad penvoerder van onder andere de Technologie- en 
Zorgacademie (TZA). Voor de TZA wordt in 2022 een coöperatie opgericht. Markenheem zal deelnemen 
aan het bestuur van de TZA.
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Externe ontwikkelingen
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7. ICT en digitale strategie is vastgesteld.

8. Oprichting coöperatieve vereniging TZA i.o. voor samenwerking zorgtechnologie.

9. Migratie ECD intramuraal naar ONS Nedap, Ysis.

10. MS-teams geïmplementeerd in combinatie met Microsoft 365 werkplek.

11. Leveranciersselectie (RFI) ICT leverancier.

12. Leerplein (leermanagementsysteem) uitgerold voor de zorg.

13. Elektronische Toedieningsregistratie (ETR).

14. Ondersteuning Dagstructuur.

15. Werving & Selectie (AFAS) geïmplementeerd met koppeling Werkenbijmarkenheem.nl.

Resultaten

1. Bouw De Zonnekamp Fase II is in mei 2021 opgestart, oplevering februari 2022.

2. Realisatie van diverse projecten, zoals een mooie tuin voor cliënten op locatie De Bleijke.

3 Onderhoudsplanning en begroting (MJOP) is geactualiseerd.

4. Er is een Energieaudit (EED) uitgevoerd op alle locaties.

5. Vastgoedstrategie is vastgesteld.

6. De Facilitaire organisatie heeft tijdens de coronacrisis de inkoop, logistiek en bevoorrading 
van Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) en de schoonmaak en desinfectie verzorgd. 
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8 Resultaten per locatie
 

Externe ontwikkelingen
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Resultaten

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

Positieve gezondheid

1. Door corona is het niet gelukt om de procesbegeleider Positieve Gezondheid bij alle  
bewonersbesprekingen te betrekken. Wel hebben alle teams de bewonersbesprekingen  
zoveel als mogelijk door laten gaan.

2. In overleg met bewoners is er besloten om de huiskamers zoals ingericht in coronatijd  
niet meer te gebruiken. In plaats daarvan is ervoor gekozen dat de woonassistenten  
de activiteiten organiseren in aparte ruimtes of in het restaurant.

Behandelfuncties

3. In 2021 is de verzwaring van de zorg zoals verwacht doorgezet. De behandelplekken zijn in over-
leg met de behandeldienst gestegen van 23 richting 28. Afstemming over het aantal  
behandelplekken vindt plaats tussen teammanager en SO/VS Samen werken en samenwerken

4. Er wordt geen onvrijwillige zorg gegeven aan de bewoners. Mocht dit toch nodig zijn,  
dan wordt daarbij het stappenplan gevolgd.

Zorgtechnologie

5. Door corona is gestart met meer inzet van hulpmiddelen. Eind 2021 is er een start  
gemaakt met het borgen van technologie in de standaard zorgprocessen.

Kwaliteit en veiligheid

6. Uitkomsten van evaluaties uit zorg en Zorgkaart Nederland worden besproken met de teams. 
Uitgangspunt is wat gaat goed en wat kan beter. In 2021 heeft er ook een inspectiebezoek 
plaatsgevonden op De Bleijke, de uitkomsten hiervan waren positief. 

8.1 De Bleijke 
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Lerende organisatie

7. De derde collega heeft inmiddels haar opleiding tot GVP-er afgerond. De GVP-ers  
werken op locatie en binnen Markenheem samen met de gespecialiseerd verpleegkundige 
gerontologie geriatrie. Door deze ontwikkeling is er op locatie meer aandacht voor bewoners 
met dementie en hieruit voortkomend onbegrepen gedrag. Wekelijks vinden er nu MDO’s 
plaats waaraan meteen het gedragsspreekuur is gekoppeld.

8. Door corona is het in 2021 nog niet altijd gelukt om alle scholingen aan te bieden. Uitgangs-
punt blijft dat er meer ruimte komt voor wensen vanuit de medewerkers.

Teamontwikkeling

9. Teambuilding is in 2021 afgerond en per 1-10-2021 is team Ronding opgesplitst in  
2 kleine teams. Hierdoor is er meer aandacht voor de bewoners.

Teambuilding per team Vierkant is afgerond. Team is nu bezig met de ontwikkeling  
van fase 3 richting fase 4.

Het team groepswonen heeft in 2021 de eigen uren, zowel direct als indirect, in eigen  
beheer gekregen. Hierdoor kunnen ze zelf keuzes maken welke diensten passend zijn voor  
de gevraagde bewonerszorg. Eind 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Het team heeft 
het beeld meer grip te hebben op het eigen rooster en kan hierdoor betere  
bewonerszorg op maat bieden.

Algemene schoonmaak is in 2021 geoutsourcet. Evaluatie heeft plaatsgevonden  
en iedereen is tevreden over de dienstverlening.

Alle teams werken met hun eigen werklijsten voor de cliëntgebonden schoonmaak. Ze ervaren 
meer eigen regie over hun werkzaamheden.

Alle aandachtvelden zijn bezet. Eind 2021 zijn we gestart met de inzet van  
kwaliteitsverpleegkundigen die een rol gaan krijgen in het borgen en cyclisch werken.

De teammanagers hebben hun ontwikkeltraject afgerond en eind 2021 teruggekoppeld  
aan het Management Team. Opbrengst is dat er nu in kaart is gebracht waar de teams  
staan en wat ze nodig hebben.

Resultaten

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

Positieve Gezondheid

1. Er zijn werkafspraken over wie en wanneer het gesprek met bewoner wordt gevoerd  
over wensen en interesses. Wensen worden volop opgehaald. Denken buiten de huidige  
kaders om wensen te vervullen behoeft nog aandacht. 

2. Er zijn nu twee huiskamers die 7 dagen in de week bemand zijn om bewoners aandacht  
en nabijheid te bieden. Ook in de avond is er nu de mogelijkheid voor deze vorm van zorg.

Behandelfuncties

3. Samenwerking is bemoeilijkt door het werken in compartimenten. Daarnaast is aanwezigheid  
en leiderschap van SO niet optimaal geweest. 

4. Er wordt bij instroom, waar mogelijk, voornamelijk voorgesorteerd op ZZP 4 met PG grondslag. 
Aanmeldingen zijn niet altijd te sturen en mede ook afhankelijk van situatie op andere locatie. 
Woonzorgbemiddeling en locatie hebben wel korte lijnen en afstemming hierover.

8.2 Croonemate 
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5. Eerste kwartaal van het jaar ingezet op werven van passende verpleegkundigen, inwerken van 
deze verpleegkundigen en vormen van team. Tweede kwartaal goede verpleegkundige bezet-
ting. In tweede helft van het jaar door vertrek van verpleegkundigen de bezetting  
niet meer rond. 

Samen werken en samenwerken

Versterken van de teams

6. Er is sinds september een HBO–verpleegkundige op locatie werkzaam. Positionering  
heeft nog niet volledig kunnen plaatsvinden i.v.m. afwezigheid teammanager. Er is ingezet  
op behouden van kwaliteit en het afstemmen en borgen van werkafspraken.

7. Lijnen zijn korter, behoeft nog wel aandacht. 

8. Er is in het welzijnsteam een efficiëntere werkoverleg (weekstart) ontstaan; er is minder  
overleg nodig en dingen worden minder dubbel gedaan.

Eigenaarschap

9. Doel was beide teams naar niveau 3 en locaties als geheel naar niveau 2: dit is niet  
behaald. Mede door corona, wisselingen in het team en afwezigheid teammanager geen  
grote verbetering op teamniveau. Wel op individueel niveau groei. Krijgt weer prioriteit  
in 2022.

Inzet zorgtechnologie

10. Inzet zorgtechnologie was minimaal. Een enkel hulpmiddel is ingezet en bekend geworden. 

11. Elektronische toedienregistratie heeft vertraging opgelopen en komt in 2022. 

Kwaliteit en veiligheid

12. Kwaliteit en veiligheid krijgen meer aandacht, maar zijn wel kwetsbaar en verslappen 
bij drukke tijden (bijv. corona op afdeling). Daarnaast behoeft evaluatie op rapportage  
nog aandacht. 

13. MIC-meldingen worden steeds geanalyseerd en hierop worden zo nodig acties uitgezet.  

Resultaten

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

1. Hyndendael biedt belevingsgerichte zorg in de huiskamer: zeven dagen per week van  
08.30 tot 21.30 uur. Er is inmiddels een vast team dat zorgt voor de continuïteit. Er wordt  
nog steeds gewerkt aan een dagstructuur die past bij de behoefte van de bewoners.  
Hierin wordt het team ook ondersteund door de gespecialiseerd verpleegkundige  
Gerontologie/Geriatrie. 

Positieve Gezondheid

2. In de zorgdossiers kan Positieve Gezondheid nog beter opgenomen worden. Scholing / opfris 
cursus afgelopen november ging niet door. Deze is gepland in april 2022. Maar ook  
de overgang naar ONS heeft ervoor gezorgd dat dit doel niet behaald is in 2021. In het  
eerste half jaar 2022 worden profielvragenlijsten Positieve Gezondheid ingevuld zodat  
helder is wat voor de bewoners betekenisvol is. 

Wet zorg en dwang

3. Er is binnen Hyndendael geen onvrijwillige zorg. De GVP en VPK zijn inmiddels geschoold  
zodat, indien nodig, het stappenplan gevolgd kan worden. Is behaald.

8.3 Hyndendael
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Zorgplanbespreking/MDO

4. De MDO/ZLP zijn volgens planning gehouden. De structuur zal in 2022 worden voortgezet. 

Schrapsessies

5. De werkoverleggen zijn kritisch bekeken, team overleggen via teams verlopen efficiënt.  
Er is een goede balans tussen fysiek en digitaal

6. Werkafspraken over voorraden, opslag en bestellingen van o.a. persoonsgebonden  
voorwerpen, de zoek - en looptijden zijn verminderd bij het zorgteam.

Kwaliteit en veiligheid

7. Medewerkers nemen steeds meer verantwoordelijkheid passend bij hun functie.  
Ze nemen actief deel aan het teamoverleg en worden daarbij ondersteund door de externe 
coach en de kwaliteits- en verpleegkundigen. Fysieke bijeenkomsten met een thema zijn hier  
helpend in geweest. 

8. Aandachtsvelders zijn gepositioneerd en werken per onderdeel aan verbetering van zorg  
middels planmethodes MIC, medicatieveiligheid, IPC, mondzorg en ECD. Er zijn scholingen  
vanuit MH voor de aandachtsvelders en elk teamoverleg geven zij, indien nodig, een  
terugkoppeling in het teamoverleg m.b.t. de stand van zaken. Niet alle vacatures zijn  
momenteel ingevuld door formatie tekort.

9. Gestart met een kwaliteitsoverleg tussen specialist ouderengeneeskunde, teammanager  
en kwaliteitsverpleegkundige. In 2022 ook met de verpleegkundig specialist erbij.

Lerende organisatie

10. Teams nemen al meer verantwoordelijkheid in het werkoverleg om regie over het dagelijkse 
werk te krijgen. Dit kan nog wel uitgroeien in 2022.

11. Medewerkers werken volgens de richtlijnen van de mondzorg.

Teamontwikkeling

12. Het zorgteam heeft begeleiding van een externe coach gehad, die hen begeleid heeft  
tot het groeien in hun functie. De communicatie is verbeterd, lijnen zijn korter. Er is meer  
verbinding met elkaar. Team zit momenteel in eind fase 2 (van de teamfases).

13. Er zijn fysieke team bijeenkomsten gehouden (5 stuks) met een thema, waardoor  
de medewerker meer ‘bagage’ krijgt om met de veranderingen / verzwaring binnen  
de zorg om te gaan.

Resultaten

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

1. Bewonersbespreking was vast onderdeel van de teamoverleggen. Door hectiek rondom  
de pandemie kon het soms niet doorgaan of werd verschoven naar een volgend overleg. 
Teamoverleggen vonden door corona deels digitaal plaats via Teams. 

Positieve Gezondheid

2. Bij de bewonersbespreking is een vast onderdeel de positieve contactmomenten beschrijven. 
Formulier bewonersbespreking wordt hierbij gebruikt. Hierdoor heeft zorg op maat meer vorm 
gekregen. 

8.4 Schavenweide Groepswonen
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Wet zorg en dwang

3. Inventarisatie van onvrijwillige zorg bij bewoners is gedaan. Stappenplan bij onvrijwillige zorg 
moet ingezet worden (2021). Domoticawensen zijn geïnventariseerd en gedeeld met MT. Start 
project ‘open deur voor iedereen’ in 2021.

Zorgplanbespreking/MDO

4. Het MDO is centraal georganiseerd op een vast tijdstip voor heel Schavenweide. Behandelaren 
kunnen desgewenst digitaal aansluiten. Gedragsvisites worden maandelijks gehouden met  
de psycholoog en GVP. Standaard zijn er twee plekken voor complexe casuïstiek; deze kunnen 
door alle behandelaren of teammanagers ingepland worden via de planning in Teams.  
Dit is altijd voorafgaand aan het MDO. 

Kwaliteit en veiligheid

5. Het opstellen van planmethodes is eind 2021 weer opgepakt door kwaliteitsverpleegkundi-
gen. 

6. Kwaliteitsverpleegkundigen zijn gestart in functie per november 2021. Inzet wordt gestructureerd 
geëvalueerd met teammanagers. Kwaliteitsonderwerpen op locatie zijn onderverdeeld bij de 
kwaliteitsverpleegkundigen. 

7. Kwaliteitsscan Waardigheid en Trots op locatie is uitgevoerd. De uitrol hiervan is gepland in 
2022.

8. Er zijn meerdere GVP’ers gediplomeerd in oktober 2021, er is een GVP’er voor elke woning. Er is 
een directe samenwerking tussen de GVP’ers en de gespecialiseerd vpk gerontologie/geriatrie.  

9. Bijeenkomsten met aandachtsvelders zijn hervat in 2021. 

Lerende organisatie

10. Er is behoefte aan PDL, met name de methodiek tijdens de zorg momenten en gebruik aange-
paste kleding. Ook samenwerking met familie intensiveren. Er is in 2021 door een werkgroep een 
PDL beleid binnen Markenheem opgezet, implementatie volgt in 2022. De rol van PDL coach 
worden belegd bij de GVP’ers. 

11. Verpleegkundigen zijn ingezet bij triage, zowel in de nacht als overdag. Scholingen hiervoor  
zijn gevolgd. 

Teamontwikkeling

12. Teammanagers zijn getraind onder begeleiding van een externe coach. Voor elk team  
heeft de manager een plan van aanpak voor de verdere ontwikkeling op teamniveau. 

Resultaten

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

Positieve gezondheid

1. Alle bewoners hebben in 2021 twee keer een zorgplanbespreking (ZPB) gehad. Hierin staan 
welzijn en eigen regie centraal. Het gesprek gaat uit van mogelijkheden boven beperkingen. 
Gemiddelde tevredenheidsscore = 8. Vanaf september 2021 opzet van structureel MDO  
met inzet alle behandelaars.

8.5 Schavenweide Somatiek B&D
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2. Naast inzet van kleinschalige activiteiten in de beide buurtkamers, is in 2021 veel aandacht 
geweest voor individuele welzijnsuren. Op basis van opgehaalde individuele interesses  
(door contactverzorgende en activiteitenbegeleider) kunnen elke dag 4 bewoners  
individueel 1,5 uur een activiteit één-op-één uitvoeren.

Behandelfuncties

3. Uitbreiding van behandelfunctie van 24 naar 32 plekken is in 2021 gerealiseerd.

Samen werken en samenwerken

Versterken van de teams

4. Teamontwikkelingstraject Zorgteam B2/3 is in het voorjaar afgerond door externe coach  
en verder opgepakt door Teammanager en Kwaliteitsverpleegkundige. Externe coach niet 
ingezet bij overige twee teams i.v.m. restricties groepsactiviteiten door coronapandemie.  
ELV-team is sterk en zelfstandig team welke zorgproces van aanmelding tot ontslag  
in eigen hand heeft. Per 1 november 2021 start van kwaliteitsverpleegkundige 16 uur per week 
voor somatiek.

5. Door personeelskrapte in de zorg blijft het een uitdaging om de formatie en personeelsinzet 
op orde te krijgen en te houden. Inzet van enkele ZZP-ers brengt verlichting. In 2021  
voortdurend hoog verzuim. Extra inspanning hierop verbetert sterk het verzuimpercentage.

Eigenaarschap

6. Per team zijn alle aandachtsvelden vertegenwoordigd. Zij pakken ook in 2021 hun rol.  
Uitwisseling tussen teams en gezamenlijke bijeenkomsten worden bemoeilijkt door corona-
maatregelen.

7. Tijdens artsenvisite extra inzet van zorgmedewerkers in het rooster gerealiseerd. Hierdoor 
betere borging van artsenvisite.

8. De verpleegkundige neemt steeds meer de rol van coördinator zorg in het eigen team.  
Uitwerking verschilt per team. Extra inzet en coaching van de kwaliteits- verpleegkundige  
vanaf november 2021 helpt hen hierbij.

Leren

9. Zie bij nummer 8.

10. Teams weten gespecialiseerd verpleegkundigen steeds beter te vinden. Extra scholing  
en klinische lessen zijn door coronarestricties nog onvoldoende van de grond gekomen.  
Krijgt extra aandacht in eerste helft van 2022.

Inzet zorgtechnologie

11. Binnen de huidige technische mogelijkheden wordt er maximaal gebruik gemaakt  
van domotica toepassingen.

Kwaliteit en veiligheid

12. Feedback wordt teruggekoppeld in teamoverleg en waar mogelijk zijn verbeteringen  
doorgevoerd. Teams staan open voor verbetering.
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Resultaten

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

Positieve Gezondheid

1. De teams van afdeling somatiek zijn niet gestart met de werksessies Positieve Gezondheid  
in 2021 vanwege corona. Deze staan nu gepland voor 2022. Wel heeft het team een 
teambuildingstraject gevolgd dat nog doorloopt in 2022. Voor groepswonen is invulling  
gegeven aan de welzijnsgesprekken en Positieve Gezondheid. Bij iedere bewoner vindt  
dit jaarlijks plaats.

Behandelfunctie

2. Inzet muziektherapeut loopt; komt nu wekelijks op groepswonen en bezoekt op  
aanvraag de afdeling somatiek De onderlinge samenwerking tussen welzijncoach  
en activiteitenbegeleider is verder vormgegeven. Gezamenlijke activiteiten worden  
georganiseerd, hier is een jaarplanning voor gemaakt. Kijkend naar de individuele  
behoefte van de bewoners wordt er een match gemaakt op inzet vrijwilligers om  
de behoefte te realiseren

Samen werken en samenwerken

Versterken van de teams

3. Team somatiek is gestart met een teambuildingstraject, gericht op zelfstandigheid  
en communicatie; in 2022 krijgt dit een vervolg. Aansluitend zal er gestart worden  
met de training Positieve Gezondheid. Bij Groepswonen is gestart met gedragsvisite  
met als doel meer maatwerk op individuele behoeftes ten aanzien van welzijn.

Eigenaarschap

4. Alle teams binnen De Zonnekamp plannen en maken de agenda voor hun teamoverleg.

5. Door Corona is het zelf registreren van de gewerkte uren door medewerkers uitgesteld 
naar 2022.

6. Teamontwikkeling is een doorlopend proces geweest in 2021. Daarin hebben alle teams  
een ontwikkeling gemaakt.

Leren

7. PDL is naar behoefte op groepswonen georganiseerd. Op groepswonen gaat de PDL  
in 2022 gegeven worden door de GVP. 

Inzet zorgtechnologie

8. In 2021 is meer zorgtechnologie ingezet op locaties (hond, slaaprobot, lichttherapie).  
In 2022 zal de werkgroep zorgtechnologie (in deze werkgroep is iedere locatie  
vertegenwoordigd) hier meer aandacht aan besteden.

9. Het elektronisch toedienen van medicatie is uitgesteld naar 2022.

Kwaliteit en veiligheid 

10. Planmethodes somatiek en groepswonen hebben plaatsgevonden voor MIC en medicatie  
ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

11. Somatiek en groepswonen maken gebruik van de kennis en kunde van de gespecialiseerd 
verpleegkundigen. Er zijn vaste dagen waarop de gespecialiseerd verpleegkundigen  
op locatie aanwezig zijn. Dit draagt bij aan kwaliteit van zorg. Tevens is er een goede  
samenwerking tussen de behandeldienst en de gespecialiseerd verpleegkundigen  
(standaard voetcontrole, gedragsvisite).

8.6 De Zonnekamp
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Resultaten

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

1. In 2021 hebben we zoveel als mogelijk medewerkers steeds op dezelfde routes en cliënten 
ingezet. 

2. In 2021 zijn we met partners gestart met ‘herkenbare en aanspreekbare’ wijkverpleging.  
Met name op lokaal vlak, tussen wijkverpleegkundigen onderling, gaat dit resulteren in  
praktische samenwerkingsafspraken. Onder andere de gezamenlijke MDO’s bij huisartsen  
zijn hier een voorbeeld van. In 2022 gaat dit vervolg krijgen op andere praktische afspraken.

3. In verband met corona hebben cliënten merkbaar last gehad van vermindering sociale  
contacten. De wijkverpleegkundigen hebben waar mogelijk de onderlinge contactlegging 
mogelijk gemaakt. Met als resultaat dat groepen cliënten zelf activiteiten hebben opgepakt 
en voortgezet.

4. In verband met corona is Positieve Gezondheid nog niet geïmplementeerd in  
de wijkverpleging, dit staat op de planning voor najaar 2022. 

5. In de zorgdossiers staat BEM herkenbaar aangegeven en dit is punt van evaluatie  
bij iedere zorgplanbespreking.

Kwaliteit en Veiligheid

6. Het werken met ONS is verder uitgerold en is nu volledig geïmplementeerd en geborgd. 

7. Afname van de PREM in het voorjaar van 2021 is vormgegeven, met een fantastisch  
resultaat. In 2021 is informatief gesproken over het overgaan naar een continue  
cliënttevredenheidsmeting. Dat gesprek zetten we voort in 2022 en komen dan tot een keuze.

Lerende organisatie

8. De samenwerking tussen de zorgprofessionals van intra- en extramuraal is versterkt  
doordat een wijkverpleegkundige op projectbasis intramuraal ondersteuning kan bieden  
op kwaliteitsniveau. Daarnaast hebben de wijkverpleegkundigen en teammanagers  
op locatie nader contact met elkaar gezocht. Op onderwerpen vindt gezamenlijke  
scholing plaats.

9. Intervisie en thematisering is in verband met corona nog niet geheel geïmplementeerd  
in de teams. Eind 2021 hebben we hier een kwaliteitsimpuls aan gegeven die tot uitwerking 
komt in 2022.

10. De ontwikkeling naar zelforganiserende teams, onder leiding van de wijkverpleegkundigen, is 
verder uitgerold in 2021. Taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, eind 2021 hebben we 
besloten om begin 2022 nog eens grondig naar de zelforganisatie te kijken, dit in zeer nauwe 
samenwerking met de wijkverpleegkundigen.

8.7 Wijkverpleging
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Resultaten Huishoudelijke hulp

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

1. Toegang tot de Wmo-zorg is betaalbaar. Er zijn nieuwe producten ontwikkeld binnen  
het Sociaal domein. In 2022 wordt het project reablement gestart.

2. De planningen zijn geoptimaliseerd. De thuishulpen werken in de regio van woonadres. 

Samen werken en samenwerken

Versterken van de teams

3. Het team zorgcoördinatoren werkt met aandachtsgebieden. Waaronder verzuim, zomer, kwa-
liteit. 

Eigenaarschap

4. Het team van de zorgcoördinatoren heeft zich ontwikkeld van fase 2 naar fase 3.

Leren

5. De thuishulpen hebben toegang tot het leerplein.

Kwaliteit en veiligheid 

6. Cliënttevredenheid is middels steekproef gemeten en breed onderzoek is uitgezet bij  
extern bureau.

Resultaten Dagactiviteit 

Persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn

Positieve Gezondheid

1. Scholing Positieve Gezondheid heeft niet plaatsgevonden in 2021, staat gepland voor 2022.

2. Huisbezoeken zijn niet gestart i.v.m. corona. 

3. De grootte van de groepen is geëvalueerd en aangepast in het licht van corona. 

Samen werken en samenwerken

Versterken van de teams

4. De teams dagactiviteit en dagactiviteit speciaal werken samen als één team.

Eigenaarschap

5. Het team heeft zich naar fase 3 ontwikkeld.

Kwaliteit en veiligheid 

6. De overgang naar ONS is gerealiseerd en de kwaliteit is geborgd. 

8.8 Wmo (huishoudelijke hulp en dagbesteding)
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Bijlage 1: Uitgebreide personeelsoverzichten  
en toelichting:
 
Leeftijdsopbouw

De verwachting is dat de groep 60 tot en met 66 jaar tussen nu en zeven jaar uitstroomt; een gegeven 
waar rekening mee gehouden dient te worden. Een kleine 60% van het personeelsbestand is 49 jaar en 
jonger. Het streven is om minimaal dit evenwicht te behouden of waar mogelijk uit te breiden.

Instroom - Uitstroom
In onderstaande grafiek is de instroom versus uitstroom weergegeven. 

Figuur 9: Leeftijdsopbouw 

Figuur 10: Instroom versus uitstroom (aantal medewerkers)
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Figuur 11: Instroom functiegroep (aantal medewerkers)

Figuur 12: Uitstroom functiegroep (aantal medewerkers)
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Instroom
In onderstaande grafiek is de instroom naar functiegroep weergegeven van buiten de organisatie. 

Uitstroom
De uitstroom naar functiegroep is weergegeven in onderstaande grafiek. 

Instroom functiegroep
2021 = 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
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Figuur 13: Redenen voor uitstroom 

Reden uitstroom 
In onderstaande grafiek is de reden uitstroom weergegeven. 

Reden uitstroom
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Presearch (landelijk uitstroomonderzoek)
In het eerste kwartaal van 2021 is een eindevaluatie gedaan, waarbij geëvalueerd is of de samenwerking 
met Presearch een vervolg krijgt. De grootste vraag is of Presearch de stuurinformatie oplevert die we 
willen. Dit is van groot belang omdat Markenheem wil weten of we oorzaken van uit dienst gaan kunnen 
beïnvloeden. Iedereen blijven boeien en binden voor Markenheem, maar ook voor onze sector, blijft 
prominent een punt van aandacht. Ondanks dat nu nog onvoldoende stuurinformatie is verkregen, is 
in april 2021 is de overeenkomst met Presearch kosteloos met een jaar verlengd. Het meedoen aan dit 
landelijk onderzoek is niet alleen voor Markenheem, maar ook voor de (landelijke) benchmark.

Respons Presearch 
Uit een tussentijdse ‘evaluatie’ in 2020 door HRM is gebleken dat door de lage respons niet of nauwelijks 
meer inzicht wordt gekregen in de drijfveren van de vertrekkende medewerkers. Vanuit deze evaluatie 
is tevens gekeken hoe het responspercentage verhoogd kan worden. Er is gekozen om de link met de 
vragenlijst eerder te mailen vanuit HRM naar de vertrekkende medewerker, zodat dit respons verhogend 
zou kunnen werken. Dit heeft in eerste instantie zelfs een daling laten zien van de respons, maar 
uiteindelijk een stijging van 10,9% in 2020 naar 26,3% in 2021.

In verband met corona is het HRM niet gelukt om in eind 2020 met doorloop naar begin van 2021 
de mogelijkheden te verkennen hoe we de drijfveren van vertrekkende medewerkers beter in beeld 
kunnen krijgen. De mogelijkheden zijn verkend eind 2021. Voor alsnog blijven we presearch gebruiken, 
het voornemen van HRM is om in 2022 te starten met een pilot om exitinterviews uit te voeren, als de 
reden van vertrek eigen verzoek is. Dit om inzicht te krijgen of er invloed zou zijn geweest om deze 
vertrekkende medewerker te kunnen behouden. Er wordt geëvalueerd of de combinatie van presearch en 
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de exitinterviews Markenheem wel voldoende stuurinformatie oplevert.

Verbeterpunten benchmark
Als het gaat om verbeterpunten, komt werkdruk meer prominent naar voren dan in andere branches. 
Maar ook voor de VVT geldt dat ‘communicatie met de leidinggevende’ als belangrijkste verbeterpunt 
gezien wordt.
Bron: regio plus 

Verbeterpunten Markenheem
Voor Markenheem is de top 2 belangrijkste verbeterpunten ‘aandacht voor Werkomstandigheden’ en 
‘waardering’ van de werkgever. Communicatie met de leidinggevende komt bij Markenheem uit op plek 4.
Bron: presearch

Verzuim
Markenheem heeft 2021 afgesloten met een cumulatief verzuimcijfer van 9,2%, in 2020 was dit cumulatief 
8,4%. Het gemiddelde verzuimpercentage in de VVT-branche in 2021 8,4%, in 2020 was dit 8,03%.

Er is een stijging te zien in alle drie de duurklasses (kort-midden-lang). De stijging is het grootst in  
de categorie midden lang verzuim. Landelijk is dit bij langdurig verzuim, geeft Vernet aan. De stijging in 
het middenlange verzuim is vaak een aanwijzing dat het langdurig verzuim ook stijgt.

In onderstaande grafiek is het verzuimpercentage van Markenheem versus benchmark VVT weergegeven. 
Voor 2021 is het streef ziekteverzuimpercentage vastgesteld op 6,0% (2019: 6,0%). 
We zien grote verschillen in verzuim, zowel tussen intra- en extramuraal als intramuraal onderling. 

Figuur 14: Verzuimpercentages
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In het Managementteam is afgesproken om met behulp van een extern deskundige ons huidige 
verzuimbeleid, werkwijze en huidige praktijk te evalueren, waarbij medewerkers en leidinggevenden 
betrokken worden. Juist om te willen leren en verbeteren. In deze evaluatie gaan we ook met alle 
betrokkenen verkennen of er nog andere verbeterpunten zijn en hoe we met elkaar de voorgestelde 
verbeteringen tot een succes kunnen maken. 
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In het laatste kwartaal van 2021 is de externe deskundige gestart, met een breed onderzoek en 
analyse om zich zo een beeld te kunnen vormen van de huidige situatie. Die analyse wordt uitgevoerd 
op documenten m.b.t. processen rondom verzuim, verzuimdossiers en de gehanteerde werkwijzen. 
Daarnaast start de externe deskundige met gesprekken in de teams waar op dit moment het hoogste 
verzuim voorkomt. De extern deskundige zal als toehoorder en waar nodig als adviseur deelnemen aan 
verschillende verzuimtrajecten. Dit traject loop door in 2022.

Veiligheidseisen/veilig gedrag om overbelasting te voorkomen zijn meegenomen in het concept 
format voor het ‘ontwikkelgesprek’. Dit concept is in het vierde kwartaal van 2021 gepresenteerd in het 
teammanagersoverleg. Na definitieve vaststelling van het format is de verwachte implementatie in 2022. 

COVID-19 en verzuim
Over heel Markenheem in 2021 is 29% (2021- 21%) van de meldingen corona gerelateerd.
De verwachting is dat de meldingen in relatie tot corona in 2022 dalen. Of en welke invloed dit heeft  
op het verzuimpercentage is terug te zien in 2022.

Door het coronavirus ziet ons leven en werk er ineens anders uit. De gevolgen van het virus zijn voor 
alle medewerkers voelbaar, maar niet voor iedereen hetzelfde. De veranderingen vragen veel van de 
veerkracht van de medewerkers. Het is belangrijk om juist ook nu te werken aan de mentale gezondheid. 
Markenheem heeft daarom sinds eind 2021 extra providers toegevoegd voor mentale ondersteuning, 
zowel individueel als teamgericht.

In onderstaande grafiek is de meldingsfrequentie van Markenheem versus de landelijke 
meldingsfrequentie weergegeven.

Figuur 15: Meldingfrequentie

Meldingsfrequentie Markenheem versus benchmark VVT

square Markenheem    square Benchmark VVT

0,62

1,01

1,32

1,01
1,08 1,07

2019 2020 2021

Meldingsfrequentie (MF)
De MF is het gemiddeld aantal keer dat een medewerker zich per jaar ziekmeldt. Het vastgestelde 
streefcijfer van de meldingsfrequentie is 0,60 voor 2021. 

De MF ligt gemiddeld in Nederland in de VVT-sector in 2022 op 1,07 en bij Markenheem 1.08. In 2021 zien 
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Figuur 16: Kort, midden en lang verzuim
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we voor Markenheem wel een daling ten opzichte van 2021, maar is nog steeds hoog ten opzichte  
van voorafgaande jaren deze grote stijging lijkt veroorzaakt te worden door het Covid-19. 
In onderstaande grafiek is de onderverdeling in kort, midden en lang verzuim weergegeven. 

Verzuimduur (kort t/m 7 dagen), midden (t/m 43 dagen) en lang (> 43 dagen)
Opmerkelijk is de stijging van het kort en midden lang verzuim, met name midden lang. Waar je voorheen 
een stijging zag in het langdurig verzuim. Echter de stijging van het midden lang verzuim kan een signaal 
zijn dat het langdurige verzuim weer gaat oplopen.
• De aantallen in de categorie tot en met 7 dagen (kort) is gestegen met 26, een stijging van 5,6%.  
• De aantallen in de categorie tot en met 43 dagen (midden) is gestegen met 33, een stijging van 

20,8%.  
• De aantallen in de categorie > 43 dagen is gestegen met 14, een stijging van 9,9%.  

Stuurinformatie verzuim
Maandelijks ontvangt elke teammanager actuele verzuimcijfers over zijn of haar medewerkers. Hier wordt 
actief op gestuurd, mede door de inzet van verzuimgesprekken. In Markenheem@home is tevens per 
medewerker het verzuim realtime in te zien. Ook wordt per kwartaal een verzuimanalyse gemaakt  
met conclusies en aanbevelingen. 

Bedrijfsarts 
• Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
In het vierde kwartaal van 2021 is een oproep gedaan aan medewerkers om deel te nemen aan  
een PMO, die wordt uitgevoerd door onze bedrijfsarts met ondersteuning van de doktersassistent.  
De daadwerkelijk uitvoering van de PMO’s vindt plaats in 2022.

• Hepatitis B vaccinatie 
Uit analyse in 2020 is gebleken dat een inhaalslag gemaakt diende te worden inzake Hepatitis B 
vaccinaties voor medewerkers die al geruime in dienst waren, maar nog niet waren gevaccineerd  
om diverse redenen. Door corona is deze inhaalslag uitgesteld naar 2021. 
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In totaal zijn er, inclusief inhaalslag zeventig medewerkers gevaccineerd.

• Rol bedrijfsarts 
De wijze van inzet van de bedrijfsarts is ook onderdeel van de externe analyse in het kader van verzuim. 
De externe verzuimcoach heeft in 2021 een gesprek gevoerd met de bedrijfsarts over de invulling van  
zijn rol. In 2022 wordt dit concreter uitgewerkt en uitgevoerd. 

Griepvaccin
Markenheem vindt het belangrijk dat medewerkers met direct cliëntcontact de griepvaccinatie halen.  
Om cliënten te beschermen, maar juist ook om de werkdruk bij collega’s niet te laten oplopen door uitval 
van griep. In 2021 is door Markenheem de griepvaccinatie aangeboden via VaccinatieZorg. 
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