
Een terugblik op

2021
Bij Pro Senectute gaat het om gezien en gehoord worden. 

Alleen door goed te kijken en te luisteren naar bewoners, 

kunnen we ze echt zien en horen. We stellen de juiste vragen 

en in hun antwoord horen we ook wat niet wordt gezegd. 

Zo leren we bewoners kennen en begrijpen en ontdekken 

we hoe wij het meest voor hen kunnen betekenen. 

In deze terugblik lees je wat we in 2021 hebben gedaan 

om deze missie waar te maken.



2021
Kernteam: extra aandacht voor de kwaliteit van zorg

Elke zorglocatie heeft nu een kernteam kwaliteit. In dit team zitten 

de locatiemanager, teammanagers, kwaliteitsverpleegkundige en 

kwaliteitsfunctionaris. Tijdens het kernteamoverleg bespreken zij 

de resultaten uit bijvoorbeeld het kwaliteitsmeetinstrument, 

interne audits, T-rapportages, MIC-meldingen en cliëntervarings-

onderzoek. Het team maakt verbeterafspraken en monitort de 

gemaakte afspraken. Zo houden we de kwaliteit van  

de zorg continu in de gaten.

Invoering Wet zorg en dwang
Ook in 2021 hebben we veel tijd en energie besteed 

aan de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). 

• Bijna alle medewerkers volgden  

dialoogbijeenkomsten over dit onderwerp. 

• De Zorgverantwoordelijken Wzd zijn getraind. 

• De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is bekend  

op alle locaties.

• In de zorgleefplannen staan afspraken  

over de inzet van zorgtechnologie.

Leren en ontwikkelen 
In 2021 hebben we intensief aandacht 

besteed aan het opleiden en ontwikkelen 

van medewerkers. We hebben bij- en 

nascholingen georganiseerd en leiden  

nu in eigen huis mensen op tot (zorg- en) 

welzijnsmedewerker en verzorgende  

IG niveau 3.

Nieuwe medewerkers gezocht
In 2021 startten we met een arbeidsmarktcampagne 

om nieuwe medewerkers te werven.  

Met de campagne, waarin de relatie tussen bewoners 

en medewerkers centraal staat, laten we zien waar 

we als organisatie voor staan.

Betere functiebeschrijvingen en roosters
• We hebben de functiebeschrijvingen van  

alle directe zorgfuncties en leidinggevende  

functies bijgewerkt en gemoderniseerd.  

Zo staat bij elke functie welke resultaten  

van de medewerker worden verwacht. 

• De nieuwe roosters zijn eerlijk, gezond en 

voorspelbaar. Daarmee bieden we meer rust 

en zekerheid voor medewerkers en bewoners.

Kwaliteitscertificaat opnieuw behaald
In april vond de jaarlijks externe audit voor 

het kwaliteitscertificaat plaats. De auditoren 

spraken met het management, stafleden, 

leden van de cliëntenraad en collega’s op de 

locaties, zagen de dossiers in en werden rondgeleid door de locaties. 

De auditoren waren lovend over de vooruitgang in de kwaliteit van 

zorg. Pro Senectute is dan ook opnieuw gecertificeerd.

Een prestatie om trots op te zijn
Eind mei 2021 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ) een bezoek aan Pro Senectute. De inspectie 

heeft gekeken in hoeverre we voldoen aan de normen op 

het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundigheid van 

medewerkers, kwaliteit en veiligheid en medicatieveilig-

heid. Op één norm na voldeden we aan alle normen – een 

prestatie om trots op zijn! We zijn op de juiste weg zijn, 

maar we kunnen natuurlijk ook het nodige verbeteren.  

Dit doen we stap voor stap.

Modernisering ict
In 2021 hebben we veel tijd en energie gestoken in de modernisering van 

onze ict-systemen. We hebben een plan gemaakt over hoe we de verschil-

lende systemen inrichten en koppelen. Dankzij het plan spreekt iedereen 

nu dezelfde taal en werkt iedereen vanuit dezelfde (stuur)informatie. 

Verder hebben we de ict-infrastructuur vernieuwd. Alle medewerkers 

werken nu met Microsoft 365. Bovendien hebben we begin 2021  

ProNet, het intranet van Pro Senectute, gelanceerd.  

We communiceren en informeren nu beter met elkaar.

DIT HEBBEN WE BEREIKT IN 2021
In 2021 hebben we opnieuw veel verbeterstappen gezet. De verbeteringen waarmee we  

in 2020 begonnen, hebben we in 2021 verder doorgevoerd en vastgelegd voor de toekomst.

Coronamaatregelen
Wat de coronabeperkingen betreft was 2021  

gelukkig iets minder heftig voor de bewoners.  

Toch vroeg het constant aanpassen van beleid  

en het doorvoeren van coronamaatregelen  

veel tijd en energie van de organisatie. 

Begin 2021 zijn alle bewoners en medewerkers  

die dit wilden, gevaccineerd. Samen met de andere 

preventieve maatregelen zorgde dit ervoor dat  

het aantal ernstige coronagevallen binnen onze  

organisatie relatief meeviel.
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