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1. Voorwoord 
Voor u ligt het kwaliteitsverslag van Futura Zorg 2021. In dit verslag blikken wij terug op het afgelopen 

jaar met een overzicht van de bereikte resultaten op het gebied van kwaliteit. Dit doen wij aan de hand 

van het kwaliteitsplan 2021 en de acht thema’s, zoals die in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg worden 

genoemd en waarmee invulling wordt gegeven aan de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Deze 

acht thema’s vormen het vertrekpunt voor onze werkzaamheden en de zorg die onze bewoners 

ontvangen.  

In dit verslag proberen wij ook de menselijke maat toe te voegen door beelden te gebruiken van een in 

2021 gehouden ‘fotosessie’. Beelden van échte bewoners, medewerkers, medezeggenschap, 

toezichthouder en adviseurs, voorzien van een ‘quote’ hoe zij de zorg- en dienstverlening van Futura 

Zorg als woon/zorg aanbieder en als werk/opdrachtgever ervaren.   

Ook in 2021 hebben wij te maken gehad met het Corona virus. Dit heeft ook nu weer veel impact gehad 

op onze organisatie, haar bewoners, vertegenwoordigers van bewoners en medewerkers. Toch zijn we 

in staat gebleken de zorg- en dienstverlening overeind te houden en een groot aantal doelstellingen te 

behalen. Ook hebben we mooie scores behaald op het gebied van bewoner- en medewerker 

tevredenheid (CTO en MTO) en een toegenomen waardering op Zorgkaart Nederland van een 8,5 in 

2020 naar een 9,1 in 2021. Ook zien we een significante verbetering bij de herhaalscan t.o.v. de initiële 

scan van het programma Waardigheid en Trots Op Locatie (WOL).  

De kwalitatieve en kwantitatieve resultaten stemmen hoopvol en smaken naar meer. We hebben dit 

gerealiseerd dankzij onze bewoners, vertegenwoordigers van bewoners, medewerkers, 

medezeggenschapsorganen en toezichthouder.  

TOF: Trots Op Futura! 

Dit verslag is (wordt) voorgelegd aan de Cliëntenraad, klankbordgroep medewerkers, Verpleegkundige 

Adviesraad (VAR), Raad van Commissarissen en collega’s uit ons lerend netwerk: mevrouw Esther van 

Dalen (directeur Zorggroep de Laren), mevrouw Andrea Reidsma (directeur zorg en innovatie Valuas 

Zorggroep) en mevrouw Marianne Buijssen (senior beleidsadviseur Stichting Innoforte).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman Matheij MBA 
Directeur Futura Zorg 
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2. Missie en Visie 
De missie van Futura Zorg is het bieden van wonen en zorg aan ouderen waarbij een zo lang mogelijke 

regie over het eigen leven centraal staat. Wij hebben daartoe kleinschalige woon-zorgvoorzieningen 

voor maximaal 17 tot 23 bewoners ontwikkeld. Vooral in (kleinere) gemeentes en kernen in de nabijheid 

van de oorspronkelijke woonomgeving van ouderen. Bij de uitvoering van onze missie hanteren wij de 

volgende uitgangspunten: 

2.1 Eigen regie staat centraal 
Centraal staat het uitgangspunt dat bewoners regie voeren over hun eigen leven. Het bieden van 

ondersteuning is erop gericht om de bewoners zoveel als mogelijk actief te laten blijven en hun 

waardigheid in stand te houden. Goed en comfortabel wonen met de nodige zorg in de nabijheid, 

moeten bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de bewoners. Zoveel als mogelijk in stand houden 

van het ‘gewone leven’, dat is waar het ons om gaat. 

 

2.2 Vraag- en dialooggericht werken 
Vraag- en dialooggericht werken houdt in dat de begeleiding en ondersteuning in samenspraak met de 

bewoner en familie wordt vormgegeven. Onze medewerkers hebben daarin een ondersteunende en 

begeleidende rol. Zij luisteren naar de vragen en wensen en met hun kennis, ervaring en deskundigheid 

vertalen zij deze in dagelijkse zorg. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de bewoner, met 

erkenning van de zorgvraag. Er wordt alert ingespeeld op veranderende zorgvragen en op de 

mogelijkheden om de bewoner te stimuleren en te activeren. Wij hechten zeer aan zeggenschap en 

invloed van de bewoner en zijn of haar verwanten en dit manifesteert zich in een persoonlijk afgestemde 

zorg. 

2.3 Waarde gedragen zorg 
Een ander belangrijk uitgangspunt is waarde gedragen zorg. Dit betekent dat wij ons richten op 

ondersteuning die bijdraagt aan het in stand houden van de waardigheid van de bewoner. Onze 

medewerkers geven op concrete wijze vorm aan dit uitgangspunt. Dit manifesteert zich in de wijze 

waarop zij omgaan met de bewoner, vol respect en met erkenning van diens kwetsbaarheid. 
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2.4 Omgevingsgerichte zorg 
De onlosmakelijke band tussen de bewoner en diens omgeving, familie en verwanten is voor ons een 

vanzelfsprekende zaak. Het is vanuit dit uitgangspunt dat wij het woon- en zorgconcept bij voorkeur 

vormgeven in de directe woon- en leefomgeving van bewoners. Juist wanneer de oudere niet meer 

zelfstandig en zonder ondersteuning kan wonen, is het voor ons van wezenlijke betekenis om de zorg te 

verbinden met de directe omgeving, het dorp, de buurt, familie en vrienden. Het in stand houden van 

de band met de natuurlijke omgeving is immers van grote invloed op het welbevinden van de oudere. 

2.5 Integratie van wonen en zorg 
Wij gaan uit van het beginsel dat een veilige woon- en leefomgeving voor de kwetsbare oudere hand in 

hand gaat met zorg en ondersteuning. Zowel de woonomgeving als de dagelijkse zorg moet bijdragen 

aan het welzijn van de oudere. Dit betekent dat onze woonkwaliteit voldoet aan eisen met betrekking 

tot comfort, veiligheid en privacy. 

De hoofddoelstellingen voor 2021 waren: 

• Methodisch en persoonsgericht werken vanuit de missie en visie van Futura Zorg (pag. 9, 10, 14 

en 32); 

• Leveren en/of verder uitbouwen van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening (pag. 11, 12, 16, 

en 19 t/m 21); 

• Veilig werken; o.a. melden en analyseren van MIC (pag. 18 en 31); 

• Organisatie (en borgen) van medezeggenschap (pag. 24 t/m 27); 

• Stimuleren van een gezond en aantrekkelijk werkklimaat (pag. 15, 19 t/m 21 en 30); 

• Bezetting kwantitatief en kwalitatief in evenwicht (pag. 28 t/m 30); 

• Continuïteit en gecontroleerde groei (pag. 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beoogde resultaat was dan binnen één jaar de zorg- en dienstverlening van de organisatie zodanig 

geoptimaliseerd was dat kwalitatief goede zorg- en dienstverlening wordt geleverd met tevreden 

bewoners met een prettig werkklimaat voor medewerkers binnen de algemene 

financieringsvoorwaarden die passend zijn vanuit de financiering van de ZZP (Zorg Zwaarte Pakket).   
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3. Profiel organisatie 

Futura Zorg beschikt eind 2021 over zes locaties (zie figuur 1) waar zorg in de zin van de Wlz, de Zvw en 

de Wmo wordt geboden aan bewoners in Oudewater, Waalwijk, Nieuwveen, Oud-Beijerland, Boskoop 

en Den Bosch. De 7e locatie (Someren) is aanbouw en opent in juni 2022 haar deuren. Op elke locatie 

wonen tussen de 17 en 23 bewoners. Het aantal zorg- en dienstverleners per locatie varieert van 18 tot 

37. Per locatie zijn 2 tot 3 vrijwilligers actief. De organisatie telde op 31 december 2021 in totaal 116 

bewoners (maximaal 117). De bewoners (psychogeriatrie en/of somatiek/ ZZP 4, 5, 6 en een enkele 7 of 

8) beschikken over een persoonsgebonden budget waarmee de zorg wordt gefinancierd. Incidenteel 

komt ook nog Wmo en/of Zvw voor. Het belang van de bewoner, eigen regie en keuzevrijheid zijn 

leidend in de zorg. 

ZZP Oudewater Waalwijk Nieuwveen Oud-Beijerland Boskoop 
Den 

Bosch TOT 

ZZP4 7 11 11 4 9 8 50 

ZZP5 10 4 5 10 5 7 41 

ZZP6 0 2 1 5 5 3 16 

ZZP7 0 0 1 0 0 0 1 

ZZP8 0 0 1 0 2 0 3 

WMO/Zvw 1 1 0 0 0 0 2 

GEEN 0 1 0 0 2 0 3 

TOTAAL 18 19 19 19 23 18 116 
Figuur 2: Aantal bewoners per locatie per 31.12.2021 onderverdeeld naar zorgzwaarte  

Figuur 1: locaties Futura Zorg in Nederland 
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3.1 Structuur en besturingsfilosofie 
Elke locatie heeft een beheerder die integraal verantwoordelijk is voor de locatie. De locatiebeheerders 

werken binnen bepaalde kaders, waarbij er ruimte is voor lokale autonomie. Naast de 

locatiebeheerder(s), bestaat het team op locatie uit zorgassistenten, verzorgenden, verpleegkundigen, 

actieve nachtwachten, gastvrouwen/activiteitenbegeleiders, huishoudelijk medewerkers, kok(s) en 

ontbijt assistenten.  

De locaties worden ondersteund 

door een centraal bureau in 

Hendrik-Ido-Ambacht, waar een 

kleine ondersteuningsstaf zetelt 

bestaande uit de management-

assistente, business controller, 

HR-medewerker, Adviseur KAV 

(Kwaliteit, Arbo en Veiligheid), de 

Kwaliteitsverpleegkundige en de  

directeur/bestuurder,  

Futura Zorg werkt vanuit het 

beginsel ‘we doen het samen’, 

waarbij de bewoners altijd op de 

eerste plaats komen, dan de medewerkers en als laatste de organisatie.  

 

Figuur 3: Organigram Futura Zorg 2021 
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4. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Binnen Futura Zorg werken we vanuit het principe dat elke bewoner uniek is en centraal staat bij de 

door ons geleverde zorg- en dienstverlening. Dit betekent o.a. dat wij op de hoogte zijn van het 

levensverhaal van de bewoner. Nieuwe bewoners worden – indien mogelijk – thuis bezocht door de 

locatiebeheerder om de zorgvraag te bespreken en om te bekijken of Futura Zorg de meest geschikte 

c.q. passende woonvorm is. Aan de hand van de zelf ontwikkelde en in 2021 ingevoerde vragenlijst ‘dit 

ben ik’, wordt het zorgleefplan door de EVV-ers (eerst verantwoordelijke verzorgende/ verzorgende 

niveau 3-IG of hoger) opgemaakt en in samenspraak met de bewoner en/of diens vertegenwoordiger 

vastgesteld en met enige regelmaat geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Hierbij stellen we samen doelen 

en leggen afspraken vast over de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zorg en welzijn. Hierbij 

staat nogmaals de eigen regie voorop. In 2021 is het aantal EVV-ers op locatie teruggebracht om focus 

aan te brengen en de bereikbaarheid te verbeteren. In de werkroosters is structureel tijd vrijgemaakt 

om te werken aan de zorgleefplannen.  

 

Net als in 2020 werd Futura Zorg in 2021 geconfronteerd met de negatieve effecten van Corona. Dit 

heeft geleid tot een aantal besmettingen, weliswaar minder dan in 2020, omdat de organisatie beter 

was voorbereid en ingericht op het voorkomen ervan. Toch heeft e.e.a. geleid tot de nodige 

bezoekbeperkingen, quarantaine, verzwaring werkomstandigheden van medewerkers met een 

oplopend verzuim tot gevolg, leegstand, minder opbrengsten en substantiële meerkosten. De zorg- en 

dienstverlening aan onze bewoners is echter nooit in gevaar geweest, dit mede dankzij de (extra) inzet 

van onze medewerkers en derden. Een pluim op de hoed van de medewerkers. In dezen voelde de 

organisatie zich ook altijd gesteund door de medezeggenschapsorganen en de Raad van 

Commissarissen, die ons met raad en daad hebben bijgestaan! 
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Verder hebben de EVV-ers deelgenomen aan een op maat gemaakte training ‘werken met het nieuwe 

ECD’. De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 

➢ Theorie persoonsgerichte zorg; 

➢ Oefenen met het behoeften model; 

➢ Werkwijze ‘dit ben ik’; 

➢ Wet zorg en dwang in ONS (ECD Nedap); 

➢ Tijdelijke doelen; werken met episodes. 

De vastlegging vindt plaats in het ECD (ONS-Nedap). Stapsgewijs brengen wij hierin verbeteringen aan. 

De in november aangenomen kwaliteitsverpleegkundige heeft eind 2021 een organisatie brede analyse 

gemaakt en een Plan van Aanpak hoe één en ander in 2022 te vervolmaken. Dit zal stapsgewijs 

geschieden. De VAR (Verpleegkundige Adviesraad) en locatiebeheerders zijn mede-eigenaar van dit 

project.  

In 2021 is verder het project implementatie ‘Medimo’ afgerond. Op alle locaties wordt deze applicatie 

gebruikt, waarbij de huisarts voorschrijver is, de apotheek voor controle en levering medicatie en de 

zorgmedewerkers bevoegd en bekwaam zijn voor het delen/ toedienen van de medicatie. Vooralsnog 

werken we met medicatiekluisjes op het appartement ofwel een medicatiekar van de firma LogiMedical. 

Het streven is om uiteindelijk alle locaties te voorzien van een medicatiekar.  

In 2021 hebben wij op één locatie ervaring opgedaan met Caren Zorgt, als communicatiemodule tussen 

de zorgaanbieder en de bewoners/ vertegenwoordigers van bewoners. De pilot is afgesloten en de 

module zal in 2022 op alle locaties worden geactiveerd.  

Bij Futura Zorg is de huisarts hoofdbehandelaar. Daarnaast neemt Futura Zorg professionele diensten af 

van Novicare, Gericare en op basis van ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel). Hierbij kan worden 

gedacht aan een SO(G), (GRZ)psycholoog en Wzd-functionaris. Zo kunnen specialisten worden 

ingeschakeld op doorverwijzing van de huisarts en/of op aanvraag van Futura Zorg.  
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5. Wonen en Welzijn 
Alle locaties zijn voorzien van nieuwe materialen en 

schoonmaakproducten. Medewerkers die dagelijks 

betrokken zijn bij de schoonmaak van de appartementen 

van bewoners en algemene ruimtes hebben op locatie 

een gedegen werkinstructie ontvangen. Het accent lag 

op een verbetering van de tot dan gebruikte 

schoonmaakmethode en middelen én het voorkomen 

van verdere verspreiding van het Corona virus. Verder 

zijn alle vloeren op de locaties professioneel gereinigd; 

inmiddels een jaarlijks terugkerende onderhoudsactiviteit. Samen met de verhuurder (Amvest LCF) zijn 

de demarcatielijsten (zie ook 10.11) voor wat betreft het verhuurders- en huurdersonderhoud voorzien 

van een update en is een bureau ingeschakeld voor het beheer (Draaijer en Partners).  

In het kader van de doorontwikkeling van het Futura Zorg concept, meer in het bijzonder de woon- en 

werkfunctie, heeft een werkgroep bestaande uit een aantal locatiebeheerders, Amvest LCF, architect, 

aannemer, elektro- en werktuigbouwkundige bureaus en directie een aantal verbeterpunten 

geïnventariseerd. Deze worden in 2022 verder uitgewerkt en zo mogelijk doorgevoerd bij de 

eerstvolgende locatie na de 7e locatie in Someren (in aanbouw).  

5.1 Wonen 
Onze royale één- en tweepersoons appartementen hebben een eigen pantry en badkamer. De 

appartementen zijn van alle gemakken voorzien en hebben een verhoogd wooncomfort door het 

gebruik van domotica. Maaltijden worden dagelijks vers bereid; dus verse producten, een gezond en 

gevarieerd aanbod, geur- en smaakbeleving. Willen bewoners meehelpen met koken dan is daar alle 

ruimte voor. In 2022 staat ‘eten en 

drinken’ als één van de speerpunten 

hoog op onze lijst. Ook de schoonmaak 

en het wassen van kleding wordt door 

ons zelf verzorgd.  

Bewoners beschikken over de privacy 

van hun eigen appartement maar 

hebben ook de gelegenheid met 

andere bewoners in gesprek te gaan en 

gelijkgestemden te ontmoeten. 

Bijvoorbeeld tijdens de koffie in de 

gemeenschappelijke huiskamer, het 

eigen appartement of in de besloten tuin. Omdat bewoners dicht in de eigen omgeving blijven wonen, 

kunnen familieleden en vrienden makkelijk op bezoek komen.   

“Het contact met 

de bewoners 

geeft net dat 

beetje extra”  
Alain, Kok Futura Zorg 

Den Bosch 
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5.2 Welzijn 
Bij Futura Zorg organiseren wij regelmatig activiteiten voor  

en met onze bewoners. Dat doen wij met activiteitenbegeleiders, 

gastvrouwen en/of vrijwilligers. Op onze website en 

Facebookpagina wordt hiervan verslag gedaan. Het thema is 

‘samen doen’, 

betekent echter zeker 

niet dat dat het altijd 

samen moet. Zelf de 

krant of een boek lezen, televisie kijken of naar muziek 

luisteren kan uiteraard ook, zowel in de beslotenheid van het 

eigen appartement als in één van de gemeenschappelijke 

ruimtes (lobby, huiskamer, familiekamer of omsloten tuin). 

We nodigen bewoners ook uit om – als ze dit leuk vinden – een handje mee te helpen bij het onderhoud 

van de tuin. Hiertoe is een aantal locaties uitgerust met een plantenkas en/of verhoogde plantenbakken. 

Nogmaals alles op basis van vrijwilligheid en interesse. 
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5.3 Futura Zorg, de kunst van…… 
In 2021 hebben wij gethematiseerd invulling gegeven aan het onderwerp kunst. Aanleiding o.a. is het 

gegeven dat bij Futura Zorg meerdere kunstzinnige bewoners wonen die actief hun hobby, of liever 

gezegd passie, voortzetten. Ze zetten niet alleen hun hobby/passie voort, maar laten medebewoners 

hiervan meegenieten en/of zelfs deelnemen. Goed voorbeeld, doet goed volgen.  

Onderzoek laat zien dat kunst gunstige effecten heeft op de gezondheid en op het welbevinden van 

ouderen. Kennis over kunst is geen vereiste: het genieten van kunst en de persoonlijke beleving staan 

centraal. Door het delen van verhalen, herinneringen, associaties en ideeën brengen de toeschouwers 

de kunstwerken samen tot leven. Met deze gedachten, in combinatie met het voorkomen van mogelijk 

dwaalgedrag, is Futura Zorg een project gestart met de Holland Art Group om op alle locaties kunst een 

grotere rol te geven waarmee de locaties tevens meer rust en warmte uitstralen. In samenspraak met 

de bewoners, het is immers hun huis, is per locatie gekozen voor een thema, bijvoorbeeld Hollandse 

Meesters van de Haagse School. Op alle locaties zijn, wederom in samenspraak met de bewoners, 

bijvoorbeeld de tussendeur van de entree, nooddeuren, de lift en enkele wanden voorzien van de door 

de bewoners gekozen kunstwerken. Daarnaast zijn er enkele canvas doeken verspreid over de locatie 

opgehangen. Dit project is op alle locaties van Futura Zorg geïmplementeerd. De bewoners hebben de 

sessies als waardevol ervaren en zijn zeer tevreden over het eindresultaat. Het is het ‘huis’ van onze 

bewoners en vanuit het bewonersperspectief gezien medezeggenschap in optima forma.  
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Het thema ‘Futura Zorg, de kunst van……’, wordt verder ingezet als 

leidend thema, bijvoorbeeld in aanloop naar de Nationale Ouderendag 

op 1 oktober. Alle locaties hebben deelgenomen aan een week met 

diverse op de bewoners toegespitste activiteiten.  

Activiteiten worden door bewoners (en vertegenwoordigers van 

bewoners) goed gewaardeerd, getuige de scores op dit onderwerp bij 

het CTO en Zorgkaart Nederland.   

Ervaringen worden meegenomen in de verdere planvorming en 

organisatie van activiteiten in 2022.  

 

5.4 Schoon en verzorgd lichaam en verzorgde kleding 
Bij Futura Zorg staat het 

uitgangspunt centraal 

dat bewoners regie 

voeren over hun eigen 

leven. Het bieden van 

ondersteuning is erop 

gericht om de bewoners 

zoveel als mogelijk actief 

te laten blijven en hun 

waardigheid in stand te 

houden. Goed en 

comfortabel wonen met 

de nodige zorg in de 

nabijheid moeten 

bijdragen aan het welzijn 

en welbevinden van de 

bewoners. Kortom, het zo veel als mogelijk in stand houden van het ‘gewone leven’ van de bewoner. 

Vraag- en dialooggericht werken houdt in dat de begeleiding en ondersteuning in samenspraak met de 

bewoner en familie wordt vormgegeven. Onze medewerkers hebben daarin een ondersteunende en 

begeleidende rol. Ook familie helpt waar nodig een handje mee.  

Specifieke wensen worden bij de intake vastgelegd met behulp van het document ‘dit ben ik’ en 

vastgelegd in het ECD. Zo nodig kan dit gaandeweg worden bijgesteld.  

Eén van onze conceptonderdelen, passend bij de huiselijke sfeer, is het in eigen beheer verzorgen van 

de was. Persoonsgebonden was en platgoed worden apart gewassen, dus niet samen met de was van 

huisgenoten. Dus geen externe wasserij met gemerkte kleding en/of vermissing en/of beschadiging ten 

gevolge van industrieel wassen. Bewoners die dat leuk vinden, helpen wel eens mee met de was. We 

doen het samen! 
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5.5 Familieparticipatie en inzet vrijwilligers 
Alle hulp en ondersteuning is natuurlijk van harte welkom. Dat is mogelijk op allerlei manieren. 

Persoonsgebonden en in de beslotenheid van het eigen appartement of in de gemeenschappelijke 

ruimtes in collectief verband. Ten tijde van Corona echter zijn de gemeenschappelijke ruimtes niet 

toegankelijk voor derden en exclusief voorbehouden aan de bewoners. Dit om besmetting van buitenaf 

zoveel als mogelijk te voorkomen.  

In de afgelopen twee jaar zijn we gedurende lange(re) tijd verstoken gebleven van de inzet van 

vrijwilligers. Deze komen langzaam maar zeker weer terug. Onze vrijwilligers ondersteunen bij 

activiteiten, helpen bij het eten, doen een wandelingetje met de bewoners en nog veel meer. Hun inzet 

wordt zeer gewaardeerd! In 2022 proberen we actief nieuwe vrijwilligers aan te trekken en te behouden.  

  

  

“Ben zo blij dat oma weer lacht  

en nu op een goede plek zit”  
Stefan, kleinzoon bewoner in Oud-Beijerland 
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6. Kwaliteit en veiligheid van zorg- en dienstverlening 
Futura Zorg is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in het kader van de (geleverde) kwaliteit en 

veiligheid van zorg- en dienstverlening. Hierbij opgemerkt dat het een jonge organisatie is en leren en 

verbeteren één van de topics is en ook de komende jaren aan verdere uitbouw en professionalisering 

wordt gewerkt.  

6.1 Indicatoren basisveiligheid 
Voor wat betreft de zogenaamde indicatoren basisveiligheid, heeft Futura Zorg voor het verslagjaar 2021 

gekozen om – naast de verplichte indicatoren – te rapporteren over: middelen en maatregelen rond 

vrijheid en het terugdringen van vrijheidsbeperkingen. De indicator ‘Decubitus’ viel af, omdat het daarbij 

gaat om ‘categorie 2 of hoger’, wat bij Futura zelden voorkomt. In nagenoeg alle gevallen wordt 

decubitus categorie 1 onderkent en adequaat behandeld, waardoor categorie 2 en hoger nagenoeg niet 

voorkomt.  Hierover meer in paragraaf 6.3. De keuze voor de indicator ‘(in)continentie’ leek niet voor 

de hand te liggen, omdat het geen onderwerp is wat aandacht vraagt binnen Futura Zorg – mede omdat 

hier ook gevraagd wordt naar ‘een plan voor zorg rondom de toiletgang’. Op het moment van schrijven 

zijn hierover wel kritische geluiden, maar de keuze voor de vrijheidsbeperking-indicatoren sluit wel goed 

aan bij de aandacht die er nu is voor dat onderwerp binnen Futura (zie verder paragraaf 6.3). Mogelijk 

leidt een en ander komend jaar tot andere keuze. 

Het Kwaliteitshandboek is geactualiseerd en de papieren versie is afgeschaft. De digitale versie en 

toegang voor alle medewerkers is ingeregeld. Door digitaal te gaan zijn we in staat wijzigingen direct te 

verwerken.  

6.2 Medicatieveiligheid 
Eén van de bevindingen uit de IGJ-rapportage van eind 2019 was dat verbeteringen moesten worden 

doorgevoerd op het gebied van medicatieveiligheid. Wij werken in de zogeheten medicatiedriehoek, 

waarbij de huisarts als hoofdbehandelaar de voorschrijver van medicatie is, de apotheek voor de 

verstrekking van en Futura Zorg voor de toediening. Voor wat betreft het laatste hanteren wij de 

zogeheten BEM-methode (beheer eigen medicatie). Omdat Futura Zorg geen zorg met behandeling 

levert, worden er geen formele medicatie reviews gehouden. Wel wordt de medicatie van de bewoner 

inclusief eventuele (bij-)werkingen besproken met de bewoner of diens vertegenwoordiger met de 

huisarts tijdens een MDO. Indien daartoe reden is, vindt eerder overleg plaats. In 2021 hebben wij 

Medimo geïmplementeerd; een elektronisch voorschrijf- en toedienregistratiesysteem. Begin 2022 is de 

implementatie geëvalueerd. Voor de opslag van medicatie zijn op alle locaties medicijnkoelkasten 

geïnstalleerd. Verder gebruiken wij zowel medicatiekarren van LogiMedical als ook medicatiekluisjes op 

het appartement van de bewoner. Het ligt in de lijn der verwachting dat te zijner tijd alle locaties worden 

voorzien van een medicatiekar.  

Ten aanzien van het voorschrijven, inzet, verhogen en afbouwen van medicatie wordt – indien nodig – 

een specialist ouderengeneeskunde (SOG) geraadpleegd.  
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6.3 Decubituspreventie 
Decubituspreventie voorkomt onnodig verlies van kwaliteit van leven. Binnen Futura Zorg wordt nog 

maar weinig decubitus gezien. Er zijn via de brancheorganisatie SPOT e-learnings beschikbaar over 

decubitus en de preventie hiervan. Deze zijn binnen de organisatie niet verplicht gesteld maar wel vrij 

toegankelijk voor iedere medewerker. In het kader van preventie is de focus binnen Futura Zorg gericht 

op het herkennen van een verandering in gedrag, voedingstoestand en algehele gezondheid van de 

bewoner waardoor tijdig kan worden gestart met preventieve maatregelen zoals 

antidecubitusmatrassen, wisselligging en bijvoeding. Een stap eerder probeert Futura Zorg de bewoners 

in een zo goed mogelijke gezondheid te houden door dagelijks te koken met verse producten en een 

afwisselend menu aan te bieden. 

6.4 Vrijheidsbevordering 
In de eerste helft van 2021 is het ‘Beleidsplan Onvrijwillige Zorg’ geïmplementeerd, waarmee ons beleid 

weer voldoet aan de laatste wettelijke verplichtingen. In dit beleidsplan heeft Futura Zorg vastgesteld 

hoe in de organisatie wordt omgegaan met het toepassen van onvrijwillige zorg (liever gezegd het 

voorkomen van) en op welke wijze Futura Zorg invulling geeft aan de eisen die de Wet zorg en dwang 

(Wzd) stelt. Futura Zorg heeft vastgesteld hoe in de organisatie wordt omgegaan met het toepassen van 

onvrijwillige zorg.  

Futura Zorg past onvrijwillige zorg uitsluitend toe wanneer alle alternatieven om de noodzakelijke zorg 

ter voorkoming van ernstig nadeel te kunnen leveren zijn uitgeput. Op elke locatie ligt de zogeheten 

‘Alternatievenbundel Inspiratie voor vrijwillige én passende zorg’ van Vilans, waarin de nadruk wordt 

gelegd op het behouden of vergroten van vrijheid van mensen als ze zorg of begeleiding nodig hebben. 

Om een onderbouwde afweging te maken over de inzet van zorg, kan ook het wegingskader worden 

geraadpleegd: https://pg.hetwegingskader.nl/. Betekent dat wij ons eerder focussen op het voorkomen 

van onvrijwillige zorg, dan het toepassen hiervan. Alle locaties van Futura Zorg zijn opgenomen in het 

zogeheten ‘locatieregister’.  

Ook is een aanvang gemaakt met de verplichte periodieke rapportage aan de IGJ.  

Geconcludeerd kan worden dat onze aandacht nu vooral dient te liggen op een goede 

registratie/administratie. Reden om te besluiten om tweemaandelijks een Wzd-uitdraai uit het ECD te 

halen en de rapportages op dit onderwerp te analyseren. Verder is verbetering van het thema 

Vrijheid(sbeperking) gewenst. Met de keuze voor de zogenaamde indicatoren basisveiligheid 

‘middelen/maatregelen rond vrijheid’ en ‘terugdringen vrijheidsbeperkingen’ krijgt dit prioriteit.  

6.5 Hygiëne- en infectiepreventie 
Op de locaties zijn ook in 2021 maatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van het Corona 

virus. Niet alleen hebben wij – met toestemming – bewoners laten vaccineren, maar is ook actief 

campagne gevoerd voor de medewerker vaccinatie. Ook in 2021 hebben wij bezoekbeperkingen gekend. 

Denk hierbij aan het vooraf inplannen van een bezoekafspraak en/of beperking van aantallen 

tegelijkertijd of per dag, registratie bij de ingang, handhygiëne, het beschikbaar stellen en dragen van 

mondkapjes en het beperken van bezoek tot het eigen appartement. Het is ons verder met veel moeite 

en dankzij de inzet van bevriende huisartsen en lokale/regionale GGD’s, gelukt om de bewoners net voor 

de kerst te voorzien van een booster vaccinatie. In dezen merken wij op dat kleinschalige 

wooninitiatieven zonder behandeldienst op zichzelf zijn aangewezen en alles in het werk moeten stellen 

om e.e.a. geregeld te krijgen.  

https://pg.hetwegingskader.nl/
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6.6 Veilig werken; o.a. melden en analyseren van MIC 
Halverwege 2021 is een belangrijke stap voorwaarts gezet met de invoering van een sterk verbeterd 

beleid met betrekking tot het melden van incidenten cliënten (MIC) en incidenten medewerkers (MIM). 

Overigens spreken we bij Futura Zorg liever over melding incidenten bewoners (MIB).  

In navolging van de oprichting van een centrale KAV-commissie (zie 6.6), is Futura Zorg overgegaan tot 

het oprichten van lokale MIB/MIM-commissies. Een lokale commissie behandelt alle meldingen en is de 

schakel tussen de locatie en de centrale commissie. Op basis van uitwisseling van gegevens zijn we in 

staat te leren en te verbeteren.  

Ook zijn we gestart met een kwartaalrapportage KAV. Dit instrument, vooralsnog gericht op MIB/MIM, 

is in ontwikkeling. Zo voegen we hier nog andere kwalitatieve indicatoren aan toe. Verder wordt 

overwogen om aanvullende modules aan te schaffen voor incidentmeldingen zoals bijvoorbeeld 

‘TriasWeb’.  

Voor de lokale MIB/MIM-commissies is het nog wennen. Hierbij gaat het vooral over het registreren en 

rapporteren. Dit krijgt in 2022 extra aandacht.  

Ten aanzien van het borgen van actie- en verbeterpunten zijn we eind 2020 al gestart met het zogeheten 

‘Verbeterregister’ per locatie. Eind 2021 is een meer gebruikersvriendelijk concept geïntroduceerd.   

6.7 KAV-commissie 
In 2021 is de KAV-commissie opgericht in het kader van het structureel leren en verbeteren. Deze 

commissie, die zich vooral bezighoudt met zaken rondom Kwaliteit, Arbo en Veiligheid, bestaat uit een 

locatiebeheerder (voorzitter), de adviseur KAV (secretaris) een verpleegkundige en de 

kwaliteitsverpleegkundige. De commissie vormt de schakel tussen de lokale commissies en de 

bestuurder. Op basis van rapportages en analyses worden verbeteracties voorgesteld en ingezet. De 

rapportagetool die hiervoor wordt gebruikt is dynamisch van opzet en wordt steeds op basis van 

voortschrijdend inzicht bijgesteld, zonder dat dit leidt tot verwarring.  

In 2022 wordt bekeken of wij gebruik gaan maken van de analyse tool van bureau Triaspect. Het gaat 

hierbij o.a. over de MIB- en MIM-meldingen en de klachtenmodule. De voorzitter en de secretaris 

hebben ook onderdeel uitgemaakt van de commissie die de IGJ-melding van 7 juli 2021 heeft 

onderzocht.  

In 2021 is sprake geweest van een tweetal onderzoeken op het gebied van veiligheid. Eén onderzoek 

betreft een afronding van het inspectiebezoek (IGJ) van eind 2019. Het andere onderzoek betrof een 

melding van juli 2021. Ten aanzien van het IGJ bezoek van eind 2019 en herhaalbezoek van maart 2021 

stelt de inspectie in haar eindrapportage vast dat de zorg bij het Futurahuis (grotendeels) voldoet aan 

de getoetste normen. De inspectie rondt haar rapport af met de opmerking dat ze voortgang ziet op de 

getoetste normen en voldoende vertrouwen heeft in de wijze waarop Futura Zorg stuurt op de kwaliteit 

en veiligheid van de zorg. De inspectie heeft de onderzoeksresultaten van de melding van juli 2021 als 

zorgvuldig beoordeeld. In de rapportage zijn voldoende verbetermaatregelen beschreven om een 

dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. De inspectie heeft dan ook het onderzoek n.a.v. de 

melding beëindigd. 
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7. Leren aan en verbeteren van kwaliteit 
Futura Zorg wil een lerende organisatie zijn. We zijn op weg, maar gezien de grote hoeveelheid projecten 

in het kader van verdere professionalisering in combinatie met Corona gedurende de afgelopen twee 

jaar, maakt dat we bewuste keuzes hebben moeten maken. Toch is een groot aantal projecten in het 

kader van leren en verbeteren gerealiseerd en is een keuze gemaakt voor een kwaliteitssysteem 

(Kwaliteit@);  een systeem dat werkt vanuit de bedoeling.  

7.1 Kwaliteit@ 
In 2020 is op de locatie Den Bosch een pilot gedraaid met het programma Kwaliteit@, een concept dat 

organisatie handvatten biedt om de kwaliteitskaders zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 

succesvol te vertalen naar de dagelijkse praktijk van een kleinschalige zorgaanbieder, met 10 bewoner 

beloften en bijbehorende werkmethodieken. Van oudsher spreekt men in de branche van ‘Zorg & 

Welzijn’. De initiatiefnemers achter Kwaliteit@ nemen het welzijn van de bewoners als vertrekpunt en 

spreken dan ook over ‘Welzijn & Zorg’, waarbij eigen regie en autonomie centraal staan.  

Alle disciplines dragen bij aan het welzijn van bewoners. De zorg speelt hierbij een belangrijke rol, maar 

ook de huishouding, activiteitenbegeleiders en bijvoorbeeld de kok dragen daaraan bij. Pas als alle 

disciplines – de medewerkers van het hoofdkantoor hierbij inbegrepen – het welzijn van de bewoner 

hoog in het vaandel hebben, kan er sprake zijn van kwaliteit in het dagelijks leven van onze bewoners.  

Bewoners, medewerkers en alle betrokkenen weten wat ze mogen verwachten, kunnen dit toetsen en 

zijn bepalend in het beantwoorden van de vraag of er kwaliteit wordt geleverd. Deze kwaliteitsvisie is 

geconcretiseerd in 10 bewoner beloften die de kwaliteit niet achteraf, maar al aan de voorkant bepalen. 

Bewoners, familie en bezoekers weten daardoor wat ze kunnen en mogen verwachten van Futura Zorg. 

Wonen met Welzijn & Zorg 

1. Hier voel ik mij thuis 

2. Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis 

3. Ik hoor erbij en heb zinvolle bezigheden 

4. Ik krijg passende zorg en ondersteuning 

5. Ik eet en drink naar wens 

 

Eigen regie 

6. Hier doe ik ertoe en mag ik mezelf zijn 

7. Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn 

 

Organisatie 

8. Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen en ik vertrouw 

9. De medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor mij 

10. De organisatie is professioneel en medewerkers werken met plezier 
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Iedere bewoner belofte wordt in samenspraak met een vertegenwoordiging uit de diverse gelederen 

van de bewoners, cliëntenraad en organisatie uitgewerkt in een drietal concrete handelingen of 

gedragingen.  

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 is een aanvang gemaakt met de voorbereidingen om het systeem te implementeren. Als eerste 

bij de locaties Den Bosch en Waalwijk, om vervolgens te worden uitgerold over de rest van de 

organisatie. Planning is om dit project in 2022 af te ronden met een breed gedragen en werkend 

kwaliteitsprogramma, nadrukkelijk vanuit de bedoeling.  

7.2 Waardigheid en trots Op Locatie (WOL) 
Futura Zorg heeft het afgelopen jaar, met ondersteuning vanuit WOL een aantal grote ontwikkelingen 

doorgemaakt op verschillende niveaus. Zo zijn er verbetercycli aangebracht en/of geoptimaliseerd op 

individueel bewoners niveau, team- en locatieniveau en op organisatieniveau. Daarbij horende 

structuren, overleg en beleid zijn ontwikkeld en afgestemd en functionarissen aangesteld en ingewerkt. 

De uitkomst van de herhaalscan (oktober 2021) laat ook over de gehele linie een duidelijke positieve 

ontwikkeling zien.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

1. Een zzp-formatie tool is ontwikkeld. Deze tool maakt inzichtelijk welke middelen er beschikbaar 

zijn en waar deze aan besteed (kunnen) worden.  

2. De bewonersroute is uitgewerkt (instroom-doorstroom-uitstroom). Dit is nu nog een document 

en zal in 2022 verder worden geïmplementeerd.  

3. Ook is de methodische cyclus uitgewerkt en geïmplementeerd. Het gaat hierbij om de 

methodische cyclus op bewonersniveau.  

4. Bij elke locatie is een aantal EVV-ers aangesteld; medewerkers uit het team die de kwaliteiten 

bezitten om deze rol goed te vervullen. Er is een goede rolbeschrijving gemaakt en vastgesteld 

en een ondersteuningstraject is doorlopen. 

5. Ook heeft de WOL-coach in samenwerking met twee locatiebeheerders en de later aangestelde 

kwaliteitsfunctionaris het MIB- en MIM-beleid opgesteld, inclusief het instrumentarium om dit 

uit te kunnen voeren. Lokale MIB-commissies  ingericht en op organisatieniveau de KAV-cie.  

  

“Tijdens mijn eerste bezoek aan Futura Zorg was ik positief verrast 

door de liefdevolle benadering van medewerkers naar de bewoners. 

Door de manier waarop zij kwaliteit verweven in de dagelijkse 

praktijk, werd duidelijk met hoeveel plezier, passie en deskundigheid 

zij zich inzetten om het welzijn van de bewoners te verhogen.”  

Laura, projectmanager implementatie Kwaliteit@ 
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In overleg met de programmaleiding is besloten de ondersteuning in 2022 voort te zetten. Hierbij is wel 

nadrukkelijk afgesproken dat het accent moet komen te liggen op afronding van de implementatie en 

het borgen van verbeteracties. De vertaling van de drie deelprojecten op de locaties (Den Bosch en 

Waalwijk) die niet hebben deelgenomen aan dit WOL-traject, zal worden gecoördineerd en begeleid 

door de kwaliteitsverpleegkundige. 

7.4 Klachten 
In 2021 zijn er 6 klachten binnengekomen. Hieronder een korte inhoudelijke toelichting en afwikkeling 

van de klacht.  

8 april Klacht over het gebruik van specifieke afkortingen in communicatie door diverse 

instanties. De klager somt een aantal afkortingen op uit een brief van Futura Zorg. Nader 

onderzoek heeft de informatie opgeleverd dat alle afkortingen (m.u.v. HR/ human 

resources) in de brief zijn toegelicht. De klager heeft op 10 april hierover bericht 

ontvangen.  

14 april Mailbericht van een zoon van een bewoonster over de uitvoering instructie gebruik 

gehoorapparaat. Afspraak gemaakt over de communicatie en samenwerking met de 

locatiebeheerder. Tijdens het gesprek is ook het onderhoud tuin, EVV-schap, 

verwachtingen ten aanzien van schoonmaak et cetera doorgenomen.  

21 juli Mail van een dochter van een bewoonster ontvangen over de communicatie met en 

tussen de SOG en psycholoog. Aangegeven dat de huisarts hoofdbehandelaar is en de 

inzet van zowel SOG als psycholoog op verwijzing is. Dit bleek niet duidelijk te zijn bij de 

dochter van onze bewoonster. Mailbericht ontvangen met een bedankje voor de 

uitgebreide toelichting. 

29 juli Melding IGJ over een valincident en twijfels over werking Internet/alarmering in een 

locatie. Zie hiervoor ook paragraaf 6.7.  
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25 november Klacht over de werking van de verwarming op het appartement van een bewoonster. De 

leverancier is ingeschakeld en het probleem is tot tevredenheid opgelost. Klager is 

geïnformeerd. 

29 december Klacht van de dochter van een bewoonster. In de hectiek van Corona heeft haar moeder 

van bezoek een attentie (chocolade) ontvangen. Afgesproken was dat moeder geen 

bezoek mocht ontvangen. Er is direct contact geweest en het voorval is uitgesproken. 

Het team is vervolgens geïnstrueerd om herhaling te voorkomen.  
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7.5 Lerend netwerk 
Futura Zorg maakt onderdeel uit van een lerend netwerk. Regelmatig wordt overlegd met collega’s over 

diverse onderwerpen. Zo zijn o.a. ervaringen uitgewisseld en is gebruik gemaakt van elkaar kennis en 

kunde op het gebied van Wzd, Wmcz2018 et cetera. Futura Zorg is verder aangesloten bij 

brancheorganisatie/vereniging SPOT. Deze komt op voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- 

en woonzorgorganisaties.  

Futura Zorg heeft collegiaal overleg met o.a. Zorggroep de Laren, Valuas, Stichting Innoforte en 

incidenteel Stichting Pleyade. Ook hebben we op uitnodiging deelgenomen aan een stakeholdersessie 

Ouderenhuisvesting van de gemeente Nieuwkoop en een woonzorganalyse regio Hart van Brabant & de 

gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.  
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8. Leiderschap, governance en management 
Futura Zorg werkt vanuit een bepaalde missie en visie. We doen dit samen, wat betekent dat de 

medewerkers op locatie met de bewoners en vertegenwoordigers van bewoners samenwerken. 

Vraagstelling is altijd vanuit de volgorde bewoners eerst, dan de medewerkers en als laatste de 

organisatie!  

Futura Zorg heeft een eenhoofdige directie/ bestuur met een klein ondersteuningsapparaat. Het 

zwaartepunt ligt op de locaties. Locatiebeheerders worden ondersteund door onder andere de 

managementassistente op het gebied van marketing, de HR-medewerker voor wat betreft personele 

zaken, de adviseur KAV zaken die met kwaliteit, Arbo en veiligheid hebben te maken, de controller op 

financieel- en als laatste de kwaliteitsverpleegkundige op zorginhoudelijk gebied.  

Locatiebeheerders rapporteren rechtstreeks aan de bestuurder. De bestuurder is regelmatig op de 

locaties te vinden voor een werkoverleg met de locatiebeheerder. Afspraken worden vastgelegd in een 

vast format en centraal opgeslagen. Ook sluit de bestuurder op uitnodiging aan bij een medewerker 

overleg. Het medewerker overleg wordt gehouden aan de hand van een vaste agenda met 

verslaglegging.  

8.1 Medezeggenschap 

Cliëntenraad 

In 2021 is hard gewerkt aan het realiseren van een aantal doelstellingen. Hierbij stond o.a. het inrichten 

van medezeggenschap centraal. In het kader van de Wmcz2018 is een medezeggenschapstructuur- en 

regeling cliëntenraad geschreven. Deze zijn in het bijzijn van de bestaande cliëntenraadsleden, 

voorzitter Raad van Commissarissen en bestuurder getekend op 28 april 2021. Hiermee zijn de lokale 

cliëntenraden komen te vervallen. Deze zijn opgegaan in de cliëntenraad. Inmiddels zijn alle locaties 

vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Op de locaties zelf is een zogeheten ‘bewonersraad’ actief, die 

met de locatiebeheerder de dagdagelijkse zaken bespreekt. De cliëntenraad heeft vanaf oprichting in 

april 2021 vier keer met de bestuurder overlegd. De overleggen vinden steeds plaats op één van de 

locaties. De cliëntenraad heeft vooraf informeel overleg met de locatiebeheerder. Bij het laatste overleg 

van dit jaar (11 november 2021) was de voorzitter Raad van Commissarissen aanwezig voor het 

jaargesprek.  
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“Ik ben Peter Nossin en nu ruim een jaar met pensioen. Mijn schoonmoeder, inmiddels ruim 94 jaar, is 

dementerend en volledig rolstoelafhankelijk. Ze woont nu vier jaar in het Futurahuis in Boskoop, 

praktisch al vanaf de opening in januari 2018. Via de bewonersraad van Futura Boskoop kwam ik in 

contact met Herman Matheij, toen hij net was aangetreden als nieuwe directeur/ bestuurder van Futura 

Zorg. Hij vroeg of ik mee wilde nadenken over het oprichten van een Cliëntenraad voor alle zes de 

Futurahuizen. Bij Futura Zorg staat de bewoner centraal in alle handelen en denken. Het gaat om de 

kwaliteit van leven in de laatste levensfase als de zorg toeneemt. Alles wat kan bijdragen aan de kwaliteit 

van leven voor deze bewoners is hierbij leidend. Futura Zorg is een jonge organisatie in opbouw. Als pas 

gepensioneerde wilde ik me nog graag inzetten voor de maatschappij, meer in het bijzonder voor de 

zorg. Ik heb jaren gewerkt in een industriële omgeving en heb geen zorgachtergrond. Ik heb daarentegen 

wel de nodige zorg- en verpleeghuizen van binnen gezien, maar ook belangrijke verschillen ontdekt. Ik 

denk dat ik met mijn industriële achtergrond en mijn eigen ervaring in de zorg een zekere bijdrage kan 

leveren aan de kwaliteit van de zorg voor ouderen. Het is fijn om te zien hoe bewoners prettig op je 

reageren. Immers, wat je geeft, krijg je ook weer terug. Ik heb veel respect voor het verzorgend 

personeel en de vrijwilligers en ik zie dat het o zo belangrijk is dat er gezorgd wordt voor een prettige 

werkomgeving. In mijn rol als lid van de CR wil ik me graag daarvoor inzetten. De CR vertegenwoordigt 

feitelijk alle bewoners. Op dit moment van schrijven worden de openstaande vacatures ingevuld en 

hebben we binnenkort een voltallige raad. In onze rol hebben we medezeggenschap over het beleid van 

de directie, samen met de Raad van Commissarissen. De CR-leden onderschrijven de missie en visie van 

Futura Zorg, waarin de bewoner centraal staat. Het is echter de kunst om hier concreet vorm aan te 

geven met de middelen die er voorhanden zijn. Dat is een uitdaging, maar samen met het bestuur, de 

Raad van Commissarissen en de CR  lukt het om hier vorm aan te geven.” 
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Klankbordgroep medewerkers 

Ook is een zogeheten ‘klankbordgroep medewerkers’ opgericht. Deze groep, breed samengesteld  

uit diverse functiegroepen heeft in het 

kader van medezeggenschap 

rechtstreeks overleg met de 

bestuurder. De klankbordgroep is in 

2021 vier keer in vergadering bij  

elkaar geweest.  In 2022 onderzoeken 

we de mogelijkheid om door te groeien 

naar een OR (Ondernemingsraad).  

Van alle medezeggenschap 

overlegvormen wordt verslaglegging 

gedaan. Notulen en actielijst worden 

beschikbaar gesteld en medewerkers.  

Verpleegkundige Adviesraad (VAR) 

Eind 2021 is de VAR (verpleegkundige adviesraad) opgericht. Een adviesorgaan, welke onder 

voorzitterschap van de in november 2021 aangenomen kwaliteitsverpleegkundige, de bestuurder 

gevraagd en ongevraagd adviseert over zorginhoudelijke zaken. Naast de kwaliteitsverpleegkundige 

maken drie verpleegkundigen afkomstig van de locaties, onderdeel uit van de VAR. De VAR zal te zijner 

tijd nog worden uitgebreid met een aantal verzorgenden. Op de locaties zijn verder nog zogeheten 

‘aandachtsvelders’ actief met een specifieke portefeuille c.q. aandachtsgebied.  

Toezicht (Raad van Commissarissen) 

Gezien de vele ontwikkelingen en lopende projecten, had de bestuurder in 2021 tweewekelijks overleg 

met de voorzitter Raad van Commissarissen. Aan de hand van een actielijst werden de afspraken en 

voortgang vastgelegd. De voltallige Raad van Commissarissen ontving maandelijks een 

resultaatrapportage (kwalitatief en kwantitatief), voorzien van een toelichting. Het jaar wordt formeel 

afgesloten in de AvA (algemene vergadering van aandeelhouders), met RvC en de bestuurder. Hieronder 

een bijdrage van de voorzitter Raad van Commissarissen Kees Slingerland.  

“Vanaf de aanstelling begin september 2020 van Herman Matheij als de nieuwe bestuurder van Futura 

Zorg, had de Raad van Commissarissen (RvC) er vertrouwen in dat hij de juiste man op de juiste plaats 

zou zijn. En dat vertrouwen heeft hij niet beschaamd. Onder zijn bezielende leiding en in nauwe 

samenwerking met zijn staf en medewerkers is de kwaliteit van onze dienstverlening in het verslagjaar 

structureel verbeterd. Dat blijkt onder meer uit het feit dat onze instelling op de Zorgkaart Nederland is 

gestegen naar 9.1! 

Met nadruk moet vermeld worden dat bestuurder en medewerkers in het afgelopen jaar tijdens hun 

werkzaamheden voortdurend en met succes het hoofd moesten bieden aan de gevaren van het Corona 

virus. Met grote regelmaat liet de RvC zich door de bestuurder in dit verband op de hoogte stellen van 

de te nemen maatregelen en de laatste stand van zaken. 

  

“Werken bij 

Futura Zorg 

voelt als werken 

in een groot 

gezin; liefdevol 

en warm.”  
Ria, Verpleegkundige 

Futura Zorg Waalwijk en lid 

klankbordgroep 

medewerkers 



 

Kwaliteitsverslag Futura Zorg 2021  Pagina 27 

 

In dit uitgebreide kwaliteitsverslag zijn tal van voorbeelden te vinden van door de bestuurder 

geïnitieerde projecten die tot de structurele kwaliteitsverbetering hebben geleid. Centraal staat bij 

bestuurder en medewerkers altijd de nadruk op de Menselijke Maat én op de Kwaliteit van Leven. Het 

Welzijn van onze bewoners is daarbij de basis van ons handelen en het is daarom terecht dat sprake 

moet zijn van Welzijn en Zorg in plaats van andersom. Hoe meer aandacht voor het welzijn van onze 

bewoners, hoe minder zorg nodig is. 

 

Vermeld kan worden de aanstelling van een kwaliteitsverpleegkundige en bij Welzijn verdient de 

introductie van het creatieve Thema “Futura Zorg, de kunst van…” een uitroepteken. Het 

aandachtsgebied Medezeggenschap kreeg van de bestuurder terecht veel aandacht. Er werd in de loop 

van het jaar een Cliëntenraad ingesteld en in november heeft ondergetekende namens de RvC de 

jaarvergadering van deze CR bijgewoond. Daarnaast is er voor de medewerkers een klankbordgroep 

ingesteld. 

In maart was ondergetekende namens de RvC aanwezig bij het herhaalbezoek van de Inspectie en met 

tevredenheid hebben we mogen constateren dat de verbetermaatregelen ertoe hebben geleid dat in 

het eindrapport werd vermeld dat (grotendeels) voldaan werd aan de gestelde normen. 

Kortom, in het verslagjaar is op het gebied van de kwaliteitsverbetering veel bereikt en structureel tot 

stand gekomen. De RvC heeft daarbij de vinger aan de pols gehouden en spreekt haar tevredenheid uit 

over de gerealiseerde resultaten!” 
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9. Voldoende en vakbekwame medewerkers  
Futura Zorg levert liefdevolle, persoonlijke en persoonsgerichte zorg. De basis hiervoor zijn de teams op 

locatie. Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voldoende en gekwalificeerde medewerkers aanwezig 

om de zorg- en dienstverlening te bieden waar onze bewoners op kunnen en mogen rekenen.  

In 2021 is de zogeheten ZZP-tool ontwikkeld (zie 

ook 7.2) als onderdeel van het WOL-programma. 

Deze tool biedt inzicht in de benodigde bezetting 

t.o.v. het aantal bewoners en specifieke 

zorgzwaarte en zet dit af tegen het basisrooster en 

de PGB-zorginkomsten. In 2022 zullen 

locatiebeheerders meer en beter gebruik gaan 

maken van deze tool om actief te sturen op de 

inzet van medewerkers, zodanig dat de bezetting 

meebeweegt met het aantal bewoners en/of bij 

toenemende zorgzwaarte.  

9.1 Personeelssamenstelling 
Een goede bezetting op de locaties is de basis voor goede en veilige zorg- en dienstverlening. In de 

tabellen hieronder geven wij de personeelssamenstelling weer in FTE’s en in absolute aantallen. Waar 

nodig en mogelijk laten wij de bezetting meebewegen met het aantal aanwezige bewoners en 

bijhorende zorgvraag/ zorgzwaarte.  

 

Figuur 4: Aantal FTE's peildatum 31.12.2021 

Aantal FTE Oudewater Waalwijk Nieuwveen Oud-Beijerland Boskoop Den Bosch TOTAAL

Locatiebeheerder 0,89 1 1 1 1 1 5,89

Verpleging 2,37 1,47 2,7 0,98 2,15 1 10,67

Verzorging/Nachtwacht 6,75 7,34 7,18 10,13 10,08 7,1 48,58

Huishouding 1,63 1,46 1,24 1,18 1,04 1,31 7,86

Kok/Ontbijt 1,66 1,17 2,27 1,79 2,12 1,26 10,27

Gastvrouw/toezicht/Activiteitenbeg 0,83 0,16 0,33 0 0,46 0,55 2,33

Directie 1

Management assistent 0,67

Boekhouding/controller 0,84

HR/Administratief medewerker 0,78

KAV 0,67

Kwaliteitsverpleegkundige 0,89

Stagiaires 4,44

Leerlingen

TOTAAL 94,89



 

Kwaliteitsverslag Futura Zorg 2021  Pagina 29 

 

 

Figuur 5: Aantal medewerkers peildatum 31.12.2021 

Belangrijk om te vermelden is dat naast het het aantal medewerkers in dienst, 36 vrijwilligers zich in 

2021 hebben ingezet voor het welzijn van onze bewoners. Zij geven net dat beetje extra aandacht en 

ondersteuning waardoor bewoners zich nog meer thuis voelen!   

9.2 In- en uitstroom 
In 2021 zijn in totaal 57 nieuwe medewerkers in dienst van Futura Zorg getreden en hebben 49 

medewerkers de organisatie verlaten. Een groei van  8 medewerkers. De instroom Den Bosch is hoger, 

omdat in 2020 een aantal appartementen leeg stond t.g.v. de lock down (Corona). De vaste bezetting 

medewerkers bleef  hierdoor achter. In 2021 zien we een inhaalslag voor wat betreft de verhuur en 

aantal medewerkers met een dienstverband. Ook zijn we het aantal kleine(re) contracten aan het 

opschonen en is sprake van een meer evenwichtige bezetting op de locaties. De beperkte toename 

algemeen is vooral te verklaren door het uitblijven van de omgevingsvergunning Someren. Hierdoor is 

de bouw later aangevangen en zal de instroom van nieuwe medewerkers in Q2/Q3 plaatsvinden.  

Op basis van een HR-recruitment analyse zijn aanpassingen doorgevoerd in onze werving & selectie. 

Vooralsnog op basis van gewijzigde teksten (woordgebruik) en meer aansprekend beeldmateriaal. De 

onderliggende werkprocessen worden in 2022 (zie ook 10.8) opgepakt. Ook zullen exitinterviews 

standaard worden ingezet om te achterhalen waarom medewerkers de organisatie verlaten.  

Locatie Instroom Uitstroom Verloop 

Oudewater 9 11 -2 

Waalwijk 6 2 4 

Nieuwveen 8 8 0 

Hendrik-Ido-Ambacht 3 1 2 

Oud-Beijerland 9 12 -3 

Boskoop 7 5 2 

Den Bosch 15 10 5 

Totaal 57 49 8 

Figuur 6:  In- en uitstroom medewerkers 2021, exclusief stagiaires 

Aantal medewerkers Oudewater Waalwijk Nieuwveen Oud-Beijerland Boskoop Den Bosch TOTAAL

Locatiebeheerder 1 1 1 1 1 1 6

Verpleging 5 2 4 2 3 1 17

Verzorging/Nachtwacht 17 13 20 17 20 12 99

Huishouding 3 6 5 6 5 2 27

Kok/Ontbijt 4 3 7 5 6 4 29

Gastvrouw/toezicht/Activiteitenbeg 4 1 1 5 1 12

Directie 1

Management assistent 1

Boekhouding/controller 1

HR/Administratief medewerker 1

KAV 1

Kwaliteitsverpleegkundige 1

Stagiaires 8

Leerlingen

TOTAAL 204
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9.3 Verzuim 
Futura Zorg kende tot COVID19 toesloeg een laag verzuim onder de medewerkers (< 5%). Vanaf de 

eerste golf in februari 2020 tot nu, stellen wij een oplopend verzuimpercentage vast. Dit is het gevolg 

van Corona als ook toegenomen werkdruk ten gevolge van uitval van collega’s. 

 

Figuur 7: Verzuimpercentages periode 1 t/m 12 2021 

In de loop van 2021 zijn we ook gaan werken met een voortschrijdend 12-maands gemiddelde, om 

daarmee eventuele pieken en dalen in het verzuim uit te vlakken. In het periodieke overleg met onze 

Arbodienst Zorg van de Zaak is ingezoomd op het verzuim, de ontwikkeling hiervan en is gekeken naar 

duurzame inzetbaarheid. Dit – samen met de uitkomsten van het in 2021 gehouden MTO (medewerker 

tevredenheidsonderzoek) – vormt input voor onze plannen in dat kader.  

9.4 Binden en boeien 
Om de betrokkenheid van medewerkers en het ‘Trots Op Futura’ (TOF) gevoel te vergroten, ontvangen 

medewerkers sinds 1 januari 2021 een gepersonaliseerd verjaardagskaartje en zijn er 

complimentenkaartjes ontworpen. Ook zijn er gedurende het jaar momenten geweest waarbij de 

medewerkers in het zonnetje zijn gezet. Zo hebben alle medewerkers de zomerperiode een gevulde 

strandtas ontvangen. En, evenals in 2020, is er extra aandacht besteed aan de Dag van de Verpleging.  

          

In 2022 besteden we aandacht aan een vernieuwende wijze van werving & selectie van nieuwe 

medewerkers. Ook het onderliggende proces krijgt aandacht. Naast het behouden van bestaande 

medewerkers ligt de focus op het aantrekken van gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers. 

Hierbij is samengewerkt met de afdeling HR waarbij de vacatures zowel qua uiterlijk als qua teksten zijn 

herzien. De nieuwe huisstijl is doorgevoerd en vacatureteksten zijn herschreven. Bij het beoordelen van 

de vacatureteksten is ook de hulp ingeroepen van eigen medewerkers. 

 

  

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Percentage 6,72 8,34 6,95 7,38 6,89 6,58 7,87 7,47 7,46 7,59 8,24 10,25 
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9.5 Arbo 
In 2021 is ook gewerkt aan het arbobeleidsplan genaamd ‘Zorg voor medewerkers’. Dit arbobeleidsplan 

is gericht op waarborging van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en op het voorkomen en 

beheersen van psychosociale arbeidsbelasting. Om dit te bereiken, organiseert Futura Zorg het 

arbobeleid op een zodanige wijze dat onaanvaardbare risico’s in principe zijn uitgesloten. Verzuim wordt 

zo veel als mogelijk ook preventief tegengegaan. Verder is het streven om medewerkers zo goed en 

breed mogelijk in te zetten.  

De Risico-Inventarisatie & 

Evaluatie (RIE) is voor één 

locatie eind 2020 afgerond.  De 

overige locaties van Futura 

Zorg zijn in 2021 aan bod 

gekomen. Hierbij is niet bij elke 

locatie een volledige RI&E 

afgenomen, maar werd een 

meting gedaan waarbij er een 

representatief beeld ontstond 

van heel Futura Zorg. Met de 

verplichte toetsing door een 

zogenaamde ‘kerndeskundige 

Arbo’ wordt begin 2022 alles 

afgerond.  

Afwijkend gedrag als seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten worden actief bestreden. Hiertoe 

is een gedragscode opgesteld en is ook een vertrouwenspersoon te benaderen. De gedragscode wordt 

met de indiensttreding van nieuwe medewerkers ter ondertekening meegestuurd. De gedragscode was 

verouderd en dus is er een start gemaakt met het herschrijven. Omdat wij de gedragscode juridisch 

willen laten toetsen, laat de oplevering van de herziene versie iets langer op zich wachten. Wij 

verwachten deze in de eerste helft van 2022 gereed te hebben. 

De vertrouwenspersoon is in 2021 enkele malen benaderd door medewerkers. De redenen lagen 

voornamelijk op het gebied van het oneens zijn met en het niet opvolgen van het gestelde 

(Corona)beleid en eenmaal op medisch vlak in combinatie met het werk. De gesprekken met de 

vertrouwenspersoon zijn als positief ervaren en hebben een vervolg gekregen met leidinggevende van 

de betreffende medewerker. 

 

 

 

  

“Naar het werk 

gaan voelt als 

thuiskomen; 

een warme 

deken.” 

Mariëlle, Verzorgende bij  

Futura Zorg Waalwijk 
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10. Gebruik van hulpbronnen 

10.1 ECD (elektronisch cliëntendossier) 
Bij Futura Zorg wordt gebruikt gemaakt van het digitale bewonersdossier ONS van Nedap. Bij een 

organisatie brede scan zijn enkele aandachtspunten naar voren gekomen die Futura Zorg als organisatie 

kunnen helpen de kwaliteit van de zorg nog beter te maken en ook te borgen. Duidelijk is naar voren 

gekomen dat medewerkers op alle niveaus het ECD naar beste kunnen doch op hun eigen wijze ingericht 

hebben waardoor niet op alle vlakken eenduidig wordt gewerkt. In 2022 zal met de locatiebeheerders 

en EVV-ers worden ingezoomd op het nut van een correct en volledig ECD. 

Zoals eerder benoemd onder hoofdstuk 4 “Persoonsgerichte zorg en ondersteuning” zijn de EVV-ers 

geschoold in het werken met tijdelijke doelen, in ONS-Nedap “episodes” genoemd. Bij de analyse bleek 

dat (momentopname) bij 3.5% van de bewoners een episode in gebruik was. Het belang van het werken 

met episodes is dat de kortdurende tijdelijke doelen inzichtelijk worden gemaakt in het zorgleefplan, 

waardoor acties en vooruit- (of achteruit-)gang goed gemonitord kunnen worden en de zorg aangepast 

kan worden of op tijd gestopt (methodisch werken volgens de PDCA-cyclus). Het begrijpen van de 

achterliggende gedachte en het uitdiepen van de wijze waarop binnen Futura Zorg gewerkt wordt, zal 

in 2022 verder vorm worden gegeven door scholingen tijdens EVV-overleggen en teamoverleg op alle 

locaties. 

Zoals eerder benoemd is een grote stap gemaakt in het persoonsgericht werken middels het document 

“dit ben ik”. Op alle locaties zijn de medewerkers hiermee aan de slag gegaan. Daar waar nodig wordt 

op aanvraag op locatie extra aandacht en tijd besteed aan het correct omgaan met dit onderdeel van 

het zorgleefplan. Eveneens worden steekproefsgewijs zorgleefplannen bekeken en wordt samen met de 

EVV-ers gekeken naar de vorm, haalbaarheid, relevantie et cetera van de doelen om een continue lerend 

effect te bewerkstelligen met als uitgangspunt verantwoorde, veilige en zinvolle zorg aan onze 

bewoners. 

10.2 Caren Zorgt 
In 2021 is op de locatie Boskoop een pilot gestart met het verlenen van toegang aan 

verwanten tot onderdelen van het bewonersdossier. Dit, uiteraard met instemming van 

de bewoners of diens gemachtigde. Via dit portaal wordt inzage verleend in het 

zorgplan en de rapportages. De pilot is succesvol afgerond en zal in 2022 worden 

uitgerold over de hele organisatie.  

10.3 Scholing / LMS (leermanagementsysteem) 
Futura Zorg maakt gebruik van het LMS van branchevereniging SPOT. Via het portaal van ‘Scholing365’ 

kunnen medewerkers met de VVT Essentials cursussen van Expert College op eenvoudige wijze hun 

kennis vergroten en bijhouden met geaccrediteerde en breed inzetbare e-learnings. Alle cursussen van 

VVT Essentials zijn geaccrediteerd in het kwaliteitsregister van V&VN.  

De opleidingscommissie van Futura Zorg stelt jaarlijks het programma vast voor de diverse 

functiegroepen. Elke gevolgde e-learning levert een certificaat op, wat wordt vastgelegd in het 

gedigitaliseerde medewerkdossier. Eén keer per kwartaal wordt de compensatie in uren voor het volgen 

van de e-learnings bijschreven.  
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In 2020 en 2021 hebben alle locaties deelgenomen aan de scholing ‘voorbehouden en risicovolle 

handelingen’. In verband met Corona is de scholing op de locaties Waalwijk en Den Bosch (deels) 

doorgeschoven naar februari 2022. 

Binnen Futura Zorg neemt verder een aantal medewerkers deel aan een BBL-traject helpende, 

verzorgende of verpleegkundige. Ook bieden wij stageplaatsen aan in samenwerking met diverse 

regionale opleidingscentra voor de opleidingen helpende, verzorgende IG en verpleegkundige.  

Naam e-learning: Voor wie: Deadline: Punten: 

Wet Zorg en Dwang Iedereen 31-12-2021 2 

Dementie Iedereen 31-12-2021 2 

Medicatie Zorgpersoneel 31-12-2021 3 

Palliatieve zorg Zorgpersoneel 31-12-2021 4  

Klinisch redeneren Zorgpersoneel 31-12-2021 1 

Hygiëne  Iedereen 31-12-2021 2 

Mondzorg Zorgpersoneel 31-12-2021 1 

Voedselveiligheid/HACCP  Kok/Ontbijtmedewerkers 31-12-2021 3 

Figuur 8: Verplichte e-learnings 2021 

Ten aanzien van het aspect BHV (Bedrijfshulpverlening) stellen we vast dat bij een aantal locaties in 2021 

een achterstand is opgelopen v.w.b. de (herhaal)trainingen. Door Corona en het risico op het doorgeven 

van het virus, is het niet mogelijk geweest c.q. niet toegestaan om met grote(re) groepen medewerkers 

te trainen. De trainingen voor de locaties Oudewater, Oud-Beijerland, Nieuwveen en Boskoop zijn 

doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2022. De locaties Waalwijk en Den Bosch zijn wel geschoold.  

Op basis van de in paragraaf 10.10 gehouden leveranciersbeoordelingen, hebben wij eind 2021 afscheid 

genomen van ons BHV-trainingsinstituut. Deze organisatie paste qua omvang, trainingscapaciteit en 

aanpak niet meer bij onze groeiende en op een andere wijze vormgegeven organisatie. Op basis van een 

verkorte aanbesteding is gekozen voor de firma Ansul, die voor de komende jaren onze 

veiligheidspartner wordt. Op basis van een grondige analyse van onze bewoners doelgroepen, 

medewerkers, gebouwen en installaties worden opnieuw risico’s en restrisico’s vastgesteld en verwerkt 

in onze veiligheidsplannen en RI&E. Vervolgens worden zogeheten ‘table tops’ ingepland om een en 

ander te toetsen. Op basis van de uitkomsten van de table tops zal het trainingsprogramma op locatie 

worden aangepast. Oefendoelen worden gesteld, geoefend en geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

Ook zullen wij in 2022 meer inzoomen op veiligheidsbewustzijn bij bewoners, familie, medewerkers en 

derden door preventie, voorlichting en training.  

Tot slot hebben op basis van de analyse IGJ-trajecten alle locatiebeheerders, de MIB/MIM-commissie 

en de bestuurder deelgenomen aan een tweedaagse training Prisma op maat, gegeven door bureau 

Triaspect. Hierbij stond het analyseren van (bijna) incidenten als ook ondersteuning bieden bij het 

onderzoeken van calamiteiten ten behoeve van de externe toezichthouder (IGJ) centraal. Dit om 

eventuele probleemsituaties sneller en beter te herkennen, te melden, te analyseren en te verbeteren.  
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10.4 KIK-V 
In overleg met de organisatie KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) hebben wij in Q3-2021 

een zelfscan ingevuld. Doel van het programma KIK-V is het stroomlijnen van de uitwisseling van 

kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van 

informatie. Alles met het oog op een betere (informatie)kwaliteit in de verpleeghuiszorg en minder 

administratieve lasten. Op basis van de uitkomsten van de zelfscan is een startdocument KIK-V 

geschreven. Afgesproken is dat we in de loop van 2022 en na implementatie van AFAS (zie ook 10.8) een 

en ander gezamenlijk gaan oppakken. 

10.5 Loket 
Loket is het (online) salarisverwerkingsprogramma. Mutaties worden vanuit Tactiplan (zie 10.6) door 

gekoppeld naar Loket. In Loket wordt de salarisverwerking gedaan. Alle personeelsgegevens (digitale 

personeelsdossier), loonstroken, overzichten zijn hierin terug te vinden. Dit 

personeelsmanagementsysteem is gebruikt tot eind 2021 en zal worden vervangen door AFAS. 

10.6 Tactiplan 
Tactiplan is een online roosterprogramma voor de personeelsplanning. Wij gebruiken Tactiplan voor de 

urenregistratie van onze locaties: het per locatie roosters maken, behandelen verlof/ziekte en het 

verwerken van de gewerkte uren/toeslagen/meeruren. Planning, verlof en urenregistratie zijn in één 

systeem aan elkaar gekoppeld. 

10.7 Visma Cash 
Visma Cash software is het boekhoudprogramma waarin alle financiële mutaties worden geboekt en 

verwerkt (inkoop/verkoop/bank/kas). Financiële rapportages worden hieruit gegenereerd. De 

functionaliteiten van dit programma worden begin 2022 overgenomen door AFAS.  

10.8 AFAS 
In 2021 is besloten om de applicaties Loket en Cash te vervangen door AFAS bedrijfssoftware, startend  

met de financiële- en salarisadministratie. Hiervoor is een werkgroep opgericht bestaande uit 

medewerkers van de ‘moeder’ (Venturion Health and Care) en Futura Zorg. Doel was om per 01.01.2022 

eerdergenoemde modules te hebben ingericht en opgeleverd. Hierbij is gekeken naar o.a. procuratie 

(aangaan van verplichtingen, accorderen en fiatteren van facturen) en het vereenvoudigen van 

werkprocessen. Alle tekeningsbevoegde medewerkers hebben een werkinstructie ontvangen. Ingaande 

periode 1-2022 vindt ook de verloning plaats via AFAS. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de 

wijziging, d.w.z. uitleg over de nieuwe salarisstrook. In 2022 zal het implementatietraject worden 

vervolgd met de HR-werkprocessen.  

10.9 Automatisering 
Het beheer van alle ICT-diensten is ondergebracht bij de firma Lancom. Lancom vormt ook de 

verbindende schakel tussen diverse toeleveranciers van o.a. domotica (Ascom en Sensara). Ook zijn zij 

betrokken bij de inrichting van nieuwe locaties. Hiervoor is een blauwdruk vastgesteld op basis van de 

uitkomsten van twee site surveys op de locaties Den Bosch (kleinere locatie) en Boskoop (grotere 

locatie). Ook zijn aan de hand van de meetgegevens verbeteringen doorgevoerd op het gebied van 

instellingen en zijn alle zorgtoestellen waarop alarmen (zorgalarmen, brandalarm en dergelijke) 

binnenkomen vervangen.  
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De Internetlijnen (hoofd- en backuplijn) zijn in 2021 op alle locaties van elkaar gescheiden. Begin 2022 

is dit project afgerond. Dit maakt ons minder kwetsvaar voor uitval. Onderzocht wordt in hoeverre wij 

niet alleen de Internetlijnen monitoren, maar ook managementgegevens kunnen gaan ontlenen aan 

onze domotica systemen om te leren en te verbeteren.  

10.10 Leveranciersbeoordeling 
In 2021 zijn we voor het eerst gestart met het invullen van een leveranciersbeoordeling. 

Locatiebeheerders hebben aan de hand van een standaard document de leveranciers van producten en 

diensten met een hoog afbreukrisico beoordeeld.  De uitkomsten vormen input voor een 

evaluatiegesprek met de betreffende leverancier met de eventuele consequentie van voortzetting of 

beëindiging van de dienstverlening.   

10.11 Demarkatielijst 
Met de verhuurder van onze gebouwen (Amvest Living and Care Fund) zijn de demarkatielijsten 

beoordeeld en opnieuw vastgesteld. In de demarkatielijst is de onderhoudsverplichting aan gebouwen 

en installaties voor zowel verhuurder als huurder vastgelegd. De locatiebeheerder is verantwoordelijk 

voor het huurdersdeel. Hiervoor zijn contractuele afspraken gemaakt met Van Vliet Bouw, die ook 

verantwoordelijk is voor de aansturing van onderaannemers. Voor storingsmeldingen wordt gebruik 

gemaakt van de applicatie ‘No Claims’. In dit systeem kan de voortgang van werkzaamheden worden 

gevolgd. Voor wat betreft het beheer van het verhuurdersonderhoud en eventuele op- en 

aanmerkingen, heeft Amvest LCF bureau Draaijer en Partners ingeschakeld. Er vindt periodiek overleg 

plaats tussen Futura Zorg en dit bureau. Meldingen, voortgang en wettelijk benodigde 

(keurings)certificaten worden vastgelegd in de applicatie ‘Humble’.  

10.12 Perioderapportage  
Tot slot wordt maandelijks een resultaatrapportage opgesteld met kwalitatieve en kwantitatieve 

gegevens. Ook wordt de rapportage gebruikt om voortgang op de diverse dossiers en andere 

ontwikkelingen breed binnen de organisatie te delen. Denk hierbij o.a. aan een verzuimanalyse. Deze 

rapportage wordt onder andere verstuurd aan locatiebeheerders, staf hoofdkantoor, bestuur en Raad 

van Commissarissen. De resultaten worden maandelijks besproken.  

 

  

“De samenwerking met Futura Zorg is voor ons geen contract dat moet 

worden uitgezongen, maar een langdurige samenwerking waarbij wij doen 

waar wij goed in zijn, en Futura Zorg doet waar zij goed in is.” 
 
Peter, directeur Lancom Automatisering 
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11. Gebruik van informatie 
 

 

In de maanden oktober en november is het jaarlijkse CTO/MTO 

afgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Argo. Dit keer 

op de locaties Oudewater, Waalwijk, Oud-Beijerland en Den Bosch. 

Tot voor kort was het gebruik om jaarlijks de helft van de locaties deel 

te laten nemen aan dit onderzoek. Met ingang van 2022 heeft de 

organisatie bewust gekozen voor deelname van alle locaties om 

zodoende een algemeen beeld te verkrijgen van bewoners,- 

vertegenwoordigers van bewoners en medewerker tevredenheid.  

11.1 CTO 
Bij het onderzoek 2021 zijn de zogeheten ZorgkaartNederland vragen 

meegenomen. De gemiddelde score van de bewoners en 

vertegenwoordigers van bewoners op de zes ZorgkaartNederland 

vragen is 8,15. 

Verder vragen wij bewoners en vertegenwoordiger van bewoners een 

waardering achter te laten op ZorgkaartNederland. De gemiddelde 

score per locatie is hiernaast weergegeven in figuur 9. De score is 

toegenomen van een 8,5 in 2020 naar een 9,1 in 2021.  

De uitkomsten van het onderzoek worden in februari 2022 besproken 

met de cliëntenraad. 

Figuur 9: Scores CTO 2021 

11.2 MTO 
Naast het CTO is ook het medewerker tevredenheidsonderzoek gehouden. Op de thema’s inhoud van 

het werk, samenwerken met collega’s, sociale veiligheid, locatiebeheerder, cultuur, 

arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden wordt gemiddeld een 8,04 gescoord. Hoewel de 

resultaten per locatie licht verschillen, valt op dat thema ‘arbeidsvoorwaarden’ (gemiddeld 7,2) lager 

scoort. Deze vraag behandeld o.a. het salaris, mogelijkheid tot bijscholing en opleiding en het 

functioneringsgesprek. Dit kan te maken hebben met de beperkingen tijdens de Coronajaren en het 

stellen van prioriteiten. Desalniettemin zullen we hier specifiek tijdens het werkoverleg met de 

medewerkers op inzoomen om te achterhalen wat maakt dat we als organisatie hier lager op scoren. 

Daar waar locaties naar boven of beneden afwijken t.o.v. het organisatie gemiddelde, krijgt dit ook 

aandacht. Ook dit maakt onderdeel uit van een lerende organisatie (structureel leren en verbeteren).  

De onderzoeksresultaten (CTO en MTO) zijn gedeeld met de locatiebeheerders, staf en klankbordgroep 

medewerkers. De locatie specifieke resultaten worden door de locatiebeheerder meegenomen in het 

bewoners- en medewerker overleg. Aandachtspunten worden meegenomen in de locatie- en 

organisatie brede plannen.  
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12. Continuïteit en gecontroleerde groei 
Futura Zorg is een nog jonge, groeiende organisatie met een gezond ambitieniveau. Samen met Amvest 

LCF & Venturion Health and Care wordt ingezet op kwalitatieve en kwantitatieve groei. Samen wordt 

gecontroleerd ingezet op 1-2 locaties per jaar.  

Op dit moment wordt de 7e locatie gebouwd in Someren (opening juni 2022). Vervolgens zal worden 

gestart met locatie 8 in Ter Aar (prognose aanvang bouw Q3-Q4-2022), gevolgd door een grootschalige 

ontwikkeling van Amvest LCF in Gilze (provincie Noord-Brabant) waar ook een Futura Zorg locatie 

onderdeel van zal gaan uitmaken. Tot slot zijn gesprekken gaande over de ontwikkeling van een 

Futurahuis in Montfoort (provincie Utrecht). Binnen een periode van 2 jaar is het streven om uit te 

komen op 10 locaties. Hierbij opgemerkt dat ook wij last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt, druk 

op de levering én prijs van bouwmaterialen.  

Het aspect projectontwikkeling is onderwerp van gesprek tussen Amvest LCF en Futura Zorg. Hierbij zijn 

contractuele afspraken gemaakt tussen partijen, waarbij het Futura Zorg is toegestaan om naast het 

huidige concept andere labels ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij blijft de kwaliteit en betaalbaarheid 

van wonen, welzijn en zorg.  

Bij het ontstaan van Futura Zorg is gekozen voor scheiden wonen en zorg. Het onderdeel wonen is 

geregeld via een woon/service overeenkomst en de zorg is PGB-gefinancierd. Voor wat betreft de 

woon/servicecomponent is in 2021 een kosten/opbrengsten en concurrentie analyse gemaakt. Op basis 

van de uitkomsten is besloten stapsgewijs de verhuurtarieven aan te passen. Ten aanzien van de PGB-

financiering is gebleken dat Futura Zorg eind 2020 nog een bedrag van € 326.000 aan nog te ontvangen 

PGB-gelden had uitstaan. Dit is eind 2021 behoorlijk teruggebracht, echter levert de driehoek PGB-

houder, zorgkantoor en Sociale Verzekeringsbank (SVB) nog met enige regelmaat tot onduidelijkheden 

met als gevolg uitblijvende betaling. Om deze en andere redenen is besloten om een andere vorm van 

zorgfinanciering te onderzoeken. Gedacht wordt aan zorg in natura (VPT), waarbij Futura Zorg 

rechtstreeks contracteert met het zorgkantoor. Dit ontlast de bewoner of diens gemachtigde van een 

hoop administratieve rompslomp. De dagtarieven zorg in natura leveren ook een betere 

dekkingsbijdrage voor de geleverde zorg- en dienstverlening en daarmee de continuïteit van Futura 

Zorg.  

Al onze inspanningen, dat wil zeggen het verder c.q. verregaand professionaliseren, verbeteren van 

kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan onze bewoners, goed werkgeverschap, de groei van het aantal 

locaties, spreiding van de kosten van overhead, naamsbekendheid et cetera zullen zorgen voor de 

algehele continuïteit van onze (mooie) organisatie. Daarentegen zien wij ook de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt, toename van kosten (inflatie) en beschikbaarheid van betaalbare grondposities als 

potentiële rem op de continuïteit en groei van Futura Zorg!  
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Bijlage: afkortingen- en begrippenlijst 

 

Afkorting/leverancier Omschrijving

ACP Advanced Care Planning

ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen

AFAS Leverancier bedrijfssoftware

AMVEST LCF Eigenaresse gebouwen Futura Zorg

AVA Algemene aandeelhoudersvergadering

BBL Beroep begeleidende leerweg

BEM Beheer eigen medicatie

BHV Bedrijfshulpverlening

CAREN ZORGT Digitale communicatieomgeving 

COVID19

CR Cliëntenraad

CTO Cliënt tevredenheidsonderozke

DE IMPULS VOOR DE ZORG Adviseurs in de zorg

ECD Elektronisch cliëntendossier

EVV Eerst verantwoordelijke verzorgende

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points

HR Human Resources (personeelszaken)

ICT Informatie en communicatie technologie

IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

KAV Kwaliteit, Arbo en Veiligheid

KIK-V Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg

LMS Leermanagement systeem

LOB Locatiebeheerder

LOGIMEDICAL Leverancier medicatiekarren

LUMIAD Leverancier meetdiensten Internet

MEDIMO Leverancier elektronisch medicatie voorschrijfsysteem

MIB Melding incident bewoner

MIM Melding incident medewerker

MTO Medewerker tevredenheidsonderzoek

ONS/NEDAP Leverancier elektronisch cliëntendossier

PDCA Plan-do-check-act

PGB Persoonsgebonden budget

PRISMA Analysetool incidenten / calamiteiten

RI&E Risico inventarisatie & evaluatie

RVC Raad van Commissarissen

SO(G) Specialist ouderengeneeskunde

SPOT Brancheorganisatie

TOF Trots op Futura

TRIASPECT Leverancier opleiding Prisma / analysetool

VPT Volledig pakket thuis

VVT Verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg

WLZ Wet langdurige zorg

WMCZ Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WOL Waardigheid en Trots op Locatie

WZD Wet zorg en dwang

ZIN Zorg in natura

ZORGKAART NEDERLAND Waarderingssite Patiëntenfederatie Nederland

ZVW Zorgverzekeringswet

ZZP Zorg Zwaarte Pakket

ZZP Zelfstandig zonder personeel


