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Voorwoord 
 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2021 van Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg).  

In dit verslag verantwoorden we ieder jaar over de kwaliteit van zorg volgens de thema’s van het 
kwaliteitskader. Daarnaast reflecteren we op de (meerjaren) projecten rondom de kwaliteitsgelden. 
Ieder jaar weer zijn we ons bewust dat het slechts een greep is uit alles wat er iedere dag weer in de 
locaties van HWW zorg afspeelt. 

Het jaar 2021 begon als Corona jaar in lock-down, het tweede jaar van pandemie, die een duidelijk 
stempel heeft gedrukt op het leven van al onze cliënten en hun naasten, medewerkers en bezoekers. 
2021 is ook het jaar van (drie) vaccinatierondes die langzaam opening gaven om te versoepelen. Van 
meer vrijheid in de samenleving, maar helaas ook van een toenemend aantal besmettingen en 
daarmee hoog verzuim onder medewerkers.  

2021 is voor HWW zorg ook het jaar waarin de locaties Schildershoek en Stromenhof hun deuren 
hebben gesloten en locatie Rivierenbuurt haar deuren heeft geopend na een verbouwing. Voor 
medewerkers en cliënten een ingrijpend proces van verhuizen, van afscheid nemen van de oude 
locatie, maar ook van een nieuwe start in een nieuwe locatie met een nieuw team.  

Ook op bestuurlijk gebied kijkt HWW zorg vooruit. In oktober 2021 zijn Greetje de Grooth en Paul 
van Wingaarden aangetreden als raad van bestuur, na een periode van interim bestuur. Al in het 
laatste kwartaal van 2021 hebben zij een duidelijke koers voor de organisatie. De kwaliteitsstructuur 
en bijbehorende overleg structuur legt de basis voor kwaliteitsbewustzijn, persoonlijk leiderschap en 
daarmee ontwikkeling van de organisatie.  

De opbouw van dit verslag volgt de thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  
Om de voortgang van de verschillende projecten van het Kwaliteitsplan 2021 te evalueren heeft 
HWW zorg niet alleen gekeken naar de resultaten van 2021, maar bij de langlopende projecten 
hebben we kritisch teruggekeken naar de resultaten die behaald zijn in de afgelopen jaren.  
 
In dit verslag treft u een reflectie over de gemaakte transitie en de behaalde resultaten. De plannen 
voor het lopende jaar zijn opgenomen in het kwaliteitsplan 2022.  
De cijfermatige kwaliteitsverantwoording zal via de ODB gedaan worden.  
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Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
Persoonsgerichte zorg is een groot goed binnen onze zorgverlening. In de afgelopen jaren hebben we 
verschillende maatregelen ingezet om een impuls te geven aan persoonsgerichte zorg.  

De verankering van persoonsgerichte zorg bevindt zich binnen methodisch werken. HWW zorg heeft 
in de afgelopen jaren de voortgangsbespreking verankerd in haar processen. Dit gesprek gaat in basis 
over de beleving van de cliënt, over de wensen en behoeftes van de cliënt. Hier worden afspraken 
gemaakt hoe de medewerkers van HWW hierop in kunnen spelen. In het Cliënt Team Overleg (CTO) 
worden de wensen en behoeftes vertaald in het zorgplan. 

Om het proces van methodisch werken te ondersteunen zijn in 2021 kwaliteitsgelden ingezet op 
onderstaande projecten en inzet van medewerkers.  

Sociaal pedagogische ondersteuning toevoegen aan de afdeling 
In de afgelopen jaren heeft HWW zorg de ambitie uitgesproken om de inzet van sociaal pedagogisch 
hulpverleners (SPH) of sociaal pedagogisch medewerkers (SPW) op de afdelingen uit te breiden. 
Helaas bleek dit mooie plan lastig uitvoerbaar, de arbeidsmarktkrapte voor SPH in de ouderenzorg 
bleek groter dan verwacht. Een structurele inzet op alle afdelingen is weliswaar niet gehaald. Wel zijn 
er individuele successen geboekt. Daar waar mogelijk worden SPW ingezet ter bevordering van 
persoonsgerichte zorg. 

Psychosociale gedragsbesprekingen 
Een belangrijk instrument dat gebruikt wordt in persoonsgerichte zorg is het omgangsoverleg. Vanuit 
kennis en ervaringen met de cliënt, wordt gekeken naar het gedrag van de cliënt. In het 
omgangsoverleg krijgt iedereen die betrokken is bij een cliënt de gelegenheid om onderling 
ervaringen en tips uit te wisselen. Dit gaat niet alleen om zorgmedewerkers, maar ook om 
activiteitenbegeleiders, betrokken behandelaars en soms ook vrijwilligers en mantelzorgers.  

Het team wordt uitgenodigd te reflecteren op eigen denken en handelen, om een belevingsgerichte 
kijk op zorg en begeleiding van de cliënt te kunnen vergroten. De psycholoog biedt verder 
ondersteuning en erkenning, draagt (psychologische) kennis over die een nieuwe kijk geeft op het 
gedrag van de cliënt en op het verloop van de interacties met de cliënt, met als doel de effectiviteit, 
het zelfvertrouwen en de draagkracht van het team te vergroten. 

In de afgelopen jaren is het gelukt om de omgangsoverleggen te verankeren in de zorgverlening op 
alle afdelingen. Op locaties waar zorg met behandeling geboden wordt, begeleidt de psycholoog die 
aan de afdeling verbonden is de omgangsoverleggen.  

Bij de locaties zonder behandeling is in 2021 ook mogelijk gemaakt dat dat er omgangsoverleggen 
plaats vinden. De inzet van de psycholoog op deze locaties wordt bekostigd vanuit het 
kwaliteitsbudget. 

Aandacht voor een goede start 
De afgelopen jaren is het proces van de eerste 6 weken na opname goed in kaart gebracht. 
Observatie en persoonlijke gesprekken met de cliënt en diens naasten vormen de basis voor de 
zorgverlening en het opstellen van een zorgplan. Waar nodig maakt een omgangsadvies deel uit van 
de sociale anamnese en ondersteuning aan de cliënt.  
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De wijze waarop we dit in de afgelopen jaren hebben gedaan of hebben geambieerd te doen kent 
een ontwikkeling. De ambitieuze plannen om iedere cliënt vooraf in de thuissituatie te bezoeken 
bleek in Corona tijd niet alleen onhaalbaar, maar ook onwenselijk. Daarbij vergeten we daarbij dat 
een groot deel van onze cliënten niet altijd vanuit een thuissituatie bij ons komt wonen. 

De doelstelling van een goede start en goede sociale anamnese hebben we behaald binnen onze 
intramurale processen. De inzet van zorgmedewerkers, ondersteuning en behandeldienst is hierin 
verankerd. 

Ondersteuning t.b.v. een goede dossiervoering 
Dit plan is ingezet om de medische dienst te ondersteunen. Arbeidsmarktkrapte bij specialisten 
ouderengeneeskunde speelt ook binnen HWW zorg een rol. Door een goede ondersteuning kunnen 
de administratieve lasten voor een deel weggenomen worden bij de artsen, zodat zij hun tijd 
efficiënter kunnen indelen en meer tijd kunnen besteden aan behandeling en (medische) 
ondersteuning van de cliënten. 

In 2021 is de transitie van doktersassistente naar medisch secretaresse afgerond.  

 

Sensorische informatie (SI) verwerking 
Bij ouderen en dementeren gaan een aantal zintuigen in kwaliteit achteruit: Minder goed zien, 
minder goed horen, minder goed voelen en alles gaat wat trager. Het doelgericht bewegen wordt 
daardoor ook anders. Wanneer sprake is van dementie, is de prikkelverwerking weer anders, valt de 
remming vanuit de cognitie (deels) weg en kan er sprake zijn van ongeremd gedrag. Tevens zie je 
vaak dat mensen dan juist gaan overstemmen, wanneer bepaalde prikkels te veel worden. (Het 
zelfregulerend vermogen wordt minder.) Bijvoorbeeld roepgedrag komt voor om andere geluiden 
buiten te sluiten, geluiden die de mensen niet meer aankunnen of kunnen plaatsen. Dit kan voor veel 
onrust zorgen bij onze cliënten.  

In de afgelopen jaren heeft HWW zorg verschillende initiatieven op gebied van sensorische 
informatieverwerking ingezet. Dit heeft geleid tot training (zowel opleiding tot SI therapeut, als 
training voor medewerkers), het inzetten van een snoezelmaterialen en het inrichten van algemene 
verblijfsruimtes voor onze cliënten. 

 

Wonen en welzijn 
Wanneer we kijken naar de langlopende thema’s zien we een duidelijke voortgang en successen 
binnen het wonen en welzijn! Al in de eerste versie van het kwaliteitsplan in 2018 is ingezet op extra 
handen op de afdeling t.b.v. de cliënt. Geen hoogdravende plannen, “gewoon” extra handen tijdens 
de maaltijd, extra handen voor activiteiten en een zinvolle dagbesteding. Hieronder per thema een 
korte beschrijving van de behaalde resultaten. 
 
Huiskamerbegeleiding 
Vier jaar na de start van het project Huiskamerbegeleiding vinden we het heel gewoon dat er 
huiskamermedewerkers zijn binnen HWW zorg. De transitie die is gestart in 2018 is een vast 
onderdeel geworden van de zorgverlening. Er zijn al in het eerste jaar veel medewerkers toegevoegd 
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aan de zorgformatie. In het begin werd gesproken over toezicht, later over aanwezigheid. Inmiddels 
is de huiskamermedewerker een dagelijks ondersteuning voor cliënten, die houvast biedt bij een 
dagritme, helpt bij de maaltijden, maar iemand die zorgt voor gezelligheid in de huiskamer voor een 
vaste groep cliënten. 
Persoonsgerichte (individuele) activiteiten en geluksmomenten 
Ook hier is een structurele transitie zichtbaar in de afgelopen jaren. Waar een aantal jaar geleden 
nog veel werd ingezet op centrale activiteiten, heeft een verschuiving plaatsgevonden naar de cliënt 
toe.  De invulling van activiteiten heeft -mede door Corona maatregelen- kleinschaliger geworden. 
Op huiskamerniveau of individuele ondersteuning van de van cliënt. 

Er zijn onder leiding van de activiteitenbegeleiders mooie initiatieven ontstaan. Een voorbeeld 
hiervan is een wensboom op locatie. Medewerkers zijn actief met alle cliënten in gesprek gegaan om 
wensen op te halen. De uitvoering van de individuele wensen ligt onder regie van de 
activiteitenbegeleiders en coördinator vrijwilligerswerk. Er zijn bijzondere wensen opgehaald, van 
kleine initiatieven tot ambitieuze wensen van een helikopter vlucht.  

Het gesprek over de wens, is vaak al een belevenis op zich. Medewerkers en cliënten zijn dichter bij 
elkaar gekomen en delen een mooie herinnering. 

 

Veiligheid 
Veiligheid is een dagelijks terugkerend thema binnen de zorgverlening van HWW zorg. Regelmatig 
onbewust omdat het onderdeel uitmaakt van de dagelijkse zorgverlening. Soms heel bewust in 
omgang met complexe situaties. Of het nu gaat om infectiepreventie, een incident dat heeft 
plaatsgevonden of het toedienen van medicatie. Onze medewerkers zijn dagelijks bezig met 
veiligheid in de zorgverlening. Dit betreft dan ook een zeer omvangrijk thema. HWW zorg legt over 
verschillende onderwerpen cijfermatig verantwoording af in de openbare database (ODB).  
Medicatieveiligheid en samenwerking met de Verpakapotheek 
Het onderwerp medicatieveiligheid is een jaarlijks terugkerend thema, waarin ieder jaar weer nieuwe 
aandachtspunten naar voren komen. HWW zorg werkt al enkele jaren samen met de 
Verpakapotheek.  

HWW zorg heeft naast de reguliere farmaceutische dienstverlening ook aanvullende dienstverlening 
opgenomen in het contract. De Verpakapotheek levert voor HWW zorg een apothekersassistente op 
locatie. De inzet van de assistente varieert per locatie op basis van de cliëntenpopulatie. 

De assistente ondersteunt de zorg in de farmaceutische zorgverlening. Zij ontlasten de 
zorgmedewerkers onder andere door het voorraadbeheer van de medicatie over te nemen en het 
bestelproces volledig te ondersteunen. Daarnaast voert de assistente ook praktische handelingen uit 
als het uitpakken van de bestellingen, het inpakken van de medicijnkarren en vervaldatum controle 
van de werkvoorraad en noodvoorraad.  

De ondersteuning van de assistente draagt bij aan een verbeterde medicatieveiligheid, maar vooral 
aan het ontlasten van onze zorgmedewerkers. Door (administratieve) handelingen weg te halen bij 
de zorg, kunnen zij hun tijd inzetten voor de zorg van onze cliënten. 
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Wet Zorg en Dwang 
Ook op dit thema heeft HWW zorg een grote ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren.  

De implementatie van de Wet zorg en Dwang heeft geleid tot bewustwording en zorg voor vrijheid! 
HWW zorg heeft breed ingezet op ondersteuning van de zorgmedewerkers op dit gebied. Alle 
medewerkers zijn in 2020 of 2021 geschoold. 

Er is een e-learning beschikbaar, maar daarnaast zijn alle EVV’ers en verpleegkundigen geschoold in 
een online training en zijn klinische lessen gegeven door de Wzd arts. 

Voor verdere ontwikkeling rondom de Wet Zorg en Dwang verwijzen we u graag naar de 
kwantitatieve analyse als bijlage bij dit verslag. 

Kwaliteitsverpleegkundigen op elke locatie 
Een duidelijk succesplan van de afgelopen jaren is de inzet van kwaliteitsverpleegkundigen op locatie. 
De functie en rol is niet meer weg te denken en draagt in grote mate bij aan de kwaliteitsbevordering 
op locatie.  

De inzet van kwaliteitsverpleegkundigen draagt bij aan een kwaliteitsverbetering op alle locaties. De 
kwaliteitsverpleegkundige zorgt voor een veilige, professionele en kwalitatief goede omgeving 
waarin medewerkers kunnen leren, waarin ze worden uitgedaagd om de kwaliteit op hoog niveau te 
krijgen en te behouden.  

 

Leren en werken aan kwaliteit 
 
Kwaliteitsstructuur en overlegstructuur 
In het laatste kwartaal van 2021 is een start gemaakt het opnieuw beschrijven van de 
kwaliteitsstructuur van HWW zorg. De nieuwe kwaliteitsstructuur zet een transitie in van reactieve 
control naar proactieve verbetering. 

De bijbehorende overlegstructuur draagt bij aan eenduidige doelen en communicatie over alle lagen 
van de organisatie en heeft tot doel medewerkers uit het primair proces in de lead te zetten. De 
structuur richt zich er niet alleen op om in de lijn eenduidig te communiceren en te werken aan 
dezelfde doelen. De structuur kent ook dwarsverbanden, bijvoorbeeld tussen alle 
kwaliteitsverpleegkundigen of alle teamleiders van de verschillende locaties om op die manier te 
leren van elkaar en mooie initiatieven te delen.  

De uitwerking van zowel de kwaliteitsstructuur als de overlegvormen zullen in 2022 verder vorm 
krijgen.  

HKZ 
Een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitscyclus is het kwaliteitsmanagementsysteem HKZ. 
De hercertificeringsaudit heeft in januari 2021 plaatsgevonden. HWW zorg is na een driedaagse audit 
met drie auditoren voorgedragen voor een hercertificering. Na toetsing van de auditbevindingen is 
het HKZ certificaat van de organisatie verlengd.  
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De auditoren hebben vier aandachtspunten vastgesteld: 
• Het systeem rondom de directiebeoordeling 
• Personele administratie van jaargesprekken en registratie bevoegd/bekwaam 
• Opvolging van de RI&E in combinatie met een meerjaren onderhoudsplan voor de locaties 
• Het uitvoeren van een Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO) 

 
Gedurende het gehele jaar is hard gewerkt aan de verbeterpunten. 

De directiebeoordeling is opgesteld voor 2021 en is opgenomen in de zgn. Planning & Control cyclus. 

De personele administratie is op orde gebracht, enerzijds betrof dit een technische verbeterslag door 
herinrichting van AFAS en de implementatie van het LMS. Daarnaast is actief gestuurd op het houden 
van jaargesprekken met alle medewerkers en bevoegd- en bekwaamheden van zorgmedewerkers. 

Eind 2019 heeft HWW zorg een RI&E uitgevoerd. Door Corona en andere prioriteiten binnen de 
organisatie heeft de RI&E eerder niet de opvolging gehad die het zou moeten hebben. In 2021 is een 
herinventarisatie gedaan op basis van gesprekken, zijn prioriteiten gesteld en is er alsnog opvolging 
gegeven aan de RI&E van 2019. Het meerjaren onderhoudsplan voor de locaties is eveneens 
opgesteld.  

In oktober 2021 is een medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

 
Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd 
In het kader van haar toezichthoudende taak bracht de inspectie op 23 november 2021 een 
aangekondigd bezoek aan Verpleeghuis Houtwijk. Op 29 december ontving HWW zorg de 
conceptrapportage. Eind januari is een reactie op feitelijke onjuistheden en het plan van aanpak voor 
locatie Houtwijk verzonden aan de IGJ. Waarna de IGJ de rapportage heeft vastgesteld en 
gepubliceerd. 

De IGJ constateerde tekortkomingen, met name op gebied van voldoende en deskundige 
medewerkers. Ze signaleren dat de personeelsmix niet voldoende in relatie staat tot de 
cliëntpopulatie. De IGJ ziet ook dat er geen continuïteit is in locatiemanagement, teamleiders en 
kwaliteitsverpleegkundigen. Ook beoordelen ze dat er geen goed leerklimaat is. 

Op gebied van persoonsgerichte zorg oordeelt de IGJ dat dit niet aan de norm voldoet. Daarnaast 
nodigt de IGJ locatie Houtwijk ook uit om te komen tot een open PG afdeling. 

 Gelukkig waren er ook positieve punten: de basis van het zorgdossier is goed. De inspecteur sprak 
met lovende woorden over het omgangsoverleg.  

Op locatie Houtwijk is direct een start gemaakt met een verbeterplan. Er zijn drie 
kwaliteitsverpleegkundigen aangetrokken die de locatie begeleiden in de kwaliteitstransitie. 

Naast het verbeterplan op gebied van kwaliteit, ligt er voor Houtwijk ook een grote opgave om het 
verzuimpercentage omlaag te krijgen en daardoor als locatie weer financieel gezond te worden. Dit 
vraagt een behoorlijke transitie in 2022. 
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Leiderschap, governance en management 
Na een periode van interim-bestuur is per 1 oktober 2021 opnieuw een tweehoofdige Raad van 
Bestuur aangesteld. Al in het laatste kwartaal van 2021 is de basis gelegd voor de transitie naar 
integraal management. In de komende jaren zal veel aandacht worden geschonken aan de integrale 
verantwoordelijkheid van de locatiemanagers, teamleiders en andere lijnverantwoordelijken binnen 
de organisatie. Binnen het integraal management gaat om eigenaarschap en integrale 
verantwoordelijkheid voor de locatie als onderdeel van de organisatie. Samenwerking onderling en 
samenwerking tussen wijkzorg en woonzorg is hierin een steeds terugkerend thema.  
 
Visie, missie en kernwaarden 
De Raad van Bestuur heeft in de eerste maanden na haar aanstelling gekeken naar de Visie, missie en 
kernwaarden van HWW zorg. Met brede vertegenwoordiging vanuit de organisatie heeft een 
herijking van de visie, missie en kernwaarden plaatsgevonden. Ten behoeve van draagvlak en 
betrokkenheid van álle medewerkers, is de verkregen input uit 2019 als basis meegenomen in de 
herijking. Onderstaande visie, missie en kernwaarden zijn begin 2022 vastgesteld: 
 
Visie 
Ruimte om uzelf te zijn, als cliënt om thuis of in de wijk zelfstandig te blijven doen wat u belangrijk 
vindt of als bewoner in een van onze huizen waar u zich veilig, vrij en vertrouwd voelt, eigen keuzes 
kunt maken en kunt genieten van waardevolle momenten. 
Ruimte om jezelf te zijn, als bekwame medewerker die in een veilige werkomgeving warme, 
persoonlijke en liefdevolle zorg biedt afgestemd op de individuele wensen van cliënten en bewoners 
en die zich als professionele medewerker in een uitdagende leeromgeving verder ontwikkelt. 
MISSIE 
Wij dragen respectvol bij aan een goed leven van onze cliënten thuis en in de wijk en van onze 
bewoners in onze huizen. Door professionele ondersteuning, bij dagactiviteiten in de wijk, bij zorg 
thuis, en bij zorg en behandelingen in onze huizen. 
Waar nodig werken we actief samen met partners om een veilige en prettige woon- en 
werkomgeving te creëren, voor iedereen. 
 
KERNWAARDEN 
Warm 
Betrokken 
Menselijk 
Samen Sterk 
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Personeelssamenstelling 
Een van de belangrijkste speerpunten binnen HWW zorg betreft de strategische HR-agenda. De 
afgelopen jaren is gebleken dat op verschillende vlakken van HRM risico’s voor de organisatie liggen. 
Onderstaande thema’s hebben een basis gekregen in 2021 en zullen in de aankomende jaren verder 
doorontwikkeld worden.  
 
Normatief plannen 
Door dalende bedbezetting, veranderende cliënt populatie en keuzes in portfolio is er een disbalans 
ontstaan tussen inzet van medewerkers in verhouding tot de cliëntpopulatie. In 2021 is een traject 
gestart waarbij kritisch wordt gekeken naar een verantwoorde personeelssamenstelling in 
verhouding tot het aantal cliënten en de zorgzwaarte. Het doel is om te komen tot een 
personeelssamenstelling die recht doet aan persoonlijke en professionele zorg, behandeling en 
ondersteuning. Maar eveneens bijdraagt aan een financieel gezonde organisatie. 
 
Personele bezetting en verzuim 
De personele bezetting in verschillende locaties en wijkteams is nijpend. Een hoog verzuim en 
arbeidsmarkt krapte (openstaande vacatures) zijn hier de belangrijkste oorzaken.  
 
Daling in het verzuim is één van de belangrijkste doelstellingen. Vanzelfsprekend draagt dit bij aan 
een positief financieel resultaat, maar dit heeft eveneens effect op een daling van inzet PNIL1. Een 
vast team van eigen medewerkers draagt bij aan de kwaliteit en continuïteit van zorg aan onze 
bewoners in de woonlocaties en cliënten in de wijk. 
 

Leren met Succes (LMS) 
In 2021 is de implementatie van het leermanagement systeem (LMS) in gang gezet. Na periode van 
selectie, inrichting en testen is het LMS in gebruik genomen in het voorjaar van 2022.  

Maar niet voordat er een goede naam aan het programma is gegeven. Via Connect en ONS is aan 
medewerkers van HWW zorg gevraagd om mee te denken in een goede naam. Leren met Succes 
staat sindsdien op de kaart. 

In het voorjaar van 2022 hebben alle medewerkers toegang tot het systeem, kunnen zij zelf 
deelnemen aan verschillende e-learning modules die open staan en kan iedere medewerker zijn 
eigen scholingsoverzicht inzien of inschrijven voor scholingen en trainingen.  

Leidinggevenden kunnen zien hoe het staat met de bevoegd- en bekwaamheden van hun 
medewerkers. Medewerkers zelf krijgen een melding wanneer hun bekwaamheidstoets komt te 
vervallen, zodat zij tijdig kunnen deelnemen aan de e-learning en bekwaamheidstoets. 

Een lang gekoesterde wens tot een online leersysteem is hiermee realiteit geworden.  

  

 
1 Personeel niet in loondienst 
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Gebruik van hulpbronnen 
In de afgelopen en aankomende jaren is er veel ontwikkeling binnen HWW zorg. In het thema 
‘gebruik van hulpbronnen’ zijn veel ontwikkelingen gaande. Op gebied van huisvesting, ICT en 
facilitaire zaken heeft HWW zorg een behoorlijke transitie doorgemaakt.  

 

Vastgoed en portfolio 
De doorontwikkeling van het vastgoed is een strategische pijler omdat het een randvoorwaarde 
vormt voor een aantal andere dossiers. Modern vastgoed speelt een faciliterende rol voor de 
kwaliteit van zorg en helpt ons om slimmer en efficiënter te werken. Het moderniseren van het 
vastgoed vormt dan ook onderdeel van een bredere visie en wordt de komende jaren als hefboom 
gebruikt op zowel strategisch als operationeel niveau. Op strategisch niveau (her)ontwikkelen we ons 
vastgoed als onderdeel van onze zorgvisie en in aansluiting met de (toekomstige) zorg- en 
woonbehoefte in de Haagse wijken waar we zitten.  
 
Sluiten locaties Schildershoek en Stromenhof 
In het najaar van 2021 heeft HWW zorg twee locaties gesloten. In september van 2021 zijn de 
cliënten van de locaties de Stromenhof en de Schildershoek verhuisd naar de geheel gerenoveerde 
Rivierenbuurt. Een ingrijpende gebeurtenis voor betrokkenen. 

Cliënten hebben hun bekende woonomgeving ingeruild voor een gloednieuwe locatie. Een 
spannende verhuizing, met mooie vooruitzichten van een (eigen) kamer met eigen sanitair. In een 
locatie met moderne domotica, waar binnen het pand geen gesloten deuren meer zijn, maar waar 
we zorgen voor vrijheid voor alle cliënten. 

Ook voor medewerkers was het een drukke en spannende tijd. Niet alleen hebben zij ‘hun’ cliënten 
begeleid in dit proces. Ook moesten zij zelf afscheid nemen van ‘hun’ locatie, waar ze soms al jaren 
werkten. Daarbij werden twee locaties samengevoegd in één pand. Er zijn daardoor nieuwe teams 
gevormd, in een nieuw pand, met nieuwe gebruiken.  

En dan was er natuurlijk nog een nieuw pand. Zoals ieder nieuw gebouw dat je betreedt was er ook 
hier sprake van kinderziektes. De nieuwe domotica kende een lange aanloop, voordat alles naar 
wens en behoren werkte. Maar ook het omgaan met minder (algemene) ruimte was echt even 
wennen. Medewerkers en cliënten een behoorlijke verandering doorgemaakt, maar het resultaat 
mag er zijn. Een toekomstgerichte locatie, met behoud van het internationale en persoonsgerichte 
karakter van de mensen die er wonen en werken. 
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Gebruik van informatie 
Klantervaringen 
Het proces ‘start, evaluatie en beëindiging van zorg’ vormt voor HWW zorg de basis voor haar 
zorgverlening. Vanuit het kwaliteitskader en eisen van (externe) stakeholders, maar ook vanuit een 
interne wens, is gekeken naar het proces van evaluatie. Het doel; continu sturen op cliëntervaringen. 

Als onderdeel van de halfjaarlijkse evaluatie wordt een gesprek gehouden met de cliënt en/of diens 
vertegenwoordiger en wordt volgens een vastgestelde vragenlijst gesproken over de ervaringen met 
de zorg. Omdat tevreden cliënten de basis vormen voor onze zorgverlening, heeft HWW zorg deze 
informatie opgenomen in de kwartaalrapportage.  

Ook de klantervaringen die worden weergegeven op ZorgkaartNederland zijn onderdeel van de 
stuurinformatie.  

HWW zorg sluit aan bij de manier waarop landelijk de tevredenheid van cliënten wordt gemeten, 
zodat het mogelijk is om de resultaten te vergelijken. Op basis van de waarderingen die gedaan zijn 
in 2021 scoren de locaties gemiddeld een 7,7 en beantwoordt 74% van de mensen de vraag ‘zou u 
HWW zorg aanbevelen bij anderen’ positief. 

 

 
  

 


