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Voorwoord 
 

Beste bewoners, medewerkers, familieleden, vrienden en andere betrokkenen bij Nusantara, 

Voor u ligt kwaliteitsverslag over het jaar 2021. In dit rapport presenteren we de resultaten naar aanleiding 
van het kwaliteitsplan voor dit jaar. Normaal schrijf je dan in een voorwoord dat je met trots terugkijkt op 
de realisatie van allerlei verbeteringen. Maar 2021 was niet een jaar zoals anderen. 

2021 was voor Nusantara een jaar met een donkere rand. Toen het jaar begon was er sprake van een 
enorme uitbraak van het coronavirus op onze locatie Rumah Saya. Ondanks alle pogingen om de uitbraak 
in te dammen waren er uiteindelijk zieken op bijna alle afdelingen. Ook onder de medewerkers was er 
sprake van een groot aantal besmettingen en zieken. Uiteindelijk hebben we een groot aantal bewoners 
aan een besmetting met het coronavirus verloren. Ook onder de medewerkers heeft corona geleid tot veel 
uitval. En natuurlijk was er veel pijn en verdriet vanwege het verlies van de vele bewoners. 

Ik vind het belangrijk om in dit voorwoord stil te staan bij de gevolgen van de coronapandemie voor 
Nusantara. We hebben zowel op Patria als op Rumah Saya bewoners verloren met alle pijn van dien. Op 
beide locaties zijn medewerkers zelf erg ziek geweest of werden ze getroffen door corona in hun 
privésituatie. Het blijven leveren van goede woonzorg aan onze bewoners stond daardoor regelmatig 
onder grote druk. Ik ben er trots op dat dit toch gelukt is. Ik ben trots op de veerkracht van onze 
medewerkers en onze bewoners. 

In het kwaliteitsplan 2021 was al rekening gehouden met de invloed van de coronapandemie. 
Desalniettemin hadden we tal van ambities om de kwaliteit van onze woonzorg te verbeteren. Maar vooral 
door de forse corona-uitbraak op Rumah Saya hebben we onze plannen al vanaf aanvang moeten 
bijstellen. Met name in de eerste helft van 2021 hebben we beperkt tijd besteed aan kwaliteitsverbetering. 
We hebben vooral ruimte gegeven aan het verwerken van de gevolgen van de corona-uitbraak en het 
weer herstellen van onze medewerkers. 

Richting de tweede helft van 2021 ontstond er weer ruimte om aan de slag te gaan met ons kwaliteitsplan. 
We zijn begonnen met ons project procesgestuurd werken. Juist met dit project wilden we medewerkers 
meer stem geven in de inrichting van ons beleid en onze werkprocessen. Inmiddels zijn de eerste door 
medewerkers zelf ingerichte processen vastgesteld. Waarmee we weer een stap hebben gezet in onze 
visie om verantwoordelijkheden lager in de organisatie neer te leggen. Omdat uiteindelijk medewerkers 
zelf het beste weten hoe zij het beste wonen en zorg kunnen bieden aan onze bewoners. 

Maar ook andere doelen uit ons kwaliteitsplan werden steeds voortvarender opgepakt. Met als gevolg dat 
ik durf te stellen dat we ook in 2021 weer een groot aantal stappen hebben gezet. Ik nodig u dan ook van 
harte uit om kennis te nemen van de inhoud van dit verslag. En dank hierbij nogmaals alle collega’s en 
vrijwilligers, die er ook in 2021 – een heel moeilijk jaar – weer stonden voor onze bewoners en hun 
verwanten! 

Chapeau! 

 

Roy Dom 

Bestuurder Stichting Nusantara Zorg 
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Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

Vervolg pilot kleine teams  
Doordat corona in 2021 ook nog een grote rol speelde in de zorgverlening, is er in eerste instantie op 
dezelfde manier gewerkt in de teams als in 2020. Namelijk met coördinerend verpleegkundigen en 
cohortafdelingen. De pilot voor de kleine teams is daarom verschoven naar de tweede helft van 2021. De 
pilot heeft ook een andere vorm gekregen naar aanleiding van nieuwe inzichten, zoals de behoefte vanuit 
bewoners en medewerkers om de pilot uit te breiden naar meerdere afdelingen/teams. In het najaar zijn 
de voorbereidingen gestart op Rumah Saya, zodat er vanaf 1 januari 2022 volgens het nieuwe model 
gewerkt kon worden. Ook op Patria zijn de voorbereidingen destijds in gang gezet, maar vanwege een 
nieuwe corona uitbraak in november/december is de pilot daar later in Q1 2022 gestart.  

Op beide locaties wordt sinds het tweede half jaar van 2021 gewerkt met coördinerend verpleegkundigen 
per team/2 teams. Er zijn enkele aandachtsvelders gestart zoals MIC/MIM en medicatie en 
Wzd/onbegrepen gedrag. 

Rol van de zorgassistenten 
We vinden het belangrijk om welzijn steeds meer centraal te stellen. Daarom is samen met de 
zorgassistenten, activiteitenbegeleiders en zorgmedewerkers gekeken naar de rol van de zorgassistenten. 
Deze rol is daarna nog meer welzijnsgericht gemaakt en er is een verbinding met welzijn en de coördinator 
welzijn gelegd. 

Domotica in de Wzd 
In maart is er een risicoanalyse voor Patria gemaakt in verband met de aangeschafte domotica en de 
indeling van het gebouw. Vervolgens is in juli op beide locaties gestart met het nieuwe open deuren beleid. 
Dit houdt in dat vanaf juli 2021 alle bewoners zich vrij kunnen bewegen door het gebouw op beide 
locaties. Bij enkele bewoners wordt gebruikgemaakt van de leefcirkels, wat is ingezet na een 
risicoafweging. 

Evaluatie rol evv-er  
In 2021 heeft iedere maand een evv-overleg plaatsgevonden. Op Rumah Saya is het aantal evv-ers 
uitgebreid met als doel een betere relatie tussen evv-er en de eerste contactpersoon.  

Daarnaast is vanuit het project procesgestuurd werken gestart met het herinrichten van twee belangrijke 
processen voor evv-ers: Komen Wonen bij Nusantara en het Evalueren en bijstellen van zorg en welzijn 
(zorgplanbesprekingen). In beide processen heeft de evv-er een belangrijke rol. Samen met een 
vertegenwoordiging van de evv-ers zijn er nieuwe uitgangspunten opgesteld binnen deze processen. Dit 
vormt een basis voor de herinrichting van de rol van de evv-ers.  

Indonesische medewerkers 
Onze zorgmedewerkers uit Indonesië hebben in 2020 een jaar lang een waardevolle bijdrage geleverd aan 
Nusantara. De bewoners vonden veel herkenning bij deze medewerkers. Vanuit hun achtergrond is 
cultuursensitief werken vanzelfsprekend bij deze groep medewerkers en een verrijking voor Nusantara. 
Door deze positieve reacties op het project, zijn eind 2020 voorbereidingen getroffen om wederom een 
aantal Indonesische medewerkers voor een langere periode bij Nusantara te laten terugkeren. In april 
2021 is vervolgens een deel van de groep medewerkers van 2020 opnieuw naar Nederland gekomen en 
zijn ze gestart als gvp-er bij Nusantara ( 3 medewerkers op Rumah Saya en 3 op Patria). Deze 
medewerkers hadden de wens om zich te ontwikkelen in de Nederlandse taal en Nusantara ondersteund 
ze bij de integratie in Nederland. Er is daarom op beide locaties een vrijwilliger aangetrokken voor 
Nederlandse lessen voor deze medewerkers.  
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Wonen en welzijn 
 

Introductie welzijnscoördinator  
Er is onderzocht hoe de functie van welzijnscoördinator vormgegeven dient te worden. Vervolgens is er 
voor beide locaties een welzijnscoördinator geworven en gevonden. In het najaar 2021 zijn de 
welzijnscoördinatoren gestart en is er samen met de activiteitenbegeleiders gekeken naar wat er wordt 
verstaan onder welzijn, waar de behoeftes liggen en vanuit welke visie er wordt gewerkt. De 
welzijnscoördinator werkt deels mee, coacht de welzijnsmedewerkers en houdt overzicht over wat er voor 
de bewoners wordt ingezet op het gebied van welzijn. De rol van de welzijnscoördinator wordt in 2022 
verder uitgediept. 

Aanbod activiteitenbegeleiding 
Naar aanleiding van de ondervingen in 2020 rondom corona waarbij activiteiten anders georganiseerd 
moesten worden, hebben we ons activiteitenaanbod in 2021 verder aangepast. De activiteiten zijn in 2021 
toegenomen en meer persoonsgericht gemaakt vanuit de vraag van de bewoners. Er is per bewoner 
gekeken waar behoefte aan is. We hebben gemerkt dat de behoefte rondom activiteiten sinds de 
coronacrisis is veranderd en hier proberen we zo goed mogelijk op in te spelen. Dit betekent dat er in 
2021 meer kleinere (huiskamer)activiteiten zijn georganiseerd en meer één-op-één activiteiten.  

Herinrichting kleinere huiskamers 
Op beide locaties zijn diverse leefgroepen gevormd en hiervoor zijn deels nieuwe huiskamers gerealiseerd. 
Zo is er in Patria nieuwe bestickering op het trappenhuis (i.v.m. de veiligheid binnen Wzd) en zijn de 
vloeren vernieuwd. De inrichting van de huiskamers wordt nog verder verbeterd op beide locaties. Het 
programma van eisen wordt in 2022 opgesteld voor het inrichtingsplan van de huiskamers. 

Eten en drinken op Rumah Saya 
In september 2021 is op Rumah Saya gestart met de verbouwing van de keuken naar een open keuken, 
met als doel om ook op de locatie Rumah Saya te kunnen koken. In het voorjaar van 2022 is de opening 
van de nieuwe keuken. De nieuwe keuken is een open keuken waar vers gekookt wordt, waardoor de geur 
van het eten verspreid wordt in het gebouw. Dit draagt bij aan de beleving van de bewoners rondom eten 
en drinken.  

 

Veiligheid 
 

Onvrijwillige zorg 
In maart en april 2021 heeft er intensieve Wzd-scholing plaatsgevonden onder een grote groep 
medewerkers (o.a. alle zorgverantwoordelijken, Wzd-functionarissen, psychologen en managers). 
Daarnaast is er een elearning beschikbaar voor alle medewerkers in ons leermanagementsysteem.  

Er is aandacht geweest voor het zo goed mogelijk registreren van vrijwillige zorg, zodat duidelijker werd 
dat het geen (onvrijwillige) zorg volgens de Wzd is. Hier hebben we in 2021 mee geoefend. De uitvoering 
van de Wzd is een proces waarbij we continu leren. Ook de wet is aan verandering onderhevig en dit 
proberen we zo goed mogelijk na te leven.  

We hebben door onze ervaringen rondom de Wzd in 2020 ervoor gekozen onze psychologen een 
prominente rol te laten vervullen rondom de Wzd vanaf 2021, zodat hun expertise ten goede komt aan de 
bewoners en het zorgpersoneel. De psychologen en de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) 
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denken mee met de zorg over hoe de zorg anders kan en zij geven laagdrempelig advies aan de evv-ers (de 
zorgverantwoordelijken) rondom de inzet van onvrijwillige zorg. Zij maken hiervoor bijvoorbeeld 
benaderingsplannen (omgangsadvies) en zij kijken samen met de spv-er en de arts naar de inzet van 
psychofarmaca. 

Voor 2021 is om de bovenstaande redenen gekozen voor de keuze indicator middelen en maatregelen. 
We willen 2021 hanteren als ijkpunt voor de komende jaren, rondom de inzet van (on)vrijwillige zorg.   

Medicatieveiligheid en valpreventie 
Medicatieveiligheid vinden we een belangrijk thema. Op beide locaties wordt twee keer per jaar een 
externe audit uitgevoerd door de apotheek. Op basis van de externe audit zijn alle aangegeven punten 
uitgevoerd en voldoen we daarmee aan de externe eisen. Zo is bijvoorbeeld de apotheek verplaatst in 
Rumah Saya en zijn er nieuwe medicatiekarren aangeschaft. We hebben er daarom voor gekozen om voor 
beide locaties medicatieveiligheid ook als vrije-keuze-indicator te selecteren.  

In 2021 is er blijvend aandacht besteedt aan het leren van incidenten. Op beide locaties is er een MIC-
commissie aanwezig waarbij zowel aandachtsvelders uit de teams als de kwaliteitsverpleegkundigen 
aanwezig zijn. We werken met een 4 maandelijkse MIC-rapportage en analyse. Tijdens de teamoverleggen 
wordt de MIC ook standaard besproken. 

Tevens is er in oktober de week van de valpreventie geweest op beide locaties. Dit was een succesvolle 
leerzame week met diverse praktijkvoorbeelden. 

Gebruik alarmopvolgingssysteem 
Na diverse gesprekken met bewoners en medewerkers bleek al snel dat er behoefte was aan een vorm van 
spreek-luisterverbinding. Het alarmopvolgingssysteem dat Nusantara had, werd namelijk vooral gebruikt 
voor verzoeken en vragen van bewoners in plaats voor alarmering. Daar waar mogelijk zijn er voor 
bewoners spreek-luisterverbindingen gefaciliteerd. Voor 2022 wordt onderzocht of bij de vervanging van 
de zorgtelefoons ook de alarmering en spreek-luisterverbinding beter ingebed kan worden.  

Aandachtsvelders per indicator 
Dit actiepunt is onderdeel geworden van het project inrichting kleinere teams zorg en welzijn. Er is in het 
najaar 2021 begonnen met enkele aandachtsvelders: MIC, medicatie, Wzd en onbegrepen gedrag. Omdat 
het onderdeel van een groot veranderproject is, wordt dit actiepunt in 2022 verder opgepakt en 
uitgevoerd.  

Advanced care planning 
Binnen Nusantara voert vaak de specialist ouderengeneeskunde (SO) het gesprek rondom het levenseinde. 
Soms wordt het aan een evv-er uitbesteed als dit helpt voor de vertrouwensband. Bij iedere bewoner zijn 
afspraken rondom het levenseinde (reanimatie en wensen rondom levensverlengende handelingen) 
vastgelegd in het zorgplan. Het is standaard onderwerp van gesprek bij cliëntintakes en bij het halfjaarlijks 
multidisciplinair overleg. In Rumah Saya wordt het gesprek bij het komen wonen gedaan door de arts of de 
verpleegkundig specialist (in opleiding) en op Patria door de arts.  

Audits en brandoefeningen 
Op beide locaties zijn er structureel interne audits uitgevoerd op o.a. zorgdossiers, zorgplannen, medisch 
beleid, ingevulde profielvragenlijsten, medimo en of de afspraken rondom het meten van vitale functies. 
De bevindingen uit de audits zijn gedeeld met het management, de kwaliteitsverpleegkundigen en 
teruggekoppeld aan de teams.  

Jaarlijks worden op beide locaties brandoefeningen gehouden waarbij de rol van de BHV’ers wordt 
geëvalueerd. Op Patria wordt er meer geoefend wegens de indeling van het gebouw.  
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Leren en werken aan kwaliteit 
 

Werken aan kwaliteit 
De medewerkers in het primaire proces registreren MIC-meldingen in Nedap. Er is in 2021 veel aandacht 
besteed aan een betere meldcultuur, met focus dat melden gebruikt wordt om van te leren. Er wordt 
gewerkt met een 4-maandelijkse cyclus waarbij de MIC-rapportage iedere 4 maanden per locatie wordt 
gemaakt met daarbij een inhoudelijke analyse. Dit wordt gedaan door de aandachtsvelders MIC in 
samenwerking met de kwaliteitsverpleegkundigen. Daarnaast worden er maandelijks Wzd overzichten 
gemaakt ten behoeve van kwaliteitsverbetering en deze worden gedeeld met de managers Zorg & Welzijn, 
kwaliteitsverpleegkundigen, beleidsadviseur kwaliteit en aandachtsvelders Wzd.  

Er wordt binnen Nusantara onder andere gewerkt met een interne commissie Kwaliteit en Veiligheid. 
Hierin worden organisatiebrede zaken besproken en wordt de voortgang op projecten en acties op het 
gebied van kwaliteit gemonitord en worden verbeteracties uitgezet. De terugkoppeling vanuit de 
locatiespecifieke commissies vindt ook hierin plaats. Per locatie zijn er op een aantal inhoudelijke thema’s 
commissies georganiseerd ter bewaking en verbetering van de kwaliteit (MIC, Wzd, medicatie, 
infectiepreventie). 

Tevens wordt iedere vier maanden een rapportage gemaakt op het gebied van kwaliteit waarbij de stand 
van zaken wordt geëvalueerd en met elkaar wordt besproken, waaronder de voortgang op het 
kwaliteitsplan. Deze rapportages worden ook gedeeld en besproken met de volgende stakeholders: de 
cliëntenraad, ondernemingsraad, de raad van toezicht en het zorgkantoor.  

In 2021 is ook ons klachtenproces herzien. Er is gewerkt met een externe onafhankelijke 
klachtenfunctionaris. In het jaargesprek waarin de klachtenrapportage is besproken, kwam naar voren dat 
het werken met een externe klachtenfunctionaris als prettig werd ervaren door bewoners/familie/naasten. 
In totaal zijn er 10 klachten behandeld, waarvan 7 door de klachtenfunctionaris. In samenwerking met de 
klachtenfunctionaris is er een nieuw klachtenreglement gemaakt die vanaf medio 2022 te vinden is op 
onze website.  

Prezo audit 
In juni 2021 heeft de initiële prezo audit plaatsgevonden waarbij de gehele organisatie is geaudit. Hier 
kwamen op twee onderdelen verbeterpunten uit: sturen op kwaliteit en cliënttevredenheidsonderzoek. Op 
deze onderdelen is een plan van aanpak gemaakt. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe manier van werken 
binnen de MS Teams omgeving (met betere informatiedeling en autorisaties) en een meer structurele 
manier van werken tussen de commissies en locaties. Er is een verdeling aangebracht op 3 niveaus: 
strategisch (Bestuurlijk Overleg), locatieoverstijgend (commissie K&V) en locatiespecifiek (inhoudelijke 
thema commissies). Tevens is besloten om het cliënttevredenheidsonderzoek door een extern bureau uit 
te laten voeren. Zij komen 1-2x per jaar face-to-face interviews afnemen met bewoners (voornamelijk van 
de afdelingen somatiek) en telefonische interviews onder de eerste contactpersonen van de bewoners van 
de pg-afdelingen. Deze vorm van onderzoek zal in 2022 voor het eerst worden gedaan. 

Daarnaast zijn er op het gebied van methodisch werken verbeteringen uitgevoerd. Deze stonden al in de 
planning, maar door de uitkomsten van de prezo audit is dit versneld opgepakt. In september 2021 zijn de 
zorgdossiers van Rumah Saya omgezet naar hetzelfde format (indeling op basis van de 4 domeinen) als de 
dossiers van locatie Patria. Dit komt ook ten goede aan de uniformiteit tussen de twee locaties. In tijden 
van corona is het personeel soms ook onderling uitgewisseld op de locaties, waarbij het duidelijk werd dat 
het niet wenselijk was om met verschillende methoden binnen Nedap te werken.  
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Doorontwikkeling kwaliteitsmanagement 
In het kader van doorontwikkeling kwaliteitsmanagement en het verbeteren van methodisch werken, is er 
in april 2021 gestart met het project procesgestuurd werken. Om beter te kunnen sturen op uniform 
gewenst beleid en duidelijke procesafspraken, is begonnen met het herinrichten van diverse processen.  

Dit is gedaan aan de hand van procestafels, waarbij er een delegatie van medewerkers uit het proces 
deelnemen en samen de gewenste uitgangspunten en procesafspraken vaststellen. Het eerste proces wat 
is herzien is het proces van Komen wonen (aanmelding t/m eerste 6 weken wonen bij Nusantara). De 
deelnemers van de procestafels waren enthousiast over de aanpak en het resultaat. Tegelijkertijd is het 
proces Nieuwe medewerker op dezelfde werkwijze herzien. Sinds 1 januari 2022 wordt er gewerkt volgens 
de nieuwe processen. In het voorjaar van 2022 vindt er een evaluatie plaats op beide processen.  

In september 2021 is vervolgens gestart met het herzien van twee andere processen: het Evalueren en 
bijstellen van zorg, welzijn en behandeling en het proces Monitoren en verbeteren. De procestafels van beide 
processen liep door in 2022 en de implementatie ervan zal in het najaar van 2022 plaatsvinden.  

Implementatie Caren Zorgt (cliëntenportaal) 
In juni 2021 is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van Caren Zorgt. De wens bestond 
al langer om de familie en naasten meer te betrekken, de communicatie te ondersteunen en meer 
transparantie te bieden. In de zomer heeft er een scholing rapporteren volgens de SOAP methodiek 
plaatsgevonden en binnen de teams is gereflecteerd op hoe er gerapporteerd wordt. Vervolgens is Caren 
Zorgt voor alle bewoners/eerste contactpersonen opengezet per 1 november 2021. In mei 2022 wordt er 
door ongeveer de helft van onze bewoners/eerste contactpersonen gebruikgemaakt van de applicatie. De 
eerste reacties op het gebruik van Caren Zorgt zijn positief.  

Kwaliteitskader 
Het kwaliteitsverslag 2020 is voor 29 juni 2021 gepubliceerd op de website. Ook zijn alle 
kwaliteitsindicatoren en personeelsindicatoren voor 29 juni 2021 aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. 
Daarnaast is het kwaliteitsplan 2022 opgesteld en dient dit plan tevens als jaarplan 2022 voor heel 
Nusantara. Het kwaliteitsplan 2022 is opgesteld met input van de cliëntenraad en alle leden van het 
bestuurlijk overleg. De managers Zorg & Welzijn hebben hiervoor hun input gehaald bij de medewerkers 
uit het primaire proces. Bij de medezeggenschap is instemming gevraagd conform de nieuwe Wmcz.  

Voor de kwaliteitsindicatoren over 2021 is gekozen voor de keuze-indicatoren middelen en maatregelen 
rondom vrijheid en medicatiereview. We kiezen ervoor om voor beide locaties dezelfde keuze-indicatoren 
aan te leveren, zodat we een Nusantarabreed beeld krijgen. Doordat er de afgelopen jaren diverse 
wisselingen binnen de medische dienst zijn geweest, met diverse visies op behandeling, vonden we het 
belangrijk om een beeld te krijgen of dit op een manier terug te zien is in de indicatoren. Bijvoorbeeld: is de 
wens van de bewoner nog voldoende bekend rondom zijn/haar medicatiegebruik? Wordt medicatie 
ingezet als indicator voor valpreventie? De keuze voor de indicator middelen en maatregelen rondom 
vrijheid is ook gemaakt vanuit het idee de uitkomsten als ijkpunt te gebruiken voor de komende jaren.  

Lerend netwerk 
Nusantara maakt deel uit van Bersama Kuat. Dit is een samenwerkingsverband van vier woonzorgcentra 
voor de Indische doelgroep, waaronder Nusantara. Daarnaast zit Nusantara in het lerend netwerk van het 
Rosa Spier Huis. Voor het kwaliteitsverslag en het kwaliteitsplan zoekt Nusantara contact met organisaties 
uit haar lerend netwerk.  
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Opleidingen 
HRM verzorgt opleidingen voor personeel, faciliteert de begeleiding van leerlingen/stagiaires, doet 
subsidieaanvragen en is ook bezig met werving van BBL-studenten (werkplekleren) die via een leer-
arbeidsovereenkomst bij Nusantara te werk worden gesteld. Daarnaast onderhoudt HRM 
samenwerkingsverbanden en lerende netwerken, zoals het kwaliteitskader voorschrijft; medewerkers 
hebben de mogelijkheid om mee te lopen binnen collega-instellingen Raffy, Rumah Kita, het Wereldhuis en 
het Rosa Spier Huis. 

Vanuit de verschillende opleidingsplannen is gewerkt aan de diverse doelstellingen.  

-              In 2021 is het leermanagementsystemen (LMS) geïmplementeerd bij Nusantara. Medewerkers 
hebben de mogelijkheid om e-learning te volgen via het leerportaal en zijn op de hoogte gesteld van de 
mogelijkheden van het leerportaal. Ook is er een eerste organisatie specifieke e-learning aangeboden 
rondom cultuursensitieve zorg.  

-              Er zijn in 2021 diverse scholingen georganiseerd, waaronder de trainingen voor voorbehouden 
handelingen voor verzorgenden en verpleegkundigen, om vakbekwaamheid te versterken en te toetsen. 
Daarnaast zijn er scholingen georganiseerd voor zorgassistenten en helpenden. De praktijkopleiders en de 
BIG trainers spelen een belangrijke rol rondom scholing. Oefenen is in groepsverband georganiseerd en 
het aftoetsen van de handeling individueel, door een speciaal opgeleide examinatoren in het skillslab. 

-              Subsidieaanvragen zijn gecontinueerd, aangevraagd en administratie is in eigen beheer 
uitgevoerd.  

-              Nusantara heeft een tiental leerplekken aangeboden voor BBL leerlingen en andere 
medewerkers. Ook zijn er diverse stageplaatsen aangeboden aan MBO en HBO studenten.  

-              Er zijn diverse trainingen on the job gegeven, klinische lessen en instructies. 

 

Leiderschap, governance en management 
 

In 2021 is de nieuwe missie, visie en strategie voor Nusantara vastgesteld. Dit geeft de organisatie voor de 
komende jaren een heldere koers.  

Ook in 2021 is gewerkt met financiële maandelijkse rapportages. De raad van bestuur, het management 
team, de medezeggenschapsorganen en de raad van toezicht kregen kwantitatieve en kwalitatieve 
analyses en rapportages op financieel vlak en het gebied van kwaliteit. Deze informatievoorziening richting 
bestuur en naar de toezichthoudende- en medezeggenschapsorganen was op maandelijkse en/of 4 
maandelijkse basis.  

Campagne voor de nieuwe missie en visie van Nusantara 
In april en mei 2021 zijn er diverse zeepkistsessies georganiseerd voor alle medewerkers, op beide locaties. 
Hierbij is de nieuwe missie en visie besproken en was er ruimte voor gesprek over de impact en 
implementatie ervan.  

Implementatie nieuwe besturingsfilosofie en -principes 
In het tweede helft van 2021 zijn de nieuwe managementrollen geïmplementeerd in lijn met de nieuwe 
besturingsfilosofie. Vervolgens is ook gestart met het project kleinere teams zorg en welzijn voor te 
bereiden in het najaar van 2021.   
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Implementatie nieuwe wet medezeggenschap en ambtelijke ondersteuning  
In het voorjaar van 2021 is er een sessie geweest met het LOC, de cliëntenraad, de managers en de raad 
van bestuur. Hierbij is besproken hoe Nusantara om wil gaan met medezeggenschap. Er is vervolgens 
gekozen om te gaan werken met één cliëntenraad (CR) voor beide locaties, met een afvaardiging van 4 
leden per locatie en een externe voorzitter. Vervolgens is er een nieuw medezeggenschapsreglement 
opgesteld op basis van de nieuwe werkwijze en procesafspraken en is er ambtelijke ondersteuning 
geworven voor zowel CR als OR.  

Toezichthoudende organen 
Binnen de raad van toezicht (RvT) zijn enkele wijzigingen geweest. Zo is er in 2021 een nieuwe voorzitter 
aangewezen en is het RvT-reglement vernieuwd. Tegelijkertijd is er gewerkt aan een nieuwe toezichtsvisie. 
In oktober heeft er een coachingsdag plaatsgevonden met een coach vanuit het NVTZ (Nederlandse 
Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn).  

Samenwerking in de regio 
De locaties van Nusantara liggen beide in een andere zorgkantoorregio. In beide regio’s is er in 2021 
gewerkt aan een visie op de ontwikkeling van de ouderenzorg in de betreffende regio. De bestuurders van 
de VVT-instellingen hebben hierin hun beelden op de toekomst gedeeld. Daarbij zijn zij tot 
gemeenschappelijke doelstellingen gekomen hoe de uitdagingen in de zorg aan te gaan. 

Zo zijn er in beide regio’s doelstellingen geformuleerd rondom het meer gezamenlijk opleiden van 
zorgpersoneel, het meer inzetten van technologie en het beter benutten van elkaars capaciteiten. Maar 
ook op tal van andere gebieden is uitgesproken om meer de samenwerking te gaan zoeken. Op de 
websites van de beide zorgkantoorregio’s zijn de regiovisies terug te vinden. 

De totstandkoming van de regiovisies is in beide regio’s gestimuleerd en met middelen gefaciliteerd vanuit 
het zorgkantoor. Bedoeling is om de visies in 2022 te gaan vertalen naar concrete 
samenwerkingsprojecten. Hiervoor zullen vanuit de zorgkantoren opnieuw middelen beschikbaar gesteld 
worden. 

Nusantara heeft in beide regio’s actief meegepraat in de uitwerking van de regiovisies. In de regio 
Apeldoorn-Zutphen is Nusantara vooral actief in het organiseren van meer samenwerking in de medische 
ouderenzorg (o.a. het meer gezamenlijk inzetten van specialisten ouderengeneeskunde en andere 
behandelaren). In heel Nederland zien we een tekort van specialisten ouderengeneeskunde op ons 
afkomen. Voor Nusantara is het als relatief kleine verpleeghuisinstelling met behandeling steeds lastiger 
om eigenstandig de behandelfuncties in te vullen. Dit maakt dat Nusantara in beide regio’s steeds actiever 
de samenwerking met collega-instellingen opzoekt om de continuïteit in haar behandelfuncties te borgen.  

In de regio Gooi en Vecht (Bussum) is Nusantara initiator en trekker van een deeloverleg van de vijf 
kleinere doelgroepgerichte instellingen in de regio. In dit deeloverleg spreken we over de specifieke 
meerwaarde van doelgroepgerichte zorginstellingen, met name op het vlak van welzijn voor onze 
bewoners. Vanuit gedeelde waarden verkennen we mogelijkheden tot intensievere samenwerking tussen 
deze kleine vijf instellingen, dit als onderdeel van de samenwerkingsafspraken met alle VVT-instellingen in 
de regio Gooi-Vecht. Bedoeling is om in 2022 verder te gaan met het concreet uitwerken van meer 
samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering en behandeling. 
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Personeel  

In bijlage I is de personeelssamenstelling te vinden op peildatum 31-12-2021. 

Onboarding 
Naar aanleiding van het proces nieuwe medewerker is er een aanzet gedaan voor een beter 
onboardingsproces.  

In het jaarplan 2022 is goed werkgeverschap als programma opgenomen. Sinds Q4 2021 voert HR 
structureel exit gesprekken met medewerkers die weggaan bij Nusantara. Het onboarding programma 
wordt gecontinueerd in de huidige vorm en indien nodig n.a.v. exit gesprekken verder verbeterd. 

Werving en selectie   
Binnen werving en selectie zijn er diverse acties ondernomen. Er is een nieuwe senior HR adviseur 
aangenomen voor de beleidsontwikkeling en in mei is het proces Nieuwe medewerker herzien. In het najaar 
zijn de voorbereidingen voor de implementatie van het nieuwe proces getroffen en per 1 januari 2022 
wordt er gewerkt volgens het nieuwe proces. 

Daarnaast is in Q4 2021 gestart met de selectie van een nieuw HR en salarissysteem ter ondersteuning 
van o.a. het proces nieuwe medewerker. Er is een projectteam gevormd, een programma van eisen 
opgesteld en er zijn diverse demo’s gevolgd.  

Plannen en roosteren  
Samen met de OR is er gekeken naar een eerste aanscherping van de dienstenstructuur op Rumah Saya. 
De werkwijze is geüniformeerd met die van Patria en de focus op welzijn in het team is uitgebreid. Er is 
een nieuw basisrooster gemaakt en met goedkeuring van de OR geïmplementeerd.  

In januari 2022 zijn de procestafels plannen en roosteren gestart waarbij de uitgangspunten in kaart 
worden gebracht en het nieuwe proces wordt opgesteld.  

Inzet flexibele schil 

Sinds 2021 werken beide locaties met een beperkt aantal aanbieders van flexibele krachten, zodat 
bewoners minder met verschillende gezichten te maken krijgen. De inzet van een eigen flexibele schil 
wordt meegenomen bij de procestafels plannen en roosteren. 

 
Opleidingsplan  
Er hebben diverse scholingen plaatsgevonden. Zo zijn er Wzd-scholingen gegeven door een extern bureau, 
een scholing rapporteren volgens de SOAP methodiek en is er gewerkt aan een nieuwe training 
cultuursensitieve zorg. Deze training is eind Q4 verwerkt in het nieuwe leermanagementsysteem (LMS).   
 

Implementatietraject e-learningsmodule 
Het nieuwe leermanagementsysteem is per juli 2021 live gegaan voor alle medewerkers. De eerste 
reacties van medewerkers waren enthousiast. De praktijkopleiders zijn samen met de HR businesspartners 
verantwoordelijk voor het actueel houden van het LMS en stimuleren medewerkers het LMS te gebruiken.  
 

Werving ander type zorgpersoneel 
Binnen de teams zorg en welzijn is er een betere mix ontstaan van diverse disciplines. Zo is welzijn samen 
met de gvp’ers beter vertegenwoordigt binnen de teams en is er meer aandacht voor welzijn en 
onbegrepen gedrag binnen de teams. Daarnaast is er voor beide locaties een welzijnscoördinator 
geworven in 2021.   
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Gebruik van hulpbronnen en informatie 

Herhuisvesting Patria  
Voor Patria zijn wij op zoek naar een nieuwe locatie i.v.m. de sterke veroudering van het huidige gebouw. 
In de eerste helft van 2021 zijn er bidbooks opgeleverd en verspreid. Er is met diverse partijen gesproken 
zoals gemeenten en projectontwikkelaars. Het vinden van een geschikte locatie is een uitdaging in de 
huidige markt. Er is gekeken naar aanpassingen binnen het programma van eisen om op deze manier een 
geschikte locatie te vinden. Dit project krijgt een vervolg in 2022. 

Tevens is het concept van verschillende leefomgevingen ontwikkeld en besproken met de CR en OR en ter 
instemming aan hen voorgelegd. 

 

Nieuw eetconcept 
Zie pagina 4.  

 

Veiliger maken buitenruimtes 
In januari 2021 zijn de buitenruimtes op beide locaties veiliger gemaakt, zodat de bewoners (zelfstandig) 
en veilig gebruik kunnen maken van de buitenruimtes. 

 

Beheer en gebruikersorganisatie rondom ICT 
Sinds 2021 wordt alle communicatie over bewoners in Nedap gedaan. Daarnaast worden de rollen en 
rechten in Nedap steeds meer aangepast naar de nieuwe besturingsfilosofie. De nieuwe teams zijn ook 
geïmplementeerd in Nedap waardoor we specifieker informatie over bewoners kunnen delen binnen één 
team. 

 

Sharepoint en verbeteren documentmanagement 
Er is onderzocht hoe we om willen gaan met de diverse systemen voor informatiemanagement. In de 
tweede helft van 2021 zijn verschillende demo’s van een KMS/DMS geweest. Naar aanleiding hiervan is 
besloten om onze sharepoint omgeving anders in te gaan richten, waarbij de principes van een DMS 
worden toegepast. Er is een nieuwe mappenstructuur gebouwd, volgend op de processtructuur van 
Nusantara. Dit is terug te vinden onder een nieuwe tegel in de sharepoint omgeving waarin documenten 
beter beheert en gevonden kunnen worden. Deze mappenstructuur wordt per proces verder ingericht de 
komende jaren.  

 

Introductie nieuw marketingbeleid en communicatieplan 
Er is een marketing en communicatieplan gemaakt en delen hiervan zijn geïmplementeerd. De eerste 
resultaten zijn de nieuwsbrieven. Daarnaast is Nusantara in gesprek met een bureau over onder andere het 
aanpassen van de website, de communicatiestrategie en de huisstijl. Ondertussen is er gewerkt aan een 
tijdelijke nieuwe huisstijl voor onder andere het foldermateriaal en de website. 
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Invloed van corona 
 

In het kwaliteitsplan 2021 was al rekening gehouden met de invloed van corona. Desondanks hebben we 
vrij snel al onze plannen bij moeten stellen, vanwege een grote uitbraak op Rumah Saya. We hebben acties 
en projecten opnieuw geprioriteerd waardoor een aantal actiepunten zijn komen te vervallen. 

Ten eerste is besloten de actie voor vernieuwde uitgangspunten op persoonsgerichte zorg te laten 
vervallen. We nemen dit mee tijdens de uitwerking van verschillende (zorg en welzijns)processen in 2022 
tijdens het project procesgestuurd werken. Tevens is het actiepunt voor preventief aandacht voor 
incontinentie komen te vervallen, we hebben ons gefocust op andere kwaliteitsthema’s van basisveiligheid.  

Daarnaast heeft het oprichten van een officiële PAR/VAR in 2021 geen prioriteit gehad. Dit actiepunt is 
meegenomen voor 2022. Ten slotte is er als gevolg van corona geen cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 
en medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. We wilden zowel bewoners, eerste 
contactpersonen als medewerkers niet meer belasten dan nodig. Het uitvoeren van een CTO en MTO zal 
opnieuw worden opgepakt in 2022. Tussentijds zijn er wel acties ondernomen zoals exitgesprekken en 
ontwikkelgesprekken en is het CTO voor 2022 voorbereid.  
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Wet zorg en dwang analyse 
 

Overzicht onvrijwillige zorg 2021 Locatie Patria Locatie Rumah Saya 

Toezicht – overige domotica 1 3 

Beperking bewegingsvrijheid – mechanische fixatie 1 0 

Beperking bewegingsvrijheid – overig 2 0 

Medicatie – psychofarmaca binnen en buiten de richtlijn 6  5 

Beperking om het leven in te richten zoals gewenst – 
beperking telefoongebruik, alcoholgebruik of kastdeur op slot  

3 2 

Totaal unieke bewoners 
 

8 6 

 
Toelichting analyse per categorie 
Doordat het in 2021 nog niet altijd helder was wat de juiste manier van noteren was (bijvoorbeeld middels 
een stappenplan “vrijwillige zorg volgens stappenplan” of door middel van een notitie in het zorgplan), 
kunnen de onderstaande cijfers een vertekend beeld geven. Mogelijk is er vaker sprake van meer 
vrijheidsbeperking zonder verzet of met licht verzet, dan dat wij zien. Het leveren van dwang met verzet, 
komt gelukkig weinig voor.  

4 bewoners hebben verzet getoond tegen het houden van toezicht via overige domotica. Hierbij 
was er sprake van het weggooien, wegzetten of omdraaien van de bewegingssensor, bijvoorbeeld als het 
knipperende lampje als storend werd ervaren.  

Bij 1 bewoner is er sprake van een mechanische fixatie; in dit geval een bedhek waar licht verzet 
tegen werd getoond. Het doel is om vallen te voorkomen. Bij deze bewoner is dit afgebouwd.  

Bij 2 bewoners is er sprake geweest van verzet bij een beperking in de bewegingsvrijheid 
(leefcirkel). In 2021 heeft Nusantara ervoor gekozen om overdag geen gesloten afdelingen meer te 
hebben, maar incidenteel gebruik te maken van leefcirkels om ernstig nadeel te voorkomen. In 0 gevallen 
is het nodig geweest om een bewoner fysiek tegen te houden.   

In 11 gevallen is er sprake van psychofarmaca buiten de richtlijn. Bij enkele bewoners was er 
sprake van het vormen van een gevaar voor zichzelf en/of de omgeving. Onder meer door agressie of 
psychotische kenmerken. Enkele bewoners zijn bekend met psychotische kenmerken bij dementie, 
waarvoor Haldol wordt gegeven. Ook al valt dit binnen de richtlijn, toch vinden wij het belangrijk om dit 
regelmatig te evalueren middels een stappenplan. Bij alle bewoners is er sprake geweest van een 
afbouwpoging, in de meeste gevallen succesvol.  

5 bewoners hebben beperkingen gekregen om het leven in te richten zoals gewenst. Hierbij gaat 
het om het inleveren van de telefoon tijdens rusttijden wegens geen rem hebben op het belgedrag 
(richting naasten) en tegelijk behoefte hebben aan rusttijden, het op slot doen van kastdeuren en het ‘s 
nachts inleveren van sigaretten i.v.m. roken tijdens het slapen en bijkomend brandgevaar. Ook is er sprake 
geweest van een beperking van drankgebruik intern, waarbij bewoners wel zelfstandig extern alcohol 
konden kopen. In geval van covid-maatregelen was dit echter niet altijd mogelijk.  
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Algemene toelichting op de analyse  
Bij Nusantara werken wij met zo weinig mogelijk onvrijwillige zorg. We zoeken altijd naar alternatieven die 
zo min mogelijk ingrijpen in de levenssfeer van onze bewoners. Dit is passend bij het ‘Nee, tenzij’ principe 
van de Wet zorg en dwang. Gedurende de periode januari tot en met december 2021 is Nusantara bezig 
gebleven met het vinden van de juiste manier van omschrijven en rapporteren van 
maatregelen/(on)vrijwillige zorg. Soms is er sprake van een (vrijwillige) beperking van de vrijheid, 
bijvoorbeeld door een bewegingssensor, bedhek, leefcirkel etc. In bijna alle gevallen ervaart de bewoner 
deze inzet als prettig (bijv. een bedhek ‘s nachts omhoog doen voor een groter gevoel van veiligheid, of 
bijvoorbeeld het gebruik van slaapmedicatie), of heeft de bewoner er geen hinder van (bijv. een 
bewegingssensor voor het begeleiden van de toiletgang in de nacht bij valgevaar). Desalniettemin vinden 
wij het belangrijk om ook bij vrijwillige zorg elke actie rondom een beperking van de vrijheid, 
multidisciplinair te bespreken. In 2021 is hierover zeer regelmatig en laagdrempelig overleg geweest 
tussen de zorgverantwoordelijke, arts en psycholoog. Uiteraard heeft dit ook plaatsgevonden bij 
onvrijwillige zorg. Hierbij is elke keer overwogen of er andere opties zijn, afgesproken wanneer de 
volgende evaluatiedatum zou zijn en hoe het kan worden genoteerd in het dossier. De inzet van 
vrijheidsbeperkende maatregelen is ten minste bij elke verandering en bij elk halfjaarlijks 
zorgplanbespreking besproken samen met bewoner en de eerste contactpersoon.  

Door verschillende verschuivingen en krapte op de arbeidsmarkt zijn er veranderingen geweest in 
de rol van WZD-functionaris. Zo is de bewuste keuze gemaakt om, bij een tekort aan SO’s die niet direct 
bij de zorg betrokken zijn, de rol van WZD-functionaris bij de arts en psycholoog van de andere locatie 
neer te leggen. Hierbij is uitgegaan van een tijdelijke constructie. In 2022 is dit weer veranderd en is de rol 
bij de SO van de andere locatie komen te liggen, met ondersteuning van de arts en psycholoog.  
 
Overstijgende analyse  
De onderstaande analyse is een locatie overstijgende analyse. Bij het bekijken van de gegevens zijn 
meerdere dingen opgevallen. 

Als eerste valt op dat er gedurende de periode januari tot en met december 2021 op individueel 
niveau nauwelijks bewuste dwang is ingezet. Wanneer er sprake was van verzet, toonde de bewoner 
incidenteel of subtiel tekenen van verzet. Wij vinden het belangrijk om ook dan het stappenplan te volgen. 
Wanneer er sprake was van verzet bij de bewoner, hebben wij alternatieven overwogen. Er is een goede 
afweging gemaakt over de mate van dwang in verhouding tot het ontstane gezondheids-/veiligheidsrisico 
en er is zoveel mogelijk afgebouwd. De wettelijke vertegenwoordiger is het altijd eens geweest met de 
inzet van onvrijwillige zorg.  

Ten tweede valt op dat er in de analyse over categorische onvrijwillige zorg een stijging wordt 
gevonden in de categorieën psychofarmaca en levensruimte en een daling in de categorieën sensoren en 
bedhekken. De stijging in de categorie psychofarmaca buiten de richtlijn wordt op twee manieren 
verklaard. De eerste verklaring is dat door de komst van de Wzd, het gebruik van psychofarmaca 
vermoedelijk beter wordt gesignaleerd en geregistreerd. De tweede verklaring is dat bewoners langer thuis 
zijn blijven wonen en soms in de thuissituatie psychofarmaca buiten de richtlijn ontvingen. Er is dan 
bewust voor gekozen om de bewoner eerst te laten wennen aan de nieuwe woonomgeving en een 
stappenplan in te zetten, alvorens te proberen de medicatie af te bouwen. Ook was het in onze inschatting 
bij enkele bewoners nodig om psychofarmaca te geven, om ernstig nadeel te voorkomen. De toename in 
de categorie beperking van levensruimte kan worden verklaard door het gebruik van leefcirkels. Door het 
openen van de voorheen gesloten deuren, wordt juist meer vrijheid geboden. Bij bewoners voor wie een 
gesloten deur wel als nodig wordt geacht, maar waarbij verzet wordt getoond, worden nu individuele 
maatregelen geregistreerd. Het aantal bewoners waarbij de levensruimte wordt beperkt, is fors afgenomen 
(van alle bewoners op een PG-afdeling, naar incidentele bewoners). In de categorieën sensoren en 
bedhekken is een afname te zien. Deze werden voorheen geregistreerd als onvrijwillige zorg bij diverse 
bewoners en nu als vrijwillige maatregelen in het zorgplan.   
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Als derde valt op dat er voor de organisatie een rol ligt voor het vaststellen van de kaders omtrent 
de Wzd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een eenduidige manier registreren van vrijheidsbeperking 
(bijv. als VBM, onvrijwillige zorg/dwang of binnen een zorgplan). Momenteel wordt er via een stappenplan 
en via het zorgplan geregistreerd. Dit is een bewuste keuze; Nusantara kiest ervoor vrijwillige maatregelen 
die een beperking van de vrijheid zijn wél te noteren in het zorgplan en hier binnen regelmatig te 
evalueren. Het ECD leent zich er nog niet voor om bij deze evaluatiedata automatisch een melding te 
geven. Er wordt nog gezocht naar een manier van registreren die minder belastend is voor 
zorgverantwoordelijken om bij te houden. Het streven is om in 2022 te onderzoeken en besluiten hoe de 
verschillende maatregelen kunnen worden geregistreerd in het ECD. In het afgelopen jaar is dit enkele 
keren gewijzigd, onder andere door veranderingen in de wet zelf en door verschillende interpretaties door 
verschillende SO’s. Hierbij gaat het met name om de beschrijvingen binnen het dossier. Ook is binnen deze 
kaders de rol van de zorgverantwoordelijke nog niet altijd duidelijk. In 2021 heeft een groot deel van de 
uitvoering van de wet daarom bij de behandeldienst gelegen, waarop er altijd samenwerking is geweest 
met de zorgverantwoordelijke. De reden voor het oppakken van deze rol door de behandeldienst is 
enerzijds de origine van de BOPZ die voornamelijk bij de arts lag, welke door de geest van de wet en 
verschuivingen van behandelaren ook bij psychologen is gekomen, en door de overbelasting van 
zorgmedewerkers tijdens de Covid-pandemie. Het is gewenst om meer duidelijkheid te creëren over de 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen de Wzd en waar nodig de medewerkers te voorzien 
van bijbehorende werkinstructies en bijscholing. In 2022 wordt daarom een nieuw Wzd-beleid geschreven 
en wordt gestreefd naar regelmatige bijscholing en casuïstiekbespreking voor o.a. de 
zorgverantwoordelijken. 

Ten vierde is het goed om in 2022 te kijken naar het concept van open afdelingen. Het 
trappenhuis is gesloten in verband met valgevaar, maar met de lift kunnen bewoners van alle afdelingen 
zich vrij bewegen door het hele huis en naar buiten. Wanneer een open afdeling als gevaarlijk werd geacht 
voor de bewoner, bijvoorbeeld vanwege (weg)loopdrang en een beperkte oriëntatie, is er voor gekozen om 
gebruik te maken van een leefcirkel. De bewoner draagt een speciaal halsalarm wat af gaat als de bewoner 
zich bij de voordeur van het gebouw of de uitgang van de afdeling begeeft. Hierdoor krijgt de zorg een 
melding en worden de deuren voor een aantal minuten gesloten. In 2022 is het goed om te evalueren of 
het mogelijk is om de afdelingen ook ’s nachts open te houden.  

Als vijfde is er tijdens covid-uitbraken sprake geweest van isolatie en overige beperkende 
maatregelen. Er is steeds geëvalueerd of de maatregelen proportioneel waren ten opzichte van de 
ingeschatte gezondheidsrisico’s. Deze situaties zijn niet als individuele maatregelen genoteerd, aangezien 
zij vaak voor grote groepen of het hele huis golden. In 2022 hebben wij nieuwe inzichten ontwikkeld en is 
binnen de proportionaliteit van maatregelen ten opzichte van gezondheidsrisico’s een verschuiving 
ontstaan. Daarom streven wij ernaar om in 2022, zeker aangezien de meeste bewoners zijn gevaccineerd, 
vrijheidsbeperkende maatregelen en isolatie zo veel mogelijk te beperken waar mogelijk.  
  

Ten slotte valt op dat de Wet zorg en dwang ook veel subtielere vormen kent, waarvoor minder 
snel een maatregel wordt aangemaakt. Te denken valt aan het plaatsen van een rolstoel op de rem vanuit 
de bedoeling dat de bewoner niet valt, het vergeten van het aanbieden van keuzes (bijvoorbeeld bij het 
uitkiezen van kleding, programma's op de televisie, broodbeleg et cetera). Om hier beter bekwaam in te 
worden is reeds ingezet op scholing (o.a. met behulp van e-learning en extern ingehuurd scholing op 
locatie) en het coachen op de werkvloer. Het blijft van belang om met elkaar kritisch te signaleren en 
evalueren wanneer en waarom bepaalde zorg wordt geleverd, hiervoor alternatieven te onderzoeken en 
dit goed te omschrijven. 
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Tabel 1. Overzicht onvrijwillige zorg locatie Patria, januari – december 2021 
Maatregel  
(met instemming van 
bewoner en/of 
vertegenwoordiger) 

Frequentie 
inzet 
maatregel 
(jan-dec ’21) 

Daling 
/Stijging (%) 
t.o.v. juli-
december 
2020* 

Verhouding aantal bewoners 
onvrijwillige zorg t.o.v. aantal 
bewoners vrijwillige zorg ** (%)  

Pluk pak  0 -1 (-100%) 0 
Sensor  
 

0  -1 (-100%) 0 

Bedhek  1 0 (0%) 1:83 = 1,2% 
Kantelrolstoel  0 -1 (-100%) 0 
Tafelblad 0 0 (0%) 0 
Psychofarmaca (buiten de 
richtlijn) 

5 +4 (400%) 5:83 = 6,0% 

Beperking 
telefoongebruik 

1 +1 (100%) 1:83 = 1,2% 

Beperking levensruimte 
(leefcirkel) 

2 +2 (200%)  2:83 = 2,4% 

Kastdeur op slot  0 0 (0%) 0 
Toelichting: Bij sommige bewoners zijn meerdere maatregels tegelijkertijd van toepassing.*De gegevens zijn vergeleken met 
periode juli – december 2020, bij gebrek aan een vollediger beeld i.v.m. het overgangsjaar van de Wzd. **(uitgaande van 163 
bewoners die in 2021 in Patria hebben gewoond, waarvan 91  bewoners een cognitieve stoornis hadden. Bij 8 bewoners was 
er sprake van onvrijwillige zorg, dus bij 91-8=83 bewoners niet).  
 
Tabel 2. Overzicht onvrijwillige zorg locatie Rumah Saya, januari – december 2021  

Maatregel  
(met instemming van 
bewoner en/of 
vertegenwoordiger) 

Frequentie 
inzet 
maatregel (jan 
- dec ’21) 

Daling 
/Stijging (%) 
t.o.v. juli-
december 
2020* 

Verhouding aantal bewoners 
onvrijwillige zorg t.o.v. aantal 
bewoners vrijwillige zorg ** (%) 
 

Pluk pak 0 -2 (-67%) 0 
Sensor 3  -9 (-75%) 3:81 = 3,7%  
Bedhek 0 -7 (100%) 0 
Kantelrolstoel 0 -2 (67%) 0 
Tafelblad 0 0 0 
Psychofarmaca (buiten 
de richtlijn) 

5 +2 (67%) 5:81 = 6,2% 

Kastdeur op slot 2  0 (0%) 2:81= 2,5 % 
 Toelichting: Bij sommige bewoners zijn meerdere maatregels tegelijkertijd van toepassing. *De gegevens zijn vergeleken met 
periode juli – december 2020, bij gebrek aan een vollediger beeld i.v.m. het overgangsjaar van de Wzd **(uitgaande van 104 
bewoners die in 2021 in Rumah Saya hebben gewoond, waarvan 87 bewoners een cognitieve stoornis hadden. Bij 6 
bewoners was er sprake van onvrijwillige zorg, dus bij 87-6=81 bewoners niet).  
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Bijlage I 
 

Personeelssamenstelling  
31-12-2021  
 

Patria 
 
 
 

Rumah Saya Totaal personeel 

 Aantal 
medewe
rkers 

Aantal 
Fte’s 

Aantal 
medewerk
ers 

Aantal 
Fte’s 

Aantal 
medewerk
ers 

Aantal 
Fte’s 

Niveau 1  21 10,54 20 12,54 41 23,08 

Niveau 2 8 7,09 19 13,11 27 20,20 

Niveau 3 23 18,50 26 21,62 49 40,12 

Niveau 4 6 6,61 8 6,83 14 13,44 

Niveau 5 1 0,67 1 0,67 2 1,34 

Niveau 6 1 1 1 1 2 2 

Stagiaires 4 2,44 5 3,11 9 5,56 

Facilitair + Horeca 26 15,20 19 12,09 45 27,29 

 

Management en RvB  6 4,11 

Staf  29 21,46 

 

Totaal personeel 
Nusantara breed 

Incl. stagiaires 229 165,57 

 

Vrijwilligers Nusantara 138 

 
Incl. stagiaires 

1-1-2021 t/m 31-12-2021 Totaal Patria Rumah Saya 

Instroom 65 38 27 

Doorstroom 18   

Uitstroom 104 48 56 

 
Excl. stagiaires 

1-1-2021 t/m 31-12-2021 Totaal Patria Rumah Saya 

Instroom 47 30 17 

Doorstroom 23 7 16 

Uitstroom 79 40 39 

 

  



  
 
 

18 
 

 

Afkortingen 
 
AVG   Algemene verordening gegevensbescherming 
BBL   Beroepsbegeleidende leerweg 
BHV    Bedrijfshulpverlening  
CR  Cliëntenraad 
evv  Eerst verantwoordelijke verzorgende 
FTE  Fulltime-equivalent 
GVP  Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie  
HR(M)  Human resource management 
LMS   Leermanagementsysteem  
MIC  Melding incidenten cliënten 
MIM   Melding Incidenten medewerkers 
MTO  Medewerkers tevredenheidsonderzoek 
OR   Ondernemingsraad 
PAR  Professionele advies raad  
PG  Psychogeriatrische zorg  
PREZO   Prestaties in de zorg 
RvT  Raad van Toezicht 
SPV  Sociaal psychiatrisch verpleegkundige  
VV&T  Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg 
Wmcz  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen  
Wzd   Wet zorg en dwang  

 
 

 


