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Inleiding 

 

Voor u ligt het kwaliteitsplan van Mienskipssintrum Leppehiem. Het is een herziening van 

het kwaliteitsplan wat in oktober 2018 is opgesteld. Aanleiding om het plan te herzien is 

de ‘Waardigheid en Trots op locatie – scan’ (WOL-scan) die in november 2018 is 

uitgevoerd.   

 

De kwaliteitsdoelstellingen die in het  plan worden beschreven zijn tot stand gekomen 

vanuit het meerjaren beleidsplan, de jaarlijkse kaderbrief en de uitkomsten van de WOL-

scan. Een aantal kwaliteitsdoelstellingen maakt onderdeel uit van het meerjarenplan voor 

aanvraag van middelen in het kader van Waardigheid en Trots en tevens zijn 

doelstellingen opgenomen die onderdeel uitmaken van de aanvraag voor een 

kwaliteitsbudget voor de verdere implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

in de organisatie.   

 

 

Hoofdstuk 1  Profiel zorgorganisatie 

 

 

1.1.   Structuur van het concern 

 
Juridische structuur 

Mienskipssintrum Leppehiem is statutair vastgelegd als Stichting Verzorgingscentra 

Utingeradeel. Leppehiem heeft één locatie in Akkrum die geregistreerd is bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 41000048. 
 

Besturingsmodel 

In Mienskipssintrum Leppehiem krijgen de verzorging en de verpleegkundigen ruimte om 

hun vak uit te oefenen. Ze worden daarbij ondersteund door een projectmanager Zorg en 

Welzijn, controller, personeelsadviseur, kwaliteitsadviseur en de bestuurder. Daarnaast is 

er een Raad van Toezicht ingesteld. 
 

Toelatingen 

Leppehiem heeft een toelating (Wet Toelating Zorginstellingen) voor het leveren van WLZ 

functies en functies met betrekking tot de Zorgverzekeringswet. Tevens heeft Leppehiem 

een toelating voor het leveren van verpleeghuiszorg. Daarnaast heeft Leppehiem 

gunningen voor levering van diensten in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning. 
 

Medezeggenschapstructuur 

De formele medezeggenschapstructuur in Leppehiem ziet er als volgt uit: er is een 

cliëntenraad ingesteld die de belangen van de cliënten in Leppehiem behartigt. Daarnaast 

is er sinds 1990 een ondernemingsraad ingesteld voor de behartiging van de belangen 

van de medewerkers.  
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1.2 Ambitie Leppehiem  

 

 

In welke behoefte voorziet Leppehiem? 

 

Mienskipssintrum Leppehiem wil al haar mogelijkheden binnen zorg en welzijn gebruiken 

om alle kwetsbare ouderen in mid Fryslân te helpen zelfstandig te blijven wonen. Als de 

leefsituatie erom vraagt, biedt Leppehiem een thuis. 

 

 

Wat wil Leppehiem betekenen voor de samenleving? 

 

Leppehiem wil onderdeel zijn van Akkrum en omgeving en biedt een leefomgeving 

dichtbij voorzieningen. Dit maakt het woonzorgcentrum levendig en toegankelijk. 

Het welbevinden van onze cliënten/bewoners is het uitgangspunt van de zorg die 

Leppehiem biedt. Dit kenmerkt zich door persoonlijke en oprechte aandacht die de 

medewerker geeft. 

 

Kwetsbare ouderen kunnen door Leppehiem in eerste instantie ondersteund worden met 

zorg in de thuissituatie.   

 

Leppehiem biedt ook een fijn thuis als de leefsituatie zodanig wijzigt, dat een 

woonomgeving met intensievere zorg en ondersteuning wenselijk is. 

 

De zorg en ondersteuning binnen Leppehiem wordt verleend vanuit de kerncompetenties 

professioneel, respectvol, vrij en ondernemend. De medewerkers worden gefaciliteerd 

om deze zorg te kunnen bieden. De betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers is 

hierbij onmisbaar.  

 

 

1.3 Zorg en dienstverlening 

 

Zorgsoorten 

 Zorg met verblijf in het kader van de Wet Langdurige Zorg  

(zowel met als zonder behandeling en BOPZzorg): Leppehiem levert zorg in het 

kader van de Wlz (verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg). Dit betreft de 

zorgzwaartepakketten 2 t/m 6 en 8 zonder behandeling en de zorgzwaartepakketten 

5 t/m 8 met behandeling. Daarnaast wordt tevens zorg geleverd in het kader van de 

WLZ op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT) 4 t/m 6 zonder behandeling en het 

Modulair Pakket Thuis (MPT). 

 Wijkverpleegkundige Zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet 

 Eerstelijnsverblijf in het kader van de Zorgverzekeringswet 

 Ondersteuning (huishoudelijke hulp in de aanleunwoningen, dagondersteuning, 

thuisondersteuning en persoonlijke verzorging) in het kader van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning 
 

Daarnaast levert Leppehiem een aantal diensten: 

- Opvolging alarmering  

- Maaltijdservice 

- Restaurant 

- Sociaal culturele activiteiten 

 

Mienskipssintrum Leppehiem streeft en wil doorgroeien, (eventueel) in samenwerking 

met andere,  naar een compleet aanbod voor alle kwetsbare ouderen ongeacht de 

zorgvraag, waardoor de leefbaarheid van dorpen en het individuele welzijn van cliënten 

wordt bevorderd. Op het gebied van de levering van multidisciplinaire zorg werkt 

Leppehiem samen met Patyna. Onder andere de Specialist Ouderengeneeskunde en de 
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psycholoog, maar ook eerstelijns specialisten als fysiotherapie of diëtiek worden via 

Patyna ingehuurd. Er zijn in overeenstemming met Patyna duidelijke afspraken gemaakt 

betreffende procedures en verantwoordelijkheden. 

 

1.5  Werkgebied  

 

Mienskipssintrum Leppehiem is werkzaam binnen zorgkantoorregio 18 (Fryslân). Het 

werkgebied strekt zich uit van het ‘Lege Midden’ tot en met de ‘Lege Geaen’. Concreet 

behoren de volgende dorpen tot het werkgebied van Leppehiem. 

 

Gemeente 

Heerenveen 

Gemeente 

Leeuwarden 

Gemeente  

Súdwest Fryslân 

Gemeente  

De Friese Meren 

Akkrum Jirnsum Raerd Terherne 

Aldeboarn Grou Dearsum  

Nes Reduzum Poppenwier  

Nieuwebrug Friens Tersoal  

Haskerdijken Idaerd Sibrandabuorren  

 Eagum   

 Wergea   

 Warten   

 Warstiens   

 Wirdum   

 Swichum   

 

1.6  Maatschappelijke betrokkenheid 

 

Mienskipssintrum Leppehiem maakt onderdeel uit van de regio en de regio van 

Leppehiem. Het blijvend versterken van de verbinding met de regio en het vergroten van 

de mogelijkheden tot het bieden van zorg- en dienstverlening die deze rol versterken is 

onderdeel van het beleid. De maatschappelijke betrokkenheid van Leppehiem is terug te 

vinden in veel facetten van de organisatie: 

 

Mienskipssintrum 

In Mienskipssintrum Leppehiem zijn veel maatschappelijke organisaties gehuisvest. Dit 

vergroot de leefbaarheid van het wooncentrum en bevordert de maatschappelijke 

integratie.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van Leppehiem bestaat uit leden welke maatschappelijk actief zijn 

in de regio van Leppehiem. Dit uitgangspunt is ook statutair vastgelegd. 

 

Personeel en vrijwilligers 

Een groot deel van de medewerkers woont in de regio waarin Leppehiem ook zorg en 

diensten levert. De betrokkenheid van de regio bij onze organisatie is groot. Dit blijkt ook 

uit het feit dat er op dit moment ongeveer 135 vrijwilligers zijn die zich inzetten voor 

Leppehiem.  

 

Leveranciers 

De eigen regio is belangrijk. Daarom is het van belang de inkoop te gunnen aan 

regionale leveranciers. Lokale leveranciers zijn over het algemeen beter in nalevering. Op 

lange termijn zit de waarde in het krijgen van maatwerk en een snelle levertijd. Een 

goede verstandhouding vertaalt zich in kwaliteit. 

 

 



6 

 

Social Return 

Leppehiem is met gemeenten in gesprek over het inzetten van uitkeringsgerechtigden in 

het kader van de participatiewet (social return). Dat kan op meerdere manier vorm 

krijgen, afhankelijk van de persoon en beschikbare werkzaamheden. Op dit moment 

werkt Leppehiem al met BBL, BOL en WSW trajecten en ook via de Wajong is een 

medewerker in dienst. 

 

 

2. Kwaliteitsbeleid 

 

2.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

Start programma “U woont nu hier” – Gerke de Boer.  

- E-learning (start februari 2019)  

- Aanstellen en training van interne ‘docenten’ (geregeld door Projectmanager Zorg 

en Welzijn)  

 

 

Coördinerende rol verpleegkundigen om samen met het (multidisciplinair) team te leren 

het persoonsgericht werken te organiseren (in de praktijk toe te passen). 

- Evaluatie en aanscherpen functiebeschrijving unitverpleegkundigen (januari-februari 

2019) 

- Coaching verpleegkundigen door projectmanager Zorg en Welzijn. 

 

 

2.2. Wonen en Welzijn 

 

Aandacht voor levensvragen:  is onderdeel van het persoonsgerichte zorgprogramma “U 

woont nu hier”.  

 

Familie participatie en vrijwilligers – Beleid Informele zorg. 

Ontwikkelen van beleid informele zorg. Zodat als module 6 van `U woont nu hier` aan de 

orde is er voldoende kaders zijn om er mee aan de slag te gaan. 

 

Schone kamer en gemeenschappelijke ruimtes. Met de huidige schoonmaakdienst zijn 

nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken worden intensief gemonitord:   Actie Hoofd 

receptie en schoonmaak. 

 

Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten: 

Ontwikkelen specifieke zinvolle dagbestedingsprogramma’s voor PG en Somatiek. 

Opleiding dagbestedingscoaches:  start voorjaar 2019  

Op basis van de individuele wensen (met meer aandacht voor levensvragen en 

zingeving) worden zinvolle tijdsbestedingsactiviteiten ontwikkeld. De zorg krijgt extra tijd 

om ook uitvoering te geven aan deze activiteiten. Waarbij ook aandacht is voor avond 

activiteiten: vanaf januari 2019 

 

Het creëren van een voorziening (huiskamers) voor dagbesteding dichtbij de afdeling, 

zodat er een oplossing op maat en een zinvolle dag-invulling kan worden gerealiseerd 

voor cliënten die hier behoefte aan hebben en baat bij hebben. 

 

Maaltijden: Zowel de keuken als het restaurant krijgen tijdelijk ondersteuning om zowel 

de beleving als de kwaliteit (gezond en gevarieerd) van de maaltijden te verbeteren. 

Januari – mei 2019 

 

In 2019 (november) wordt, op basis van het nog te ontwikkelen doelgroepenbeleid een 

meerjarenhuisvestingsplan opgesteld. Waarbij veiligheid, domotica, comfort en sfeervol 

wonen belangrijke kaders zijn. 
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2.3 Veiligheid 

 

Instellen afdeling kwaliteitswerkgroepen (maart 2019). Deze werkgroepen krijgen de 

opdracht om de uitkomsten van de MIC, Prisma Light analyse, indicatoren, klachten, 

voorbehouden handelingen etc. in verbeteracties uit te voeren, te evalueren en aan te 

passen. De plannen plus voortgang worden besproken in de centrale kwaliteitscommissie. 

De kwaliteitswerkgroepen zorgen ook voor input voor het centrale kwaliteitsbeleid. 

 

Samenstelling afdeling kwaliteit werkgroep: 

Praktijkverpleegkundige (voorzitter) 

(Unit)verpleegkundige (coördinatie van de uitvoering) 

Verzorgende en helpende 

Behandelaar 

 

Samenstelling centraal kwaliteitscommissie (februari 2019) 

Praktijkverpleegkundigen 

Kwaliteit en proces adviseur (secretaris en ondersteuning) 

Projectmanager Zorg & Welzijn 

SOG (op afroep) 

Bestuurder (voorzitter) 

 

In samenwerking met de huisartsen en de apotheek willen we gaan werken met één 

geautomatiseerd systeem waarin het gehele proces van voorschrijven tot toediening in 

geregistreerd kan worden. (Q3 2019) 

 

 

2.4. Leren en verbeteren 

 

Werkoverleggen:  

Opstellen doel en werkwijze, onderdeel van het werkoverleg is teamvorming, feedback, 

openheid etc. (en kwaliteitsissues): januari projectmanager Zorg en Welzijn 

Inplannen van 6 wekelijks werkoverleg: projectondersteuner 

 

Ontwikkelen van een visie op continu leren en verbeteren. Q1 – P&O adviseur en 

Praktijkopleider 

 

Het verder vormgeven van het lerend netwerk (op alle niveaus inde organisatie), zodat 

het netwerk van elkaar kan leren en op bepaalde gebieden samen kan werken om de 

kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren. Actie: Bestuurder 

 

2.5. Leiderschap, governance en management 

 

In de nieuwe structuur is geen sprake meer van een managementlaag. De bestuurder zit 

dicht op het zorgproces. 

 

De ondersteunende diensten (B&D) ontwikkelen op basis van de behoefte instrumenten 

om het primaire proces te ondersteunen. Hiertoe wordt minimaal twee keer per jaar bij 

het werkoverleg aangeschoven om de dienstverlening met de daarbij horende praktische 

afspraken te evalueren. 
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2.6. Personeelssamenstelling 

 

Ontwikkelen van een strategisch personeelsplan, goede basisroosters wat voldoet aan de 

zorgvraag, juiste personeelssamenstelling en ‘slimme’ werving. 

Samenwerking in het team wordt opgepakt in de werkoverleggen nieuwe stijl o.l.v. 

projectmanager Zorg en Welzijn 

 

Basisbezetting op orde brengen conform de normen personeelssamenstelling Hoofdstuk 6 

paragraaf 6.3 van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (Addendum 20.12.2018), om te 

kunnen zorgen voor een beter evenwicht tussen zorg en welzijn op de afdeling, dat 

medewerkers de rust en de ruimte voelen om aandacht te besteden aan het welzijn van 

cliënten teneinde cliënten te laten ervaren dat er voldoende aandacht is voor hun 

individuele wensen en behoeften op het gebied van zingeving en zinvolle dag-invulling. 

- Knelpunten in de zorg oplossen door extra inzet personeel op cruciale momenten 

gedurende de dag. 

- Verpleegkundige aanwezigheid vergroten, met name in de avond, nacht en 

weekendsituatie. 

 

Er zal een plan opgesteld worden om Leppehiem (nog) aantrekkelijker te laten zijn als 

werkgever voor het huidige personeel, maar tevens voor nieuwe medewerkers. Actie 

Personeel en ontwikkelingsadviseur Q1 

 

Meer dan voorheen zal er aandacht zijn voor coaching en ontwikkeling vanuit de 

werkvloer. Waarbij eigenaarschap, inspraak, samenspraak en tegenspraak de leidende 

principes gaan worden. Hiervoor is een ‘veilige cultuur’ nodig waar medewerkers zich vrij 

voelen om mee te denken, feedback te geven en om van elkaar te leren. Actie: 

Projectmanager Zorg en Welzijn 

 

 

2.7. Gebruik van hulpbronnen en informatie 

 

Aanschaf van een geautomatiseerd roosterprogramma :  staat op het programma voor 

2019 

 

Aanschaf van een handig digitaal handboek met slimme zoekfunctie: 2019 selectie. 

Afhankelijk van de implementatie mogelijkheid invoeren in 2019 anders in 2020. 

 

Evaluatie gebruik ONS: Q1 2019.  

Implementatie CarenZorgt : Q1 2019 

Opstellen ontwikkelplan verbetering ONS, inclusief koppeling met huisarts en apotheek: 

Q2 2019 

de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren. 

 

 

3.0 Verbetercyclus 

 

Het maken van plannen is een eerste stap. Het uitvoeren, evalueren en de plannen weer 

aanpassen of aanscherpen zijn essentiële vervolgstappen in het kwaliteitsbeleid. Door de 

keuze om de professionals op de werkvloer meer verantwoordelijkheid te geven, het 

invoeren van werkoverleggen (nieuwe stijl) en het invoeren van afdelings 

kwaliteitswerkgroepen is gekozen voor een ontwikkeling van continue verbeteren op de 

werkvloer.  

Het ondersteunen van deze verandering is een taak van het leiderschapsteam.  

Het monitoren van de veranderingen wordt als een structureel agendapunt in het overleg 

Leiderschapsteam opgepakt. 

 


