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‘Naar onze overtuiging verdient leven het 

om samen beleefd te worden. Altijd. Overal. In alles. 

Samen zorgen we voor zinvol leven en zin in leven’ 
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1. Inleiding  
 

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2019 van Compartijn Exploitatie BV. In dit verslag leggen we zowel 

intern- als extern verantwoording af over het gevoerde beleid ten aanzien van kwaliteit. Het verslag 

blikt terug en, vermeldt resultaten en bevindingen. Aansluitend vormt dit verslag weer het 

uitgangspunt voor het nieuwe kwaliteitsplan. Input voor dit verslag is geleverd door onze bewoners, 

hun families, (para)medici, onze zorgprofessionals en concullega’s uit ons lerend netwerk. Onze 

kwaliteitsdocumenten zijn tevens uitgangspunt van gesprek met zorgkantoren en de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit kwaliteitsverslag geeft inzicht in de organisatie Compartijn op 

concernniveau.  

Compartijn biedt persoonsgerichte zorg en service aan kwetsbare ouderen die niet meer zelfstandig 

thuis kunnen wonen. Deze doelgroep bestaat uit ouderen met een psychogeriatrische en/ of een 

somatische aandoening. De leeftijd van de bewoners varieert. De meeste bewoners hebben een 

leeftijd tussen 80 en 90 jaar maar kunnen ook jonger- of ouder zijn. Alle bewoners hebben een 

zorgindicatie, dit is vaak een Wlz-indicatie zijn verstrekt door CIZ of een indicatie voor ELV laag- hoog. 

De zorgzwaarte varieert en is vastgesteld in de zorgprofielen VV4 t/m VV10. Het gemiddelde 

zorgprofiel is VV5.  

In 2019 zijn de volgende locaties operationeel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: locaties met aantal appartementen 

Locatie Aantal appartementen 

Enschede – De Compagnie 18 + 3 

Rosmalen – De Graef 24 

Breda – De Baronie 19 

Zeist – Hoog Kerckebosch 32 

Den Haag – De Regentes 26 

Maasgouw – Ter Beegden  19 

Roosendaal - Roosdael 26 

Tilburg – Groot Waardijn 26 

Ede – De Compagnie 42 

Eersel - Eresloo 27 
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2. Missie, visie en governance 
Compartijn is een zorgaanbieder voor kleinschalig wonen met zorg voor mensen die 

kwetsbaar oud worden. Bewoners hebben een psychogeriatrische en/of somatische 

aandoening. 

 

Eén van de belangrijkste pijlers van het huidige en toekomstige succes van Compartijn is 

de menselijke maat. 

 

Missie 

‘Comfort care voor senioren. Dat is Compartijn. In onze kleinschalige, luxe huizen bieden 

we persoonlijke service en zorg voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen 

blijven wonen. Bijvoorbeeld als gevolg van psychogeriatrische gezondheidsproblemen 

zoals dementie. We willen dat onze bewoners zo lang als mogelijk de regie over hun 

eigen leven houden. We hebben respect voor de eigen identiteit, de levensvisie en de 

privacy van elke bewoner. En we bevorderen, waar mogelijk, de autonomie’. 

 

Visie 

De zorgvisie van Compartijn gaat uit van respect voor de eigen identiteit, levensvisie, 

privacy en autonomie.  

 

Hier geeft Compartijn inhoud aan middels: 

• Een all-inclusive concept (service en wonen); 

• Medisch-specialistische zorg op afroep (zorg en behandeling); 

• Een vast en vertrouwd team in huis (Medemenselijkheid). 

 

Compartijn gelooft in kleinschalig wonen met zorg voor mensen die kwetsbaar oud 

worden. Veelal hebben zij een psychogeriatrische aandoening als dementie, eventueel 

in combinatie met een somatische aandoening. Naast de luxe, stijlvolle woonomgeving 

treft u bij Compartijn persoonsgerichte zorg en service. De menselijke maat ziet u terug 

in de huiselijke omgeving, familiegerichtheid, aandacht voor goed en gezellig eten en 

drinken, maar vooral in de tijd en aandacht die we voor onze bewoners en hun gasten 

hebben. Onze mensen zijn vanzelfsprekend professioneel, maar zijn bovenal liefdevol en 

gepassioneerd. ‘Naar onze overtuiging verdient leven het om samen beleefd te worden. 

Altijd, overal en in alles. Samen zorgen we voor zinvol leven en zin in leven. Dat is de 

basis voor onze woon- en zorgvisie. Wij noemen dat Comfort care voor senioren.’ 
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3. Uitkomsten per hoofdstuk van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg  

 
3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning  
De wensen van de bewoners zijn te allen tijde uitgangspunt voor de zorgverlening. Hierbij heeft 

Compartijn er voor gekozen om voorafgaand aan inhuizen een goed beeld te willen hebben van de 

toekomstige bewoner. Zeker in het geval van bewoners met een psychogeriatrische achtergrond zien 

we dat deze informatie cruciaal is om contact te maken. Om de achtergrond van onze bewoners 

goed in kaart te brengen maken we gebruik van een zorgvuldige intake-procedure.  

Het eerste contact tussen de bewoner of diens mantelzorger en Compartijn, verloopt via de afdeling 

Family Management. De Family Manager neemt de bewoner bij de hand tijdens het gehele proces 

van oriëntatie en besluitvorming rondom zijn/haar toekomstige verblijf. Zodra hieromtrent een 

beslissing is genomen wordt de locatiemanager ingeschakeld en start deze samen met de EVV-er 

(Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige of Verzorgende) het intakeproces. Allereerst gaat bij 

voorkeur de EVV-er uiterlijk een week voorafgaand aan inhuizen op bezoek bij de bewoner in diens 

huidige thuissituatie (of in de zorginstelling waar deze op dat moment verblijft). Vervolgens hebben 

we ook op de dag van inhuizen nog een intakegesprek met de bewoner, familie- of diens wettelijk 

vertegenwoordiger. Beide contactmomenten worden gestructureerd vastgelegd in het Elektronisch 

Cliëntendossier (ECD).  

Onze medewerkers worden getraind in het opbouwen en onderhouden van een respectvolle en 

evenwichtige relatie waarbij de bewoner de regie heeft en daarbij wordt ondersteund door zijn 

naasten en de zorgverlener. Het inlevingsvermogen, de communicatieve en sociale vaardigheden van 

onze zorgprofessionals zijn cruciaal.  

In de opstartfase van een nieuwe vestiging van Compartijn in 2019, kregen alle medewerkers 

scholing op dit vlak (Workshop Karel de Koning). We hebben hierbij aandacht voor de wijze waarop 

onze doelgroep benaderd wil worden en wat dit van onze zorgprofessionals vraagt. Ook wordt er 

door de directeur zorg tijdens de workshop veel aandacht besteed aan hoe Compartijn 24-uurs zorg 

wil verlenen en daarbij de kwaliteit van de zorgverlening aan bewoners wil borgen vanuit het 

kwaliteitskader. In 2019 is er veel focus geweest op het op de juiste manier vastleggen en 

documenteren van belangrijke en waardevolle informatie in het zorgleefplan. Tevens is er veel 

aansturing geweest vanuit het management op het tijdig opstellen, controleren en accorderen van 

kwalitatieve zorgleefplannen. Hierin werd het management- en de locatiemanagers o.a. ondersteund 

door organisatie adviesbureau Kleemans. 

In 2019 zijn we na een implementatieperiode volledig overgegaan op het ECD van Nedap ONS. Dit 

levert ons betere sturing op het SMART formuleren van doelen en doelgericht rapporteren. Er kan 

volstaan worden met een korte en bondige rapportage die direct gericht is op de behoefte van de 

bewoner; medewerkers hebben hier training over ontvangen en ook voor de in 2019 geopende 

huizen blijven we hier goed op sturen. De locatiemanagers zijn getraind op het juiste gebruik van de 

kwaliteitsmonitor in ONS hetgeen hen sturings-informatie geeft omtrent het methodisch werken.  

Tweemaal per jaar worden de zorgleefplannen van de bewoners besproken in het MDO. De bewoner 

of diens vertegenwoordiger zijn in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij deze bespreking. Om dit zo 

efficiënt mogelijk te laten verlopen hebben de huisarts, verzorgenden en evt. andere disciplines tijdig 
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hun input geleverd, zodat er gericht gekeken kan worden of eventuele aanpassingen in het 

zorgleefplan dienen te worden gemaakt. In 2019 is Caren zorgt geïmplementeerd. Caren zorgt 

faciliteert een heldere communicatie en afstemmingen tussen bewoners, mantelzorgers en hun 

(zorg)netwerk. Caren is snel en handig in gebruik voor iedereen die te maken heeft- of betrokken is 

bij de 24-uurs zorg voor Compartijn bewoners. 

In 2018 is binnen de vestiging Zeist gestart met een pilot “Ik kies mijn eigen eten”. Een 

ondersteunend pakket is besteld bij Edubooks. In 2019 hebben we deze werkwijze verder 

geïmplementeerd in de Compartijn huizen. In het systeem “ik kies mijn eigen eten” zit een serie 

kleine flip-overs, ‘menudraaiers’, met gelamineerde kaarten met foto’s van ‘rauwe’ producten aan de 

ene zijde en bereide producten aan de andere zijde. Door producten als bijvoorbeeld vlees, groente 

en pasta per categorie in een aparte ‘menudraaier’ te plaatsen, kunnen bewoners door de kaarten 

bladeren en zelf een keuze maken uit de onderdelen voor een warme maaltijd of broodmaaltijd en 

op die manier zelf een menu samenstellen. Deze tool helpt de kok en andere (zorg)medewerkers om 

het gesprek aan te gaan met de bewoners en ze meer regie over hun eigen voedselkeuze te geven. 

De set met flip-overs zijn in 2019 uitgebreid met toetjes en fruit flip-overs. Inmiddels is de pilot 

positief geëvalueerd en uitgerold bij de andere locaties van Compartijn. 

3.2 Wonen en welzijn  
Een waarde waarin Compartijn zich duidelijk wil blijven onderscheiden is de all–inclusive formule 

voor de bewoners en hun families. Elk huis van Compartijn is met 20 tot 40 luxe appartementen 

kleinschalig van opzet en biedt een optimaal thuisgevoel. Het is van belang dat onze bewoners zich 

comfortabel, prettig en veilig voelen in hun appartement en bij het gebruik van de gezamenlijke 

voorzieningen. Het interieur van elk huis wordt onder architectuur ontworpen en hoogwaardig 

afgewerkt. De inrichting is modern-klassiek, warm en comfortabel. Resultaat is een huis dat in niets 

doet denken aan een zorglocatie. De services zijn van een bijzonder hoog niveau en geven onze 

bewoners en families een gevoel van luxe. Meer dan eens worden hierover complimenten gegeven 

op onze locaties en in reviews.  

In 2019 hebben we derhalve veel aandacht besteed aan de verbetering van de akoestiek in de huizen 

en zijn er op diverse locatie de eerste schilder- en onderhoud werkzaamheden uitgevoerd. De kleding 

van onze bewoners wassen, drogen en strijken we zelf, waardoor het thuisgevoel nog meer wordt 

versterkt. Leven verdient het om samen beleefd te worden vinden we bij Compartijn. Mee-eten, een 

verjaardag vieren of overnachten is altijd mogelijk in onze huizen. Dat zijn immers de waardevolle 

momenten waar het in het leven om gaat. Huiselijkheid combineren we met medemenselijkheid en 

welzijn. 

3.3 Zingeving en zinvolle dagbesteding 
Vanuit individuele intake en bewonersoverleg worden wensen en behoeften met betrekking tot 

zinvolle dagbesteding geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat er niet altijd behoefte is aan een 

grote/uitgebreide activiteit. Bewoners gaven aan niet een hele dag van huis te willen zijn omdat dat 

voor veel van onze bewoners te vermoeiend is. De activiteiten zijn daardoor wat simpeler gehouden, 

waardoor we vooral ook voorzien in de behoefte van rust en regelmaat. Er is een globale 

jaarplanning omtrent vaste terugkerende activiteiten zoals maandelijks muziek en wekelijks 2x gym. 

Tevens is er een planning van activiteiten omtrent alle feestdagen. Naast deze planning is meer 

onderzoek gedaan naar mogelijkheden en activiteiten voor persoonsgerichte en zinvolle 

tijdsbesteding. Er is een aanvraag gedaan voor een duo-fiets op een locatie, gezien onze huizen vaak 
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in mooie fietsomgevingen gelokaliseerd zijn voor een fietstocht. Inmiddels hebben onze bewoners en 

medewerkers de positieve werking van de CRDL (Cradle) kunnen ervaren. Daarnaast wordt in 

verschillende huizen veel aandacht besteed aan de buitentuinen en is er  een Jeu de Boules baan 

aangelegd. Er is gezocht met ouderenbonden rondom onze huizen, vervolgens worden er afspraken 

gemaakt om de samenwerking aan te gaan en om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen. 

We hebben ervaren dat onze bewoners ontzettend blij worden van muziek. Met regelmaat worden 

er door verschillende musici instrumenten bespeeld en is op gezette tijden een zanger- of koortje op 

locatie om te bewoners te vermaken. Elke locatie heeft een digitale vleugel geïnstalleerd. Het streven 

is elke bewoner (soms in een tweetal) periodiek persoonlijke aandacht te bieden in welke vorm dan 

ook. In de rapportage en tijdens bewonersoverleg worden de verschillende activiteiten geëvalueerd 

om steeds aansluiting te houden bij de behoefte van onze bewoners. Bewegen is een belangrijke 

dagactiviteit voor onze bewoners. Omdat wetenschappelijk is bewezen dat dit juist voor onze 

doelgroep een enorme belangrijke bezigheid is streven we om elke dag even naar buiten met onze 

bewoners. Daarnaast hebben we voor al onze huizen samenwerkingsafspraken gemaakt met 

geriatrische fysiotherapeuten die specifieke oefeningen doen met onze bewoners om o.a. het 

valgevaar te beperken. We ervaren dat onze bewoners daar behoefte aan hebben en er veel 

voldoening uit halen. 

3.4 Veiligheid 
Bij het streven naar optimale veiligheid realiseren we ons dat er altijd een spanningsveld is in het 

leveren van kwaliteitszorg tussen persoonlijke vrijheid en welzijn aan de ene kant, en persoonlijke 

veiligheid en risico’s aan de andere kant. Onze focus ligt op het voorkomen van vermijdbare schade 

bij bewoners en het creëren van een veilige meldcultuur binnen onze huizen. In 2019 heeft 

Compartijn de kwaliteitsbibliotheek, waarin kwaliteitsdocumenten worden aangemaakt en 

gedocumenteerd, verder doorontwikkeld. Beleidsstukken en procesbeschrijvingen worden tevens 

indien nodig aangepast aan wet- en regelgeving en beheerd in een veilige omgeving.  

Naast de protocollen en procesbeschrijvingen van Compartijn beschikken we ook over een contract 

met Vilans zodat altijd de meest actuele protocollen beschikbaar zijn voor onze zorgprofessionals. De 

Vilans KICK-protocollen worden nu steeds landelijk op één plaats geactualiseerd. Onze medewerkers 

kunnen te allen tijde rechtstreeks inloggen en de specifieke protocollen voor de betreffende 

zorgsituatie hanteren.  

Een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid is het veilig melden en leren van fouten. 

Medewerkers kunnen eenvoudig MIC- (meld incident cliënt) en MIM-meldingen (meld incident 

medewerker) documenteren in het ECD. Deze meldingen worden geanalyseerd en centraal 

besproken in de MIC Commissie waarin medewerkers van alle locaties vertegenwoordigd zijn.  

Verschillende tools voor het controleren van veiligheid op het gebied van zorg en facilitair worden 

gehanteerd om de kwaliteit en veiligheid te monitoren. Site Visit Reports (SVR’s) zijn in alle huizen 

uitgevoerd en met de locatiemanager gedeeld en besproken. 

Verschillende systemen en programma’s beschikken over rapportage tools waardoor onze managers 

op afstand kunnen sturen op kwaliteit en veiligheid. De kwaliteitsmonitor, zorgmonitor, Equse en 

Boomerweb leveren ons informatie over de vier relevante thema’s rondom basisveiligheid zoals: 
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• Decubituspreventie; 

• Medicatieveiligheid; 

• Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen; 

• Preventie van acute ziekenhuisopnamen.  

Decubituspreventie: In 2019 is onze bewonerspopulatie in de huizen verder veranderd. Bewoners 

werden minder mobiel waardoor meer aandacht op risicosignalering en kennis van decubitus en 

wondzorg nodig was. Er zijn profiellijsten ontwikkeld en opgenomen in het ECD en de verpleegdoelen 

werden meer concreet geformuleerd waarop helder en eenduidig gerapporteerd kon worden. 

Tevens hebben we vanuit alle huizen regionaal de samenwerking gezocht en 

samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waar ook wondzorgverpleegkundigen deel van uitmaken. 

Binnen Compartijn zijn we van mening dat wondbeoordeling en complexe wondzorg door 

deskundigen dient te worden beoordeeld en dat zij een behandelplan opstellen en de voortgang 

monitoren.  

We zijn zeer content met deze regionale samenwerking die tevens tot deskundigheid bevordering 

leid.  

3.5 Medicatieveiligheid 
Het borgen van de veilige principes in de medicatieketen heeft ook in 2019 centraal gestaan. Naar 

aanleiding van MIC meldingen, MIC analyses en besprekingen tijdens het zorgoverleg en de MIC 

commissie (locatie overstijgend overleg) is een verbeteranalyse en verbetertraject gestart. Het 

medicatiebeleid is aangepast en toegankelijk voor zorgmedewerkers. De afspraken met de 

verschillende apothekers zijn gemaakt en vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze 

samenwerking wordt jaarlijks geëvalueerd. In 2019 is er op innovatieve wijze gekozen om deze 

medicatieveiligheid verder te optimaliseren door het implementeren van de applicatie van 

Boomerweb. Onze huizen en de geselecteerde apotheken maken gezamenlijk gebruik van deze 

digitale toedienlijsten. Er is een geautomatiseerde koppeling tussen het 

apothekersinformatiesysteem (AIS) en de applicatie van Boomerweb. Door de inzet van de Medicatie 

Controle App met Elektronische Toedienregistratie is medicatieveiligheid voor onze bewoners in het 

primaire proces en in de medicatieketen enorm toegenomen. We voldoen hiermee aan de eisen 

gesteld door de IGJ ten aanzien van de Veilige principes in de medicatieketen. Door de nauwe 

samenwerking met de apothekers die de toedienlijsten digitaal beschikbaar stellen, is er voor de 

zorgprofessionals altijd een actuele toedienlijst waarop digitaal wordt afgetekend. Ook is het 

uitvoeren van een dubbele controle van risicovolle medicatie met collega’s onderling naadloos 

ingeregeld. Binnen Compartijn hebben we ervoor gekozen om deze controle via De ZorgCentrale, die 

24/7 beschikbaar en bereikbaar is, uit te laten voeren. Binnen 30 seconden voorziet de zorgcentralist 

onze medewerkers van een goed- of afgekeurde controle. Door het inzetten van zorg op afstand 

maken we tevens een efficiëntie slag. Medicatie vergeten toe te dienen is verleden tijd omdat de 

zorgverleners een notificatie ontvangen als medicatie niet is afgetekend. Elke locatie heeft een 

medewerker verantwoordelijk en geautoriseerd om in de Curo omgeving (de rapportagetool) de 

kwaliteit te kunnen monitoren. Zij kunnen medicatie incidenten inzien en deze gegevens als 

belangrijke input gebruiken voor casuïstiek en kwaliteitsverbetering. Deze medewerker is tevens de 

contactpersoon voor de apotheker gezien de ketenverantwoordelijkheid.  

 



 

10 Jaarverslag Kwaliteit 2019 

3.6 Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking  
Compartijn is een van de zorgorganisaties in het lerend netwerk Kenniz die afgelopen jaar 

gezamenlijk actief geweest zijn in het opdoen en delen van kennis en ervaringen in relatie tot de 

vrijheid en veiligheid van kwetsbare bewoners. Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn deelnemers 

met elkaar in gesprek gegaan over meerdere onderwerpen zoals ‘Wat is vrijheid?’, ‘Wat is 

veiligheid?’, ‘Hoe geef je vorm aan de balans tussen deze twee?’, ‘Hoe om te gaan met 

verantwoording’, het interpreteren van de wet, en gebalanceerde inzet van technologie?  

We hebben ons in 2019 voorbereid op de nieuwe Wet Zorg en Dwang en de eisen die worden gesteld 

aan het opstellen van het zorgplan. In zekere zin had Compartijn de afgelopen jaren al het belang van 

deze vrijheid hoog in het vaandel staan. Door de uitgebreide intake die altijd wordt gedaan om 

vooral in te kunnen spelen op de achtergrond en behoefte van onze bewoners. We hebben 

ondervonden dat dit mede zorgt voor minimaliseren van onbegrepen gedrag en dat het moeten 

inzetten van VBM tot een minimum kan worden beperkt.  

Ook in 2019 zijn medewerkers (bij)geschoold en aangestuurd op het veilig, bewust en gemotiveerd 

omgaan met vrijheid beperkende maatregelen. We onderkennen dat dit een dynamisch proces is 

waarbij we steeds middels onze rapportagetools zullen moeten blijven monitoren of ingezette 

maatregelen moeten worden geëvalueerd en afgebouwd. De relatie met onze bewoners, 

vertegenwoordigers/ verwanten, zorgverantwoordelijken zijn van enorm groot belang om 

gezamenlijk de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een waardevol zorgleefplan en 

stappenplan WZD.  

3.7 Preventie van acute ziekenhuisopname (Advance Care Planning) 

Binnen het multidisciplinair team in onze huizen is ook in 2019 meer aandacht besteed aan Advanced 

Care Planning. Onze zorgprofessionals besteden veel tijd en aandacht aan het achterhalen van de 

wensen en behoeften van onze kwetsbare bewoners. In het proces van Advance Care Planning 

worden op basis van levensvisie en opvattingen, zinvolle en haalbare doelstellingen besproken en 

opgenomen in het zorgleefplan en behandelplan. Heldere communicatie en registratie hieromtrent 

met de huisarts, Specialist Ouderengeneeskunde en (familie van) onze bewoners wordt als 

voorwaardenscheppend gezien. Een kleine verandering in de gezondheid van onze bewoners kan een 

grote verandering zijn in afhankelijkheid en zorgbehoefte. Het is voor ons belangrijk om te weten 

welke behandelingen onze bewoners nog willen ondergaan. Informatieverstrekking die duidelijk is 

verwoord en wordt gegeven in het bijzijn van familie van de bewoners maakt het mogelijk om hierin 

de juiste keuze te maken en gezamenlijke afspraken over behandeling rond het levenseinde te 

bespreken en te documenteren. We hebben in 2019 ongeplande ziekenhuisopnames gehad binnen 

Compartijn. De belangrijkste oorzaak hiervan kwam vanuit een val-situatie. 

3.8 Meten, Leren en verbeteren van kwaliteit  
Het meten, monitoren, leren en verbeteren van kwaliteitszorg heeft binnen Compartijn in 2019 een 

verdere ontwikkeling doorgemaakt. Er is in 2019 door de directeur zorg een aantal keren contact 

gezocht met de inspecteur van de IGJ om casuïstiek en vragen rondom voorbehouden maatregelen 

te toetsen. Het contact met de inspecteur van de IGJ is goed en constructief. 2019 stond in het teken 

van professionaliseren van de organisatie d.m.v. het verder implementeren van het 

kwaliteitsmanagementsysteem. Compartijn is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Compartijn is een 

leergierige organisatie met een sterke visie die tot in detail is uitgewerkt. Er is voor gekozen om deze 
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gedetailleerde uitwerking meetbaar te maken middels een Site Visit Report. Het meten en monitoren 

is met name gericht op hospitality. Voor de zorginhoudelijke kwaliteit is in 2019 deze interne 

audittool uitgebreid met een Care Visit Report. Deze specifieke interne audit voor de zorgprestaties 

betreft indicatoren basisveiligheid, indicatoren toezicht IGJ en indicatoren kwaliteitskader. De 

continuïteit van de verbetercyclus PDCA (Plan-Do-Check–Act) ondersteunt het uitdragen en borgen 

van kwaliteit op alle niveaus binnen de organisatie.  

Voor het uitvoeren van de Care Visit Reports en het ondersteunen van zorgmedewerkers en 

locatiemanagers bij het leveren- en bewaken van kwaliteitszorg, is in 2019 een ZZP Compartijn 

huisarts aangesteld. De Compartijn arts komt in 2019 met regelmaat op de locaties en heeft 

veelvuldig contact met de reguliere huisarts welke verbonden is aan een Compartijn locatie. In 2019 

is ook een begin gemaakt met de introductie en aanstelling van coördinerend verpleegkundigen per 

locatie. Deze coördinerend verpleegkundige heeft een centrale regierol als het gaat om de kwaliteit 

van zorgverlening op locatie en schakelt accuraat en kwalitatief tussen de locatiemanager- en de 

overige zorgmedewerkers. 

Doelstelling van de interne audit is dat twee keer per jaar de locaties worden bezocht door de 

Compartijn arts- en directeur zorg voor een Care Visit audit. In 2019 is hier een voortvarende start 

mee gemaakt en zijn de meeste locaties beoordeeld middels de door Compartijn zelf ontwikkelde 

Care Visit methodiek. De auditoren zullen verslag uitbrengen aan het managementteam en de 

resultaten en verbetervoorstellen zullen besproken worden met alle collega’s. Indien er verbetering 

nodig is, vindt er na een aantal weken een tweede toetsing plaats. Op deze wijze borgen we 

structureel de kwaliteit van zorg- en hospitality en wordt de formule- en de borging ervan 

gemonitord. Het lerend netwerk van Compartijn wordt steeds meer naast centraal ook decentraal 

georganiseerd. Uiteraard hebben we onze eigen trainingen en maken we in 2019 gebruik van Kenniz, 

een kennisplatform waarbij het delen van (zorg)kennis en actuele ontwikkelingen in de zorgmarkt 

centraal staat. Het heeft onze voorkeur om vooral met de reguliere zorgorganisaties waarmee we 

samenwerkingsafspraken hebben gemaakt in de regio, naast samenwerken ook samen leren te 

organiseren. Dit wordt als positief ervaren door stakeholders als verzekeraars, huisartsen en 

apothekers, die bijzonder veel waarde hechten aan deze ketensamenwerking in de regio.  

3.9 Leiderschap, governance en management 
In samenwerking met de Raad van Commissarissen is in 2019 de zorgbrede governance code verder 

geïmplementeerd. De diverse onderdelen van de governance code zijn onderdeel van onze 

werkwijze en overlegstructuur. Het toetsen van de naleving van deze code vindt plaats door onze 

accountant Grant Thornton. Om geïnformeerd te worden en toezicht te houden op het functioneren 

van de organisatie en de geleverde zorg en service, neemt het managementteam deel aan diverse 

overlegmomenten. Compartijn is een formeel toegelaten WTZi zorginstelling. De Raad van Bestuur 

staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen en ziet toe op het volgen van de Zorgbrede 

Governance Code. De Raad van Commissarissen bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie 

en de voornaamste risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie. In 2019 hebben er vier 

formele vergaderingen plaatsgevonden met de Raad van Commissarissen. De Raad van 

Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met 

de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. Jaarlijks maken het 

Bestuur en de RvC afspraken over inhoud en kwaliteit van op te leveren informatie.  
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Voor het verankeren van de medische, verpleegkundige en psychosociale expertise heeft Compartijn 

de samenwerking geborgd met reguliere zorgorganisaties middels een samenwerkingsovereenkomst. 

In onze huizen werken we vanaf de start regionaal samen waarbij huisarts, SO, psycholoog en andere 

paramedici nauw optrekken en in samenwerking met de Compartijn huisarts het team begeleiden. 

Dit met een gezamenlijk geformuleerd omgangsplan, waarin concreet- en met stappen duidelijk is 

wat de beste manier van begeleiding geven is. Deze preventieve werkwijze voorkomt escalaties. 

Onze medewerkers zijn zo bij uitstek in staat om spoedzorg zoveel mogelijk te vermijden door goede 

inzet van preventieve zorg en multidisciplinair kennisdelen. 

Compartijn hecht veel waarde aan de medezeggenschap van bewoners met betrekking tot de zorg en 

service die wij bieden. De cliëntenraad is geformeerd en bestaat uit vertegenwoordigers van 

bewoners. In dit kader zijn er goede en intensieve contacten gelegd met bewoners, familie en de 

directie van Compartijn. Tevens zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van communicatie en 

persoonlijke contacten tussen directie, managementteam en de (vertegenwoordigers van) bewoners.  

De directie van Compartijn bestond in 2019 uit de drie oprichters van Compartijn en 

medeaandeelhouder Incluzio. Per locatie functioneert een Vrouw of Heer des Huizes als 

locatiemanager. Het managementteam wordt in 2019 gevormd door drie directeuren, een Manager 

Operations, Family Manager, een Care-contractmanager en de Manager Real Estate. Er is een 

duidelijke portefeuille verdeling onder de drie directeuren. De directeur Zorg is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van zorg. 

3.10 Personeelssamenstelling  
Om de kwaliteit en continuïteit van zorg en service te borgen hebben we kritisch gekeken naar de 

personeelssamenstelling in de huizen. Steeds meer zijn we ons gaan focussen op het boeien- en 

binden van medewerkers, om zo de landelijke krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te kunnen 

bieden. We zullen de komende jaren vooral blijven inzetten op competentiemanagement, 

onderzoeken welke zorgprofessionals we willen aantrekken, welke competenties zij bezitten en 

welke we aanvullend in scholingsvorm kunnen aanbieden. Compartijn is een erkend leerbedrijf en 

biedt ook stagiaires van verschillende beroepsopleidingen de mogelijkheid om praktijkervaring op te 

doen. Ook zijn er meerdere medewerkers die een opleiding doen, maar geen leerling titel hebben. 

De personeelssamenstelling en personele inzet wordt gemonitord en er wordt gestuurd op 

continuïteit en veiligheid voor doelmatige organisatie met optimale productiviteit. Aanvullend wordt, 

indien expertise op specialistische verpleging ontbreekt, een beroep gedaan op de deskundige 

medewerkers van onze samenwerkingspartners van de reguliere zorgorganisaties. Zo borgen we dat 

onze bewoners de juiste zorg op het juiste moment van de meest deskundige zorgprofessional 

krijgen. Uiteraard bieden we onze medewerkers ook de mogelijkheid om vakinhoudelijk een 

doorontwikkeling te maken.  

We hechten veel waarde aan het samenwerken met de bestaande zorgorganisaties en 

zorgprofessionals, huisartsen, apothekers, casemanagers dementie en WMO beleidsmedewerkers. In 

2019 zijn we deze samenwerking verder gaan intensiveren. Door de actuele ontwikkelingen en 

uitingen van LHV en Verenso voor het leveren van medische zorg in kleinschalige woonvormen 

nemen we onze verantwoordelijkheid door randvoorwaarden te bespreken en de veiligheid van de 

medische functie te borgen. Afspraken ten aanzien van deze samenwerking met huisartsen, 

apothekers en reguliere zorgorganisatie leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Deze 
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samenwerkingen evalueren we en indien nodig stellen we werkafspraken bij. We realiseren ons dat 

we verantwoordelijk zijn als onderdeel van deze ketensamenwerking. Er zijn jaargesprekken waarin 

competentie en loopbaanontwikkeling aan de orde komen Ook is er een scholingsbeleid met 

terugkerende scholingen. We bieden medewerkers opleidingen en aandachtsvelden om hen te 

blijven binden en te boeien. 

3.11 Gebruik van hulpbronnen 
Hulpbronnen zijn voorwaardenscheppend voor het primaire zorgproces. Compartijn beschikt over 

een Programma van Eisen aan de hand waarvan bestaande en nieuwe huizen zijn gerealiseerd en 

geëquipeerd. Dit programma van eisen beschrijft de uitgangspunten voor de indeling van onze 

huizen, benoeming en situering van ruimtes inclusief de minimale maatvoeringen en het 

uitrustingsniveau hiervan. Eveneens zijn alle bouwkundige en installatietechnische aspecten 

beschreven. Het programma van eisen wordt continu geactualiseerd met de input van nieuwe wet- 

en regelgeving. Ook worden verworven inzichten en opgedane ervaringen van medewerkers en 

locatiemanagers verwerkt en ontwikkeld het programma van eisen mee in de groei en het continu 

verbeterproces van Compartijn.  

Voor onderhoud, instandhouding, periodieke inspecties en certificering zijn per locatie meerjarige 

onderhoud- en instandhoudingscontracten afgesloten. De werkzaamheden worden met de 

locatiemanagers individueel afgestemd en gepland waarbij het belang van onze bewoners voorop 

staat. Voor de bewaking en coördinatie van deze werkzaamheden is er binnen Compartijn een 

vastgoedmanager aanwezig. We hebben het afgelopen jaar gemerkt dat er binnen Compartijn veel 

hulpbronnen beschikbaar zijn maar dat het implementeren, inbedden en maximaal benutten van 

deze bronnen zodat ze werkelijk ondersteunend zijn nog aandacht behoeft. Dit heeft er toe geleid 

dat ook voor de opening van nieuwe locaties de opleidingscarrousel is doorontwikkeld. Het basis 

team voor elke vestiging maakt tijdens deze carrousel door middel van workshop kennis met de 

belangrijkste systemen, processen en hulpbronnen die binnen Compartijn voor handen zijn. Op basis 

van ervaringen willen we deze trainingscarrousel, al dan niet in aangepaste vorm, periodiek inzetten 

voor instructie van nieuwe medewerkers. Binnen Compartijn hebben we de overtuiging dat we door 

inzet van slimme zorgtechnologie en efficiënte oplossingen met dezelfde mensen meer kwalitatieve 

en (persoons)gerichte zorg kunnen leveren. Alle appartementen in onze huizen zijn daarom voorzien 

van een Slimme Optische Sensor. Flexibel inzetbare (mobiele) personen alarmering is beschikbaar en 

wordt op maat ingezet. In 2019 is het domotica platform weer voorzien van een softwarematige 

update waardoor nieuwe functionaliteiten beschikbaar zijn gekomen en het geheel vooral 

gebruiksvriendelijker is geworden. We hebben op diverse ondersteunende vlakken 

kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd door het inzetten van die hulpmiddelen die de best mogelijke 

zorgresultaten opleveren of (beter) bijdragen aan een methodisch werkproces, zonder een gevoel 

van hospitalisatie te creëren. Zo is de inzet van digitale sleutelkluizen waardoor medewerkers door 

middel van een persoonlijke pincode alleen over die sleutels kunnen beschikken waarover zij uit 

hoofde van hun functie ook mogen beschikken ook in de neiuwe huizen doorgevoerd. In alle huizen 

is naast de al aanwezige medicatiekast voorzien in een medicijnwagen hetgeen medicatieveiligheid 

ten goed is gekomen. 

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt willen we vooral bekijken hoe zorginnovatie en inzet van 

hulpbronnen naast functiedifferentiatie een bijdrage kan leveren aan optimalisatie effectieve inzet 

en ondersteuning van onze medewerkers. We zullen hierbij ook anticiperen op de Wet Zorg en 
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Dwang die zal worden ingevoerd. Hierbij willen we vooral de focus hebben op vrijheidsbevordering in 

plaats van inzetten van vrijheidsbeperkingen. Technologie kan hierbij ondersteunend zijn. 

Leverancier, diensten en hulpmiddelen worden geselecteerd o.a. op basis van de mate waarin zij bij 

Compartijn passen en onze visie begrijpen en kunnen ondersteunen. Door middel van periodieke 

evaluaties en leveranciersbeoordelingen zijn voor de kern-/ kritische leveranciers het 

verbeterpotentieel en de aandachtspunten in kaart gebracht en over het algemeen naar tevreden 

opgepakt. Voor 2020 willen we deze systematiek van evalueren en verbeteren continueren en hier 

van leren.  

De huizen van Compartijn beschikken over ruime en gesegmenteerde algemene ruimten zodat er 

eet-, zit- en recreatie gelegenheid is voor verschillende type bewoners. Deze algemene ruimten zijn 

voor alle bewoners en hun gasten vrij toegankelijk. De individuele appartementen van Compartijn 

zijn gemiddeld tussen de 40 en 50 m2 groot en beschikken standaard over een rolstoelgeschikte 

badkamer uitgerust met toiletsteunen, douchesteunen en douchestoelen. Nabij de entree bevindt 

zich een pantry met spoelbak en koelkast. Er is geen kookgelegenheid. De appartementen zijn niet 

gesegmenteerd. De slaap- en woonruimte bieden genoeg ruimte voor een zit, eet en slaapgedeelte. 

De (binnen)tuinen zijn voor bewoners en hun gasten vrij toegankelijk en rondom, vriendelijk maar 

doeltreffend, fysiek afgesloten middels houten palen met staaldraad begroeid met beukenhagen.  

Compartijn maakt gebruik van een kwaliteitshandboek. Dit handboek is door alle medewerkers op 

elk moment te benaderen via een beveiligde toegang op internet. In het handboek zijn alle 

procedures, protocollen, beleidsdocumenten en formulieren van Compartijn opgenomen. Vanuit 

CarePortal zijn de verschillende systemen gekoppeld zodat er sprake is van Single Sign On en onze 

Zorgmedewerkers zelfstandig, eenvoudig en overal kunnen werken in een beveiligde ICT omgeving.  

De diverse facilitaire zaken worden uitgevoerd volgens de wettelijke eisen. De financiële 

administratie en administratieve organisatie, evenals het personeelsbeleid vallen onder de Shared 

Services die we vanuit onze moedermaatschappij Facilicom afnemen. Samenwerkingsrelaties met 

reguliere zorginstellingen in de regio zijn in 2019 verder geïntensiveerd en de bestaande relaties 

geëvalueerd.  

3.12 Gebruik van informatie  
Binnen Compartijn hechten we waarde aan heldere eenduidige informatievoorzieningen en 

transparantie voor onze bewoners, families, stakeholders en onze medewerkers. Het is onze 

overtuiging dat communicatie hierin een belangrijke rol speelt. Het kwaliteitsverslag zijn evenals het 

kwaliteitsplan een mooi voorbeeld waarin we onze verantwoording intern en extern afleggen op 

basis van verzamelde informatie. 

Als eerder vermeld hebben we als organisatie veel tools en informatiebronnen tot onze beschikking 

waarvan we actief gebruik maken, met als doel een effectieve inzet van mensen en middelen, het 

leveren, monitoren, managen, samen leren en verbeteren van zorg te ondersteunen. Uiteraard 

bieden we ook informatie aan onze bewoners en hun naasten opdat zij er gebruik van kunnen 

maken. Het afgelopen jaar hebben we al een verbeterslag gemaakt om vooral die informatie uit 

systemen te kunnen halen die een toegevoegde waarde leveren en de kwaliteitszorg inzichtelijk 

maken. We zullen er nog actiever mee aan de slag gaan om onze bestaande registratiesystemen voor 

ons te laten werken. Registreren moet geen doel op zich worden maar bijdragen aan kwaliteitszorg 

waarbij sprake is van veiligheid en continuïteit. Een werkomgeving waarin medewerkers zich vrij 
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voelen om te informeren en er sprake is van een veilige meldcultuur voor fouten is 

voorwaardenscheppend voor kwaliteitszorg. Een mooie start hebben we gemaakt met het 

vormgeven van een door Compartijn ontwikkeld en bruikbare informatietool voor de Care Visit 

Reports ( specifieke interne audit voor de zorgprestaties). Dit document is opgebouwd op basis van 

indicatoren basisveiligheid, indicatoren toezicht IGJ en indicatoren kwaliteitskader. Op deze manier 

kunnen we vooral datgene uitvragen, meten en monitoren wat onze bewoners, overheid, 

zorgkantoren, verwijzers en inspectie van ons vragen.  

Bewonerstevredenheid wordt gemeten via Zorgkaart Nederland. We hebben hier ook in 2019 veel 

aandacht aan besteed door actiever bezig te zijn met het opvragen van reviews. We hebben ook in 

2019 vanuit Zorgkaart Nederland een belronde opgestart, waarbij professionele uitvragen telefonisch 

zijn gedaan. Eenmaal per jaar zal de Netto Promotor Score (NPS) worden aangeleverd voor 

onderlinge vergelijkbaarheid van verpleeghuisorganisaties. De informatie over bewonerservaringen 

is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt worden voor 

verbetering en voor keuze-informatie voor (potentiële) bewoners. Over het jaar 2019 hebben we 

scores vanuit een uitgebreide, zelf uitgevoerde bewoners enquête. De verkregen informatie leveren 

we aan bij het zorginstituut.  

Alle bewoners ontvangen, alvorens zij in zorg komen, onze interne klachtenreglement. Tevens is deze 

klachtenregeling gepresenteerd op onze website. Compartijn is aangesloten bij de WKKGZ 

klachtencommissie. Bewoners kunnen klachten melden aan direct betrokkene(n), aan de 

klachtenfunctionaris en aan de Raad van Bestuur, waarna de klacht eventueel nog voorgelegd kan 

worden aan de geschillencommissie. De Compartijn klachtenfunctionaris heeft in 2019 5 klachten 

ontvangen- en afgehandeld. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


