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Voorwoord
Terugkijkend op 2021, kan ik zeggen dat het wederom een vreemd jaar was. De
COVID heeft ons leven behoorlijk veranderd. Mensen raakten hun vrijheid kwijt en er
werden veel regels opgelegd. Angst en frustratie zijn een emotie waarmee wij iedere
dag geconfronteerd worden. Mensen snakken naar wetenschappelijke
onderbouwingen bij de maatregelingen die getroffen worden. Wij leven daardoor in
een grote paradox. Dit is in iedere vezel van de maatschappij voelbaar, zo ook op de
werkvloer binnen de Polder Résidence.
Dit jaar heb ik gewoon functioneringsgesprekken met het zorgteam gehad. Dit is
belangrijk voor mij als bestuurder, een analyse met betrekking tot de medewerker
zelf en wat er speelt op de werkvloer. Zijn er wensen met betrekking tot persoonlijke
ontwikkelingen of zijn er onnodige energievreters? Ik heb alles laten bezinken en ik
heb mijn conclusies op een rijtje gezet. Iedereen is gelukkig nog super blij om hier te
werken. De gestructureerde organisatie die nu voelbaar is voor iedereen wordt
ervaren als de sterkste voorruitgang binnen het bedrijf. Het is duidelijk naar wie je
moet gaan met vragen. Collega’s roemde ook opleidingszaken. Niet alleen de
evaluaties van de leerlingen zijn dus positief, maar ook de collega’s zelf vinden het
heel fijn dat hier meer structuur is ingebracht.
Al met al is er veel tevredenheid. Het zorgteam bestaat uit een mooi gemêleerd
gezelschap met heel veel talenten en allemaal dezelfde visie. Wij zorgen allemaal
met passie en liefde voor de bewoners en hun omgeving en bezorgen hen een
waardige en kwalitatief goede oude dag. Momentjes van geluk creëren, zodat er een
lach ontstaat. Zonder zorgen, met zorg omgeven.
Positiviteit is meer dan een woord, Het is een manier van leven!

Bestuurder Polder Résidence B.V.

Jennifer Hofmeijer
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Inleiding
De Polder Résidence/ Hoeve richt zich op kwetsbare ouderen met dementie of een
andere ziekte die beperkingen voor iemand meebrengt. Wanneer zij niet meer
zelfstandig kunnen wonen, biedt de Polder Résidence/ Hoeve hen een huiselijke
woonomgeving. Dit doen wij voor 22 bewoners verspreid over twee huizen in de
provincie Noord Holland. Bewoners blijven in principe bij ons wonen tot hun
levenseinde.
Per huis levert een vast team 24-uurs wonen, welzijn en zorg binnen een
beschermende woonomgeving. Onze medewerkers begeleiden de bewoners in hun
dagelijks leven, kijkend naar wat de bewoner nog wél kan. Samen zoeken zij naar
passende en voor de bewoner positieve prikkels om tot een prettige en zinvolle daginvulling en verblijf te komen.
In dit verslag leest u hoe wij in 2021 hebben gewerkt aan het ontwikkelen en
waarborgen van onze kwaliteit, met als doel de best mogelijke zorg en ondersteuning
voor onze bewoners en hun naasten. De doelen van 2022 zijn gesteld en we werken
weer aan continuïteit en verbeteringen van de kwantiteit en kwaliteit van zorg.
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Over de Polder Résidence en Polder Hoeve
Het streven binnen onze organisatie is altijd onderscheidend te zijn. Dit heeft
betrekking op kwaliteit zorg, maar zeker ook welzijn en de originaliteit binnen de
facilitaire mogelijkheden. Premiumzorg betekent altijd meedraaien op het hoogste
niveau; dit met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit binnen de zorg, hoog niveau in
welzijn, hygiëne wooncomfort, gastvrijheid, dienstbaarheid, kennis, ondersteuning ,
innovatie.
Kwantiteit is te danken aan visie, missie en structuur
Missie; premiumzorg leveren past in onze al bekende visie; kwetsbare ouderen een
mooie oude dag bezorgen ondanks de beperkingen die zij met zich meedragen.
Structuur; de helderheid van beleid en visie richting personeel en cliënten .

Onze missie: zonder zorgen met zorg omgeven
De Polder Résidence/ Hoeve biedt kwetsbare ouderen, die een zorgbehoefte
kennen, een beschermende woonomgeving.
Kwaliteit van leven staat centraal
Wij vinden dat kwetsbare ouderen die zorgbehoevend
zijn recht hebben op een menswaardig leven waarin
persoonlijke aandacht en kwaliteit van leven centraal
staat. Wanneer zij niet meer zelfstandig thuis kunnen
wonen, vinden ze bij ons een huiselijke en
beschermende woonomgeving waarin zij zichzelf
kunnen zijn. Wij kennen de bewoners en herkennen
en erkennen de ongemakken van hun ziekte.
Daardoor weten wij passende begeleiding te geven,
zo nodig in samenwerking met andere disciplines.
Wij kennen en zien onze bewoners
Wij proberen bewoners een leven te bieden zoals ze
dat thuis gewend waren. Zij ontvangen
persoonsgerichte begeleiding in het dagelijks leven.
Samen met bewoners en familie bieden we
begeleiding, zoeken we naar positieve prikkels en
richten wij ons op de identiteit en authenticiteit van de
bewoners. Ondanks de beperkende ziekte kijken wij
naar wat de bewoners wél kunnen.
Wij werken slagvaardig
De Polder Résidence/ Hoeve wil bewoners en familie helpen in het proces rondom
de achteruitgang en ziekten. Potentiële bewoners die interesse hebben in het wonen
bij de Polder Résidence/ Hoeve weten snel waar ze aan toe zijn. Onze werkwijze is
slagvaardig. Onze communicatie is eenduidig, helder en goed.
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Wij worden steeds een stapje beter
Wij stimuleren een cultuur van continu verbeteren en stellen daartoe tijd en middelen
beschikbaar. Directie en medewerkers handelen naar een heldere visie op wonen,
welzijn en zorg. Door open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en te leren van
situaties, klachten en incidenten, wordt onze dienstverlening steeds een stapje beter.
Door open en concreet te communiceren, maken wij situaties inzichtelijk en
vergelijkbaar en leermomenten zichtbaar.
Wij willen tevreden teams
Medewerkers zijn de sleutel naar goede zorg en begeleiding voor onze bewoners.
De inzet van voldoende en bekwaam eigen personeel heeft dan ook onze
allerhoogste prioriteit.
Het team bestaat uit vaste medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Teamleden
worden gestimuleerd om van elkaar te leren en om zich te ontwikkelen. Wij
ontwikkelen persoonlijk leiderschap, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en
verhogen daarmee de kwaliteit van onze welzijn- en zorgactiviteiten. Wij gaan uit van
de kwaliteiten en mogelijkheden van het team en de individuele medewerkers. Het
personeelsbestand zonder leerlingen in 2021 bestond uit 24 FTE.
niveau 1:
niveau 2:
niveau 3:
niveau 4:
niveau 5-6:

3,6 FTE
2,4 FTE
7,4 FTE
8 FTE
2,6 FTE
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Onze visie op wonen, welzijn en zorg
Samen thuis
Een kleinschalige woonvorm, waarbij de bewoners als in een gezin met elkaar leven.
Ingericht op hun eigen wensen en behoeften met vertrouwde elementen zodat ze
zich thuis voelen. Met de gezelligheid van een gezin en de privacy van een eigen
stek. Een riante woonkamer en woonkeuken, met een heerlijk terras en grote tuin
voor de nodige beweging en de afwisseling. Helemaal ingericht voor doelgroep: de
kwetsbare oudere. Professioneel en zorgzaam worden de bewoners bij de dagelijkse
activiteiten betrokken. Afgestemd op hun mogelijkheden en behoeften dragen de
bewoners bij aan een herkenbaar leefpatroon en worden ze gestimuleerd en
begeleid. Met als doel blijdschap en geluk te creëren. Met een vast team van
professionele verzorgenden die elke bewoner persoonlijk kennen. Die weten wat hij
of zij plezierig vindt en wat niet. Die geborgenheid en persoonlijke aandacht geven
zoals ieder dat wenst. 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zonder zorgen, met zorg
omgeven.
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Onze kernwaarden
Voor medewerkers van de Polder Résidence/ Hoeve zijn de volgende kernwaarden
van belang:
Verantwoordelijk:
Wij voelen ons verantwoordelijk voor en betrokken bij de Polder Résidence/ Hoeve.
Wij doen alles wat in onze macht ligt om zaken zo goed mogelijk te laten verlopen.
Gemaakte afspraken worden altijd nagekomen.
Zorgzaam:
Wij zijn zorgzaam voor een ieder: bewoners, hun families, collega’s en alle andere
betrokken personen en partijen.
Respect:
Wij hebben en tonen respect voor de bewoners, hun families, onze collega’s en alle
andere personen en partijen.
Gastvrij:
Wij realiseren ons dat we bij de bewoners en
hun families in de Polder Résidence/ Hoeve
te gast zijn. We stellen ons dienstbaar op om
het hen zo veel mogelijk naar de zin te
maken
Teamspeler:
Wij werken op een positieve manier samen
met onze collega’s om gezamenlijk de best
mogelijke resultaten te behalen.
Oplossingsgericht:
Wij zoeken binnen een redelijk tijdsbestek
zelf passende oplossingen voor problemen
en lossen deze daarmee voor zover mogelijk
zelf op.
Communicatief:
Wij communiceren tijdig alle relevante zaken
op een prettige, eerlijke en duidelijke manier
met bewoners, hun families, collega’s en alle
andere personen en partijen. Wij geven
goede feedback en zijn hier op getraind.
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Doelgroep
Wij richten ons op ouderen met zowel geheugenproblematiek als mensen met een
somatisch probleem, waardoor thuis wonen onmogelijk is. Beide doelgroepen
hebben een indicatie, deze zijn door het CIZ (Centraal indicatiestelling Zorg)
vastgesteld. Al onze bewoners zijn door het CIZ geïndiceerd met een VV 5 of 6. VV 5
staat voor cliënten met psychogeriatrische problematiek. Dementie heeft
verschillende vormen. In de Polder Résidence/ Hoeve komen we allerlei vormen
tegen. Alzheimer en ouderdomsdementie komen het meest voor. Somatische
problematiek en zeer kwetsbare ouderen kunnen ook wonen en leven in de Polder
Résidence/ Hoeve. Zij krijgen zorg geleverd vanuit de indicatie VV 6.

Binnen de Polder Résidence/ Hoeve hebben we capaciteit voor 22 bewoners,
verspreid over twee locaties. De Polder Résidence en de Polder Hoeve. Deze
locaties zijn naast elkaar gesitueerd op één landgoed. Een grote tuin, een tuinhuis,
een kroeg, een zwembad en terrassen, kunnen door beide locaties worden gebruikt.
Hierdoor lijkt het op een dorp.
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Kwaliteit en veiligheid
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
Elke bewoner wordt door ons gezien als een uniek persoon. In onze zorg en
ondersteuning houden wij rekening met een ieders eigenheid. Het persoonlijke
zorgleefplan is gebaseerd op de unieke persoonlijke wensen en behoeften van elke
bewoner. Wij stemmen onze professionele zorg voortdurend af op de actuele
noodzaak.
Uniek zijn – Gezien worden in persoonlijke context, eigen identiteit
De essentie van belevingsgerichte zorg: aansluiten bij de persoon, zoekend reageren
en positieve prikkels stimuleren. Kijken naar wat er wél kan.
Wanneer bewoners zich onvoldoende of niet meer kunnen uitdrukken, zoeken
zorgverleners naar de betekenis van gedrag. De familie speelt hierin een belangrijke
rol. Door de levensgeschiedenis van een bewoner te leren kennen, begrijpen wij het
heden beter.
Alle relevante informatie over bewoners wordt vertaald naar het zorgleefplan.
Enerzijds informatie over zijn of haar gezondheidssituatie, de benodigde zorg en hoe
iemand omgaat met zijn ziekte. Anderzijds informatie over hoe iemand in het leven
staat en hoe dat leven tot nu toe vorm kreeg. Welk dag- en nachtritme is men
gewend? Welke activiteiten zijn belangrijk, ook vanuit levensbeschouwing? Welke
contacten zijn belangrijk om te onderhouden? Al bij de eerste kennismaking en het
eerste bezoek aan de Polder Résidence / Hoeve wordt hier uitgebreid over
gesproken. Dit om te zoeken naar manieren om hier opnieuw invulling aan te geven,
met respect voor eigen regie en autonomie van de bewoner.
Zorgverleners kennen de persoonlijke behoeften van een bewoner. Zij kennen ook
de risico’s. Dit stelt hen in staat om veranderend gedrag te duiden, of daar adequaat
hulp bij te vragen. Ook de familie moet goed geïnformeerd worden, bijvoorbeeld over
de balans tussen veiligheid en vrijheid in relatie tot het bijvoorbeeld (samen)leven
met dementie. Dilemma’s worden besproken en hiervan wordt geleerd.
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Compassie: nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip
De bewoners leren kennen en verbinden is het speerpunt bij Polder Résidence/
Hoeve. Onze zorgverleners gaan met bewoners in gesprek. Zij praten mét hen, niet
over hen. Zo nemen zij kennis van het verhaal, de behoeften en wensen, de zorgen,
problemen en levensvragen van elke bewoner. Zij spreken de bewoner aan met
respect en op de manier die hij of zij prettig vindt.
Naast aandacht voor de bewoner is er
ook aandacht voor familie, naasten en
mantelzorgers. Zij verdienen
ondersteuning in hun vaak zware rol.
Bovendien kennen zij de bewoner goed,
wat maakt dat zij waardevolle input
kunnen geven voor de wijze waarop wij
optimaal zorg en ondersteuning kunnen
bieden. Zorgverleners hebben respect
voor de normen en waarden van zowel
de bewoner als van diens naasten en
mantelzorgers.
Dit alles vraagt speciale competenties van medewerkers, zoals inlevingsvermogen
en empathie. Onze medewerkers beschikken over goede communicatieve en sociale
vaardigheden. Daarnaast beschikken zij over de juiste zorginhoudelijke kennis en
vaardigheden.
Betrokkenheid en verbinding, ook in de laatste levensfase
Wij bieden bewoners, voor zover mogelijk, een actief leven met vorm en inhoud. Dit
betreft zowel de grote als kleine onderdelen van de dag. Wanneer mensen ouder
raken, verminderd de assertiviteit, waardoor veel mensen het idee hebben dat
ouderen geen interesse meer hebben om activiteiten te ontplooien. Maar juist door
mensen te stimuleren en te begeleiden tot activiteiten, zien wij blijdschap en geluk
ontstaan. Gezamenlijke activiteiten vinden wij daarom erg belangrijk, maar 1 op 1
activiteiten zijn ook een must. Elke bewoner wordt door ons gestimuleerd en
geactiveerd tot activiteiten, afgestemd en passend gemaakt naar de behoeften en
mogelijkheden van de bewoner.
Omdat de assertiviteit verminderd is bij ouderen, laten de zorgverleners zich primair
leiden door de wensen van de bewoner, om zo ook het gevoel van eigen regie
hebben te behouden. Hierbij geldt dan ook een belangrijk uitgangspunt: liever zelf
laten doen dan overnemen.
Medewerkers maken met de bewoner en diens naasten een afweging tussen
kwaliteit van leven enerzijds en de veiligheidsrisco’s anderzijds. Wij hebben dan ook
nauw contact met familie zodat de wensen en gebruikelijke levens nageleefd worden.
Het is voor ons van belang dat familie zich binnen de Polder Résidence/ Hoeve thuis
voelt. Er mag geen drempel zijn om dingen te vragen en mee te denken omtrent
beleid van zijn of haar dierbaren.
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Zorgdoelen – Afspraken en inspraak bij de doelen ten aanzien van zorg,
behandeling en ondersteuning
Voordat mensen bij ons komen wonen, krijgt de familie en soms de persoon in
kwestie een rondleiding. We geven een rondleiding en vertellen over de missie en
visie van de Polder Résidence/ Hoeve. Het is belangrijk dat mensen een goed gevoel
hebben van de Polder Résidence/ Hoeve voordat zij überhaupt op de wachtlijst
komen. Bij opname proberen we de bewoner zich meteen thuis te laten voelen door
hem of haar mee te nemen in de dagelijkse activiteiten van de Polder Résidence/
Hoeve. We gaan na hoe de bewoner gewend is om te leven, de zorgvraag,
behoeften en wensen worden in kaart gebracht zodat de bewoner zich zo snel
mogelijk thuis kan voelen in de Polder Résidence/ Hoeve. Familie wordt ook
betrokken bij de opname.
Voordat de bewoner bij ons komt wonen, zorgen we dat de bewoner en zijn/haar
gegevens zijn verwerkt in ons digitale dossier Zilliz. Hierin maken we ook het
zorgleefplan voor de bewoner. Eerst gaan we uit van de gestelde doelen die
gemaakt zijn in overleg met de familie en de bekende wensen en behoeften van de
bewoner. Gedurende de bewoner langer bij ons woont, observeren we goed en gaan
we na 1 maand in gesprek met de familie. Een zogeheten ‘eerste maand evaluatie’
vindt plaats. Hierin bespreken we onze observaties en bevindingen van de bewoner,
zo worden nieuwe doelen gesteld. Wij vinden het belangrijk dat de familie zich in het
plan en bijbehorende doelen kunnen herkennen om zo de zorg goed af te stemmen.
Ieder half jaar wordt het zorgplan opnieuw geëvalueerd en besproken met de familie.
Deze gesprekken noemen wij de ‘halfjaarlijkse evaluaties’.
Voor de opname wordt contact opgenomen met de oude huisarts om de medische
gegevens van de bewoner over te dragen aan de nieuwe huisarts. De nieuwe
huisarts wordt op de hoogte gesteld en een inschrijfformulier wordt ingevuld. De
Polder Résidence/ Hoeve heeft een raamwerkovereenkomst met huisartsenpraktijk
Breezand. Verder hebben wij nauw contact met de ouderenarts van Geriant, zodat
we zowel de continuïteit als een hoge kwaliteit van medische zorg kunnen
garanderen.
Binnen 24 uur na de opname van de bewoner zijn zaken als medicatie, dieet,
primaire hulpvraag en een eerste contactpersoon vastgelegd in het zorgdossier. Ook
worden het uitvoeringsverzoek en vrijheidsbeperkende middelen formulieren zo snel
mogelijk doorgenomen met de huisarts. Beide formulieren worden getekend.
Ieder kwartaal hebben we in de Polder Résidence/ Hoeve een Multi Disciplinair
Overleg (MDO). Naast de directie en verpleegkundige van de Polder Résidence/
Hoeve zijn ook de huisarts, ouderenarts en apotheker aanwezig bij het MDO. Voor
overige behandelaren geldt dat zij worden uitgenodigd indien dit voor de betreffende
bewoner relevant is. Nieuwe doelen worden gemaakt tijdens het MDO, afgestemd op
de wensen en behoeften van de bewoner. Na het MDO koppelen wij de doelen door
naar de familie en bespreken deze. 2020 was communicatie een aandachtspunt, de
Polder Résidence/Hoeve heeft haar best gedaan om deze te bevorderen.
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Communicatiebevordering in 2021-2022
Geriant
Eind 2021 zijn we gestart met een maandelijks overleg met de ouderenarts binnen
onze organisatie, Dr. Wielinga van Geriant. Iedere maand komt zij langs en vindt er
een overleg betreft alle cliënten plaats. Hier wordt het dementiële beeld, eventuele
medicatie en benaderingswijze geëvalueerd om zo de kwaliteit van zorg te
continueren en te verbeteren. Het eerste overleg heeft plaatsgevonden op 20
december 2021. Zowel verpleegkundige van de Polder Résidence/ Hoeve als Dr.
Wielinga zijn zeer tevreden en verwachten dat dit een groot verbeterpunt zal zijn
betreffende communicatie en continuïteit van de medische interventies voor de
cliënten van de Polder Résidence/ Hoeve met een dementieel beeld.

Lerend netwerk
Wij werken samen met het Horizon College, ROC en In Holland. Door het jaar heen
krijgen wij verschillende BOL leerlingen van niveau 1 t/m 6, deze leiden wij op.
Leerlingen
De Polder Résidence heeft nu 2 gediplomeerde praktijkopleiders. Voor iedere lichting
leerlingen organiseren zij een dag om verpleegtechnische vaardigheden aan te leren
en af te toetsen. Dit doen zij m.b.v. een fantoompop, welke eigendom is van de
Polder Résidence/ Hoeve. Ook mogen zij, wanneer hier behoefte naar is, altijd hun
handelingen oefenen op de fantoompop. Ook hebben we een BBL-leerling
verzorgende IG, deze verwacht in 2023 haar diploma in ontvangst te nemen.

Werken aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning in 2022
In ons streven naar het bieden van belevingsgerichte welzijn en zorg, waarbij de
wensen en behoeften van onze bewoner centraal staan, hebben wij in 2021 enkele
belangrijke stappen gezet.
Herijken kritische primaire processen
In 2021 hebben wij onze kritische werkprocessen weer nauwkeurig onder de loep
genomen. Deze werden bekeken tijdens de interne audit. Samen met medewerkers
en managers hebben wij gekeken waar we het goed doen en waar het beter of
efficiënter kan. Op deze manier zijn wij gekomen tot een set werkprocessen die
medewerkers ondersteunt in hun werk om bewoners te voorzien van excellente
welzijn en zorg.
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Wonen en welzijn
Wonen en welzijn gaan bij ons hand in hand. Wij doen er alles aan om de wensen en
verlangens van onze bewoners zo veel mogelijk waar te maken. Waar mogelijk
zoeken wij naar manieren om beperkingen geen obstakel te laten zijn.
Zingeving
Van elke bewoner proberen wij inzicht te
krijgen in grote en kleine levensvragen.
Hiermee proberen wij de kwaliteit van leven
te verbeteren.
Sommige levensvragen komen bij bewoners
regelmatig aan de orde. Bijvoorbeeld omgaan
met verlies van functies, eenzaamheid, rouw,
depressie, ouderdom en invulling van de
laatste levensfase. Zorgverleners hebben hier
specifieke aandacht voor. Het is bovendien
voor iedere bewoner mogelijk om een
geestelijk verzorger te spreken van de eigen
levensbeschouwelijke signatuur.
Zingeving kan ook zijn: iets betekenen voor
een ander. Bewoners die op dit gebied
wensen hebben, worden daarin van harte
ondersteund.
Zinvolle tijdsbesteding
Wij begeleiden bewoners in hun dagelijks leven. Hierbij gaan wij zo veel mogelijk
mee in hun tempo. Tegelijkertijd zijn we soms ook sturend, nemen we initiatief en
bieden we structuur aan. Het vinden van die balans is ons vak. Er is
gelijkwaardigheid in de zorgrelatie tussen bewoner en zorgprofessional.
Bewoners beslissen zelf mee over de indeling
van hun dag. Voor en met elke bewoner
zoeken wij naar een prettige, vaste en
vertrouwde dagindeling, zonder vast te zitten
in een rigide gemeenschappelijke structuur.
Het zorgteam kent de behoeftes en wensen
van de bewoner; Waar wordt hij of zij blij van?
Persoonlijke leefgewoontes zijn hierin leidend.
Wel is er een bepaalde dag structuur binnen
de Polder Résidence/ Hoeve. De maaltijden
worden gezamenlijk genuttigd, waardoor het
gevoel van een familie wordt vergroot. Ook
zien wij dat er meer genoten wordt van de
maaltijden als deze in gezelschap worden genuttigd. Dag-structuur is van groot
belang. Vooral bij de psychogeriatrische bewoner kan het dag en nacht ritme
behoorlijk verstoord raken. Dit heeft direct invloed op de kwaliteit van de gezondheid.
Overdag wordt er geleefd en in de nachtelijke uren hoort er geslapen te worden.

Kwaliteitsplan 2021/2022 Polder Residénce BV | december 2021

Huiselijkheid
Bewoners worden – naar behoefte – gestimuleerd en actief betrokken bij het
huishouden. Activiteiten als de was opvouwen, fruit schillen en bloemen in een vaas
zetten worden in het bijzijn van de bewoners, waar mogelijk met de bewoners,
uitgevoerd. Aan sociale activiteiten als gezamenlijk koffie drinken en de maaltijden
nuttigen wordt veel waarde gehecht. Door zelf mee te eten dragen zorgverleners bij
aan de sfeer en huiselijkheid. De beleving van de maaltijd geeft positieve prikkels en
stimuleert interactie. Activering kan ook mentaal zijn: bewoners om hun mening
vragen of uitnodigen verhalen te vertellen.
Ook de buitenwereld wordt betrokken bij
het leven van de bewoners. Bijvoorbeeld
door te gaan wandelen, of door samen
met familie buitenactiviteiten of
uitstapjes te organiseren. Ook in huis
vinden activiteiten voor bewoners plaats.
Deze zijn afwisselend gericht op balans
in beweging, ontspanning, geheugen
activering, sociale interactie en
creativiteit. Bij de uitvoering van de
dagactiviteiten krijgt een bewoner naar
behoefte begeleiding van het zorgteam
en soms ondersteuning van een vaste
vrijwilliger.
In beide locaties is een vertrouwd team van zorgverleners werkzaam dat bekend en
vertrouwd is met de leefgewoontes en begeleidingsbehoefte van de afzonderlijke
bewoners. Ook houden zij zicht op de groepsdynamiek, zodat bewoners in de
huiselijke opzet zo goed mogelijk tot hun recht komen en zichzelf kunnen zijn.
Lichamelijke verzorging
Onze medewerkers stemmen de persoonlijke
verzorging van bewoners af op hun wensen en
gewoonten. Hun aandacht gaat niet alleen uit naar
bed, bad en toiletgang maar ook naar zaken als
haardracht, make-up, bril, gehoorapparaat en
kledingkeuze. Uiteraard staan wij garant voor een
goede verzorging van lichaam en kleding. Iedere
dag worden mensen geholpen met douchen. Als
zij in bad willen, is daar ook de mogelijkheden toe.
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Familieparticipatie
De familie is onderdeel van het zorgteam rond een bewoner. De zorgverlener levert
goede begeleiding, de familie zorgt voor invulling van de mooie momenten. Samen
realiseren we de best mogelijke leefsituatie en zorgen wij ervoor dat de bewoner zich
thuis voelt in onze woonruimten. Wij stimuleren de betrokkenheid van familie bij het
organiseren en deelnemen aan het dagelijks leven, de zorg en activiteiten. Wij
vinden het belangrijk dat familie, vrienden en andere betrokkenen uit het sociale
netwerk van de bewoner zich welkom voelen. Bewoners ontvangen bezoek wanneer
zij dat wensen. Familie voelt zich vrij om tradities voort te zetten zoals men dat
gewend was. Bijvoorbeeld de manier waarop feestdagen en verjaardagen worden
gevierd.
Familieleden worden actief betrokken bij onze
visie op wonen, welzijn en zorg. Daarnaast
worden zij door zowel zorgmedewerkers als de
bestuurder geïnformeerd over relevante zaken
binnen de Polder Residence. Op deze manier
proberen wij familieleden betrokken te houden
bij hun dierbare.
Foto’s maken van mooie, bijzondere en
onvergetelijke momenten hoort bij de visie van
de Polder Résidence/ Hoeve. De foto’s van de
bewoners worden geplaatst op ons besloten
twitter- en facebookpagina. Hiervoor is bij
opname een informed consent social media en
publicatie foto’s getekend. Deze foto’s zijn voor
de familie en naasten van de bewoners erg
belangrijk. Het is een vastgelegde herinnering,
een gespreksonderwerp en een geruststelling
als de familie/ naasten niet in de buurt zijn.
Begeleiding familieleden
Omgaan met een kwetsbare ziekte, onder andere dementie van een dierbare is niet
eenvoudig. Daarom begeleiden wij de familie en delen wij onze kennis over het
ziektebeeld en de omgang met medebewoners. Wij helpen en begeleiden naasten bij
de veranderende rol die zij innemen ten opzichte van de bewoner: van intensieve
mantelzorg naar genieten van het contact en de dagelijkse omgang.
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Zorg in de laatste levensfase
Ook in de allerlaatste fase kunnen naasten een beroep
op ons doen. Met iedere bewoner wordt bij opname
concreet gesproken over zorg rondom het levenseinde.
De bewoner maakt zijn of haar wensen kenbaar: wat
men wel of juist niet wil als het einde nadert. Concreet
gaat het over zaken als comfort, pijnbestrijding,
medische zorg, toedienen van medicijnen, vocht en
voeding. Deze wensen worden opgenomen in het
zorgleefplan en actief gedeeld met het multidisciplinaire
team. De afspraken over zorg rondom het levenseinde
zijn ook bekend bij de naasten en worden op
regelmatige basis, indien mogelijk met de bewoner,
geëvalueerd. Onze kennis betreft de laatste fase, delen
wij met de dierbaren. Het idee dat mensen alleen in een kamertje moeten zitten, is
niet meer van deze tijd. Delen en verbinden is juist een goede steun en staat haaks
op het isolement waar veel mensen in worden gezet bij het terminale proces.
Zorgverleners bieden ondersteuning in het laatste deel van de zorg. Na het overlijden
van een bewoner blijven wij, in nauwe afstemming met de familie, naar behoefte
begeleiden en bijdragen aan het afscheid. Wij hebben een eigen wijze waarop wij
afscheid nemen van de bewoner. Zowel zorgverleners, familie, vrijwilligers en
bewoners zijn hierbij betrokken.
Nagesprek
Na enige tijd vindt er een nagesprek met de familie plaats. We kijken terug op de
periode dat de bewoner bij ons gewoond heeft en bespreken de ervaringen. Waar is
de familie tevreden over en is belangrijk voor ons om te blijven voortzetten en waar
ziet de familie verbeterpunten waar we van kunnen leren.
Wooncomfort
De kwaliteit van onze locaties is een belangrijke voorwaarde voor de levenskwaliteit
van onze bewoners. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan. Uiteraard zijn de
privé, verkeers- en gedeelde (recreatie)ruimten schoon en veilig. Ook voldoen zowel
de Polder Résidence als de Polder Hoeve aan de eisen van het
bouwbesluit en de geldende richtlijnen. De inrichting van de
huizen is afgestemd op de zorg- en ondersteuningsbehoefte van
bewoners, met balans tussen vrijheid en veiligheid. Er is ruimte
voor huiselijkheid, sociale interactie en privacy. Bewoners
beschikken ieder over eigen sanitair. Zij richten hun kamer naar
wens met eigen spullen in. Een hoog-laagbed is wel aanwezig
en is volgens Arbo technische richtlijnen aanwezig om zo het
zorgteam te ondersteunen. Ook de buitenruimtes zoals tuin, bos,
terras en patio’s zijn onderdeel van de woonomgeving, en
bieden ruimte voor activering en ontspanning. We vinden het
belangrijk dat bewoners de geur en de gezelligheid van
zelfgemaakte lekkernijen ervaren. Er wordt altijd zelf en vers
gekookt en bewoners worden hier actief bij betrokken.
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Werken aan wonen en welzijn in 2021
Activiteiten-beleid
Op het gebied van activiteiten bieden wij in ons beleid veel ruimte. Het kan ook nooit
een vast patroon hebben, omdat de bewonersgroep steeds veranderd. Daarbij ook
de wensen en verlangens van de cliënten. Het is net als een persoonlijk
cliëntendossier; er moet continue worden geëvalueerd en herzien. Er zijn geen
speciaal opgeleide activiteitenbegeleiders voor de Polder Résidence B.V. werkzaam.
Het zorgteam kent de bewoners goed. Tijdens de ADL kan je als verzorgende/
verpleegkundige al zien hoe de client zich voelt, zodat je vanuit dat standpunt een
dag indeling kan bedenken en gerichte activiteiten kan ontplooien.
Duo-fietsen
De Polder Résidence/ Hoeve heeft 2 duo-fietsen als
eigendom. Deze geven ons nog meer ruimte voor
welzijns- en bewegingsactiviteiten. Aangezien een
doelstelling binnen onze visie en beleid bewegen is, is dit
een aangename bijkomstigheid voor de cliënt. Tevens
hebben deze beide een elektrische ondersteuning, wat de
ergonomie bevorderd, zodat een ieder er gebruik van kan
maken. Hier proberen wij de familie en naasten van de
bewoners ook bij te betrekken.
Tuinzitplaatsen
In 2021 zijn er 2 mooie ronde picknicktafels ontworpen voor de bewoners, met
bijbehorende kussens. Hier wordt op zonnige dagen veel gebruik van gemaakt. Het
zitten aan een ronde tafel verbindt bewoners met elkaar. De tafels zijn zo geplaatst
dat het uitnodigend is om er gebruik van te maken en zijn makkelijk bereikbaar. Ook
zijn er 4 banken ontworpen welke aan de voorkant van de Polder Résidence staan,
met uitzicht over de verzorgde tuin.
Welzijn in 2022
Welzijn blijft altijd van grote prioriteit binnen het beleid van de Polder Résidence. Zij
biedt het zorgteam en de vrijwilligers alle ruimte om welzijn te creëren. Creativiteit
wordt aangemoedigd. Er wordt hierin goed gekeken naar de client haar of zijn
zorgleefplan. Waar liggen de behoeften? Dat is bij iedere groep en ieder individu
anders. Groepsdynamiek speelt hierin een grote rol.
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Vrijwilligers
Het eerste half jaar van 2021 heeft de Polder Résidence/ Hoeve het helaas met
minder tot geen vrijwilligers moeten doen. Het coronavirus belette hen om te kunnen
komen. In deze tijd hebben wij onze vrijwilligers uiteraard goed op de hoogte
gehouden, omdat zij inzage hebben in de besloten Twitter en Facebook accounts.
Ook stuurden wij hen regelmatig kaartjes en bloemen. Zij misten ons net zo veel als
wij hen.
Tijdens de HKZ audit werd er gesproken met de vrijwilligers. Zij geven aan uiterst
tevreden te zijn en voelen zich betrokken en goed begeleid. Polder Résidence/
Hoeve wordt door de vrijwilligers gezien als één grote familie. Dezelfde woorden
kwamen naar voren bij de functioneringsgesprekken/ evaluaties met de vrijwilligers.
Behoefte aan een nieuwe scholing werd uitgesproken, dit is direct omgezet in een
doel. Twee BBL verpleegkundigen hebben een les voorbereid en uitgevoerd voor de
vrijwilligers; ‘’Hoe om te gaan met dementie’’. De scholing werd als informatief en
nuttig beschouwd.

Werken aan veiligheid in 2022
Wij stimuleren medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Leren van elkaar, maar
ook van fouten en (bijna) incidenten die zich voordoen of zouden kunnen doen. Door
lering te trekken uit ongewenste gebeurtenissen en de juiste preventieve
maatregelen te nemen, proberen wij herhaling te voorkomen. Zo vergroten wij de
veiligheid en kwaliteit van de door ons geboden zorg, evenals de veiligheid en
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden voor medewerkers. In de Polder Résidence/
Hoeve hebben wij een MIC commissie. (meldingscommissie incidenten cliënten)
Melding van incidenten
Voor het melden van incidenten mag geen drempel bestaan. Sinds 2012 werkt de
Polder Résidence/ Hoeve met de procedure Melden Incidenten Cliënten (MIC).
Tevens hebben twee medewerkers in 2015 zich opgeleid tot prisma analisten binnen
dit bedrijf. Hierdoor wordt er vakkundig met meldingen en medische incidenten
omgegaan. Incident-oorzaak- gevolg- evaluatie- plan van aanpak wordt continue
onder de loep genomen. De commissie komt ieder kwartaal bijeen en brengt de
voorgekomen incidenten in beeld. Bijvoorbeeld een toename in brede zin van
agressie, medicatiefouten en valincidenten. Of juist dat ingezette
verbetermaatregelen tot het gewenste effect hebben geleid. Het is de taak van de
commissie om erop toe te zien dat het team de MIC-procedure op de juiste manier
toepast (meldcultuur en gedrag).
De kwaliteitsmanager draagt zorg voor het maandelijks verzamelen van de
geregistreerde incidenten in een managementrapportage. Zo ontstaat er inzicht in
het aantal meldingen, onderverdeeld naar categorieën (medicatie, agressie, vallen,
overig) en subcategorieën. Deze worden besproken in een werkoverleg met het
zorgteam.
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Veiligheidsorganisatie
Ieder jaar wordt er bij de Polder Résidence/ Hoeve een BHV cursus met daarbij
brandoefeningen gegeven. Iedere werknemer binnen de Polder Résidence/ Hoeve is
BHV’er en maakt iedere 3 jaar ook een e-learning betreft brandveiligheid. Ieder jaar
vind er een BLS/AED cursus plaats waar iedere medewerker verplicht aan
deelneemt. De Polder Résidence/ Hoeve telt een totaal van 8 brandmeesters.
Medicatieveiligheid
Zorgvuldigheid rondom het toedienen van medicatie
is essentieel voor een veilige woonomgeving. Met
heldere procedures zorgen wij ervoor dat de juiste
bewoner op het juiste moment de juiste (hoeveelheid)
medicatie krijgt toegediend. Dit proces dient constant
gemonitord en geëvalueerd te worden. Wij werken
volgens de veilige principes in de medicatieketen.
De ‘veilige principes’ zijn opgesteld door Task Force
medicatieveiligheid care. Deze zijn opgesteld door de
sectoren Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVTsector) Voor een veilig medicatieproces is goede
afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk.
Cliënt/ diens mantelzorger, arts, apotheker, zorgorganisaties en zorgmedewerker, de
veilige principes gaan uit van ieders rol en verantwoordelijkheid en beschrijven hoe
kan worden samengewerkt op een wijze die de veiligheid ten goede komt.
Voorbehouden en risicovolle handelingen
Ons personeelsbestand bestaat uit verschillende disciplines waaronder veel
verzorgenden en verpleegkundigen. Om deze zorgprofessionals bekwaam te houden
op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen, worden zij periodiek
getraind en getoetst door de hiervoor opgeleide toetsers van de Polder Résidence/
Hoeve. Dit draagt zowel bij aan de kwaliteit van zorg als aan de ontwikkeling van de
medewerker zelf.
Wij hebben een samenwerking met The Competence Group. Deze organisatie
verzorgt trainingen en toetsen doormiddel van e-learnings.
Vaardigheden toetsen
Om ervoor te zorgen dat de medewerkers bekwaam blijven, volgen zij jaarlijks een
aantal e-learning modules. Deze worden door de directie en The Competence Group
geselecteerd. Ook wordt er bij het personeel inlichtingen gewonnen; Waar liggen de
behoeften en waar is er vraag naar? Vervolgens worden alle verzorgende
IG’ers/verpleegkundige getoetst in de praktijk. De Polder Résidence/ Hoeve telt 2
verzorgende IG’ers welke zich, door middel van een afgeronde scholing, af-toetsers
mogen noemen. Zij toetsen andere collega’s af in de praktijk. Handelingen die niet in
de praktijk uitgevoerd kunnen worden, worden gedaan op een fantoompop, welke
eigendom is van de Polder Résidence/ Hoeve. Er is veel positieve feedback
gekomen op te aftoetsing.
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Risicosignalering
Wanneer een bewoner bij ons komt wonen, neemt de verzorging een uitgebreide
risicosignalering af. Een risicosignalering wordt gemaakt doormiddel van een
zogeheten ‘verkorte checklist veilige zorg’ Onderwerpen die in deze risicosignalering
aan bod komen zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ondervoeding
huidletsel
incontinentie
medicatiefouten
vallen
depressie
mondproblemen
delier
oogproblemen
oorproblemen
pijn
eenzaamheid

Voor ieder gesignaleerd risico wordt bekeken welke actie kan worden genomen om
het risico te voorkomen of minimaliseren. In het zorgleefplan wordt de voortgang
bijgehouden en waar nodig bijgestuurd. Ook als zich gaandeweg nieuwe risico’s
voordoen.
Wet zorg en dwang (WZD)
De Polder Résidence B.V. is een geregistreerde locatie. Dat houdt in dat wij geen
dwangbehandeling kunnen inzetten. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
heeft in een bezoek in november 2019 aan de Polder Residence B.V. een poort en
een camera ook als een vrijheidsbeperkende maatregel (VBM) beschreven. De
uitspraak van het ministerie VWS; 18 juni 2020: ‘’Wanneer cliënten wilsbekwaam ter
zake zijn en instemmen met een slot op de buitenpoort/camera's, dan is het geen
onvrijwillige zorg.’’ Aangezien de bewoners van de Polder Résidence/ Hoeve
wilsbekwaam zijn en/of voorzien van een schriftelijke machtiging, is er geen sprake
van een VBM. Wel hebben wij een clientvertrouwenspersoon aangesteld gekregen
i.v.m. WZD; Zorgstem
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Zorgstem cliëntenvertrouwenspersoon
De Polder Residence B.V. werkt met Zorgstem.
Zorgstem is 1 van de 4 aanbieders die het ministerie
van volksgezondheid heeft gecontracteerd voor het
leveren van vertrouwenswerk m.b.t. de WZD. Zorgstem levert vertrouwenspersonen
die cliënten van o.a. WLZ instellingen adviseert of bijstaat wanneer er opmerkingen,
ontevredenheid of vragen, zijn omtrent de zorg. Zij werkt met de kwaliteitskaders die
zijn gesteld binnen de WZD. In het gebied van Noord-Holland Noord is er een vast
cliëntenvertrouwenspersoon, Lotte Doornbos. Onze cliëntenvertrouwenspersoon
komt 4x per jaar langs op locatie. Bij een nieuwe opname krijgen de cliënten en
wettelijk vertegenwoordigers/ schriftelijk gemachtigden een folder met daarin
inlichtingen omtrent de WZD en Zorgstem. Centraal staan de twee oneliners: “Iets
wat u moet, maar niet wilt en iets wat u wilt, maar niet mag”
In 2021 hebben wij cliëntvertrouwenspersoon Lotte weinig gezien, dit i.v.m. de
maatregelen rondom het coronavirus. Toen de deuren weer open mochten, is er
direct een afspraak gemaakt om weer langs te komen. Wij werden beloond met weer
een prachtige evaluatie na haar bezoek. Bewoners hebben niet het gevoel
‘gevangen’ te zitten. Haar mooie woorden bevestigen ons gevoel dat de bewoners
geluk ervaren.
Covid-19
De COVID heeft ons leven behoorlijk veranderd. Mensen raakten hun vrijheid kwijt
en er werden veel regels opgelegd. Angst en frustratie zijn een emotie waarmee wij
iedere dag geconfronteerd worden. Mensen snakken naar wetenschappelijke
onderbouwingen bij de maatregelingen die getroffen worden. Wij leven daardoor in
een grote paradox. Dit is in iedere vezel van de maatschappij voelbaar, zo ook op de
werkvloer binnen de Polder Résidence.
Gelukkig zijn wij inmiddels voorzien van meer duidelijkheid binnen de pandemie. De
ontwikkeling binnen de wetenschap heeft ons van een vaccin voorzien, waarmee wij
COVID de baas kunnen blijven. De kans van transitie en ernstig ziek worden wordt
hiermee geminimaliseerd. Helaas bestaan er in Nederland nog een hoop burgers die
zich niet vaccineren. Deze mensen, vaak minder intellectueel, angstig, of egoïstisch
(ik word er toch niet ziek van, dus waarvoor zou ik mij vaccineren) zijn moeilijk tot niet
te overtuigen. Zij laten zich voorlichten door sociale media. Toch begrijp ik van
sommige mensen de angst. Deels onwetendheid en onvermogen om daadwerkelijke
onderzoeken juist in te lezen. Ik ben zeker kritisch geweest en heb mij goed
ingelezen. Het is zeer bijzonder dat wij als zorg niet de bescherming willen bieden
aan onze kwetsbare medemens. Zoals de eed van iedere verzorgende en
verpleegkundige luid: Dat ik de zorgvragers geen schade zal toebrengen en dat ik
mij, binnen het kader van mijn beroepsuitoefening, inzet voor de bevordering van de
volksgezondheid en het welzijn van de samenleving. Ondanks mijn voorlichting en
personeel te voorzien van informatie, is er binnen de Polder Résidence een 25% aan
non-vaxxers. Teleurstellend en beschamend hoog.
Als bestuurder hoop ik daarvoor, net als in de andere buurlanden dat er een
opgelegde vaccinatie binnen de zorg voor personeel gaat gelden. Minder discussie.
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Leren en werken aan kwaliteit in 2022
Kwaliteitsmanagementsysteem
Wij streven naar een effectief en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem. Het
systeem is zodanig ingericht dat het ondersteuning biedt aan onze medewerkers en
tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om er stuur- en verantwoordingsinformatie uit te
halen. Ons elektronisch cliëntendossier (Zilliz) is daar een goed voorbeeld van. Alle
gegevens van bewoners worden in Zilliz zorgvuldig verwerkt. Zo hebben
medewerkers direct toegang, tot de voor hun relevante, informatie. De uitvoering,
monitoring en evaluatie van welzijn en zorg worden door één en hetzelfde systeem
ondersteund.
HKZ certificering
De Polder Résidence B.V. is HKZ: VVT-2021 gecertificeerd. Jaarlijks wordt middels
het uitvoeren van interne en externe audits beoordeeld of wij aan de gestelde
normen en eisen voldoen. Dit jaar was de zogeheten herbeoordeling. Hier zijn 0
feiten geconstateerd, dit is iets waar wij erg trots op zijn.

Kwaliteitsplan 2021/2022 Polder Residénce BV | december 2021

Randvoorwaarden
Leiderschap, governance en management
De Polder Résidence/ Hoeve conformeert zich aan de zorgbrede governance-code.
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.
Overlegstructuur
Het management neemt deel aan diverse overlegvormen. Enerzijds om geïnformeerd
te worden over de gang van zaken binnen de organisatie, anderzijds om (toe)zicht te
houden op het functioneren van de organisatie en de geleverde welzijn en zorg, en
waar nodig bij te sturen. Verder overlegd het management iedere week met het
bestuur van alle VVT organisaties in Noord Holland Noord. Gesprekken zijn het
laatste jaar gericht op COVID, maar wij hebben gemerkt dat wij voor allerlei zaken bij
elkaar terecht kunnen.
Cliëntenraad
Wij hechten veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten, met name als het
gaat om de kwaliteit van zorg die wij onze cliënten willen bieden. Onze organisatie
kent daarom een centrale Cliëntenraad (CR). Deze heeft als taak om – binnen het
kader van de doelstellingen van de Polder Résidence – de gemeenschappelijke
belangen van bewoners te behartigen.
Omdat onze bewoners zelf over het algemeen niet meer in staat zijn om in een
cliëntenraad te participeren, bestaat de cliëntenraad van de Polder Résidence uit
vertegenwoordigers van de bewoners en ex-bewoners.
Er zijn goede en intensieve contacten gelegd met bewoners, familie en de directie
van de Polder Résidence B.V. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt ten
aanzien van communicatie en persoonlijke contacten tussen directie, familie en de
CR. Uitgangspunten hierbij zijn samenwerking, openheid en transparantie.
Medewerkers zijn de sleutel naar goede zorg en begeleiding voor onze bewoners.
De inzet van voldoende en bekwaam eigen personeel heeft dan ook onze
allerhoogste prioriteit.
Aandacht, aanwezigheid en toezicht
Door de inzet van voldoende zorgverleners zijn bewoners verzekerd van de
benodigde aandacht, nabijheid en toezicht. In iedere dagdienst is bovendien iemand
aanwezig met de juiste kennis en competenties om – separaat van de zorgtaken –
aandacht te besteden aan zingeving of een zinvolle dag-invulling voor bewoners. Dit
geldt zowel doordeweeks als in het weekend. Bij intensieve zorgmomenten zoals
opstaan, naar bed gaan, intake en rond het overlijden zijn minimaal twee
zorgverleners beschikbaar om de benodigde zorg en ondersteuning te bieden.
Zorgverleners die in direct contact staan met de cliënten, kennen hen bij naam en
zijn op de hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen.
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Specifieke kennis en vaardigheden
Het rooster is zo opgesteld dat er altijd iemand aanwezig is met de kennis en
vaardigheden die aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de cliënten, en
bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken. Tevens zijn er aanvullende
voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of toenemende
complexiteit, zoals:
•
•
•
•
•

opschalen van personeel
inroepen specialist ouderengeneeskunde
inroepen psycholoog
inzet verpleegkundige achterwacht
overleg medisch specialist of gedragsdeskundige

Aantrekkelijk voor vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor de Polder Résidence/ Hoeve een belangrijke groep in het team
van de huizen. Zij krijgen ook de volledige aandacht bij trainingen, personeelsfeest,
medewerker-attenties. Wij zijn er trots op dat wij steeds meer vrijwilligers aan ons
weten te binden. In 2021 tellen wij 20 enthousiaste vrijwilligers.
Missie en visie 2022
Het streven binnen onze organisatie is altijd onderscheidend te zijn. Dit heeft
betrekking op kwaliteit zorg, maar zeker ook welzijn en de originaliteit binnen de
facilitaire mogelijkheden. We willen “premium-zorg” leveren. Premium-zorg betekent
altijd meedraaien op het hoogste niveau; dit met betrekking tot kwaliteit van zorg,
hoogwaardigheid in welzijn, hygiëne, wooncomfort, gastvrijheid, ondersteuning en
dienstbaarheid, kennis, communicatie en innovatie.
De afdeling stelt zich tot doel een omgeving en service te creëren waarin iedere
medewerker zich gehoord en geholpen voelt, en weet wat er van hem/haar wordt
verwacht. Iedere medewerker moet zijn/haar eigen persoonlijke en vakinhoudelijke
ontwikkeling kunnen inzetten en zo een bijdrage leveren aan de missie en visie van
de Polder Résidence B.V.: ‘zonder zorgen, met zorg omgeven!’
Zwangerschapsbeleid
Een goede bescherming in de zwangerschap en periode van borstvoeding start met
goede beheersing van de arbeidsomstandigheden en een veilige en gezonde
werkomgeving voor alle medewerkers.
In 2021 zijn er meerdere collega’s zwanger mogen worden. Hierdoor is het
zwangerschapsbeleid nog eens onder de loep genomen en scherp gesteld. Het
beleid is naar iedere collega verstuurd om te informeren.
Het beleid verteld werk gerelateerde informatie over de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•

Zwanger en dan?
Klachten tijdens de zwangerschap
Agressie & geweld
Terugkomst na zwangerschapsverlof
Borstvoeding t/m 6 maanden na bevalling
Zwangerschapsverlof betreffende partner
Geboorteverlof
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Gebruik van stuurinformatie
Zoals in dit kwaliteitsverslag is te lezen, verzamelen we binnen de Polder Résidence
en Polder Hoeve periodiek de informatie die voortkomt uit de diverse systemen,
structuren en werkwijzen. Al deze informatie wordt steeds in de daartoe meest
relevante overleggen en werkgroepen geanalyseerd en geëvalueerd,
met als doel ervan te leren en waar nodig te verbeteren. Door te streven naar continu
verbeteren willen we het welzijn van en de zorg aan onze bewoners naar een steeds
hoger niveau tillen.

Wat vindt de cliënt?
Als zorgorganisatie spannen wij ons tot het uiterste in
om te voldoen aan alle richtlijnen op het gebied van
kwaliteit. Toch zijn het uiteindelijk de cliënt en diens
naasten die onze zorg en dienstverlening het best
kunnen beoordelen. Wij hechten dan ook veel
waarde aan de uitkomsten van het
cliënttevredenheidsonderzoek.
Cliëntervaringen
In 2021 hebben wij weer samengewerkt met
ZorgfocuZ om telefonische interviews te houden voor
Zorgkaart Nederland. In totaal zijn er doormiddel van
de telefonische interviews met (ex-)familieleden 19
nieuwe waarderingen bijgekomen. In totaal zijn er nu
97 waarderingen waar een gemiddeld rapportcijfer
van 9.2 uitkomt.
Als een bewoner een maand bij ons woont wordt er
een evaluatie gehouden met de client en diens
verantwoordelijke. Dit herhaald zich elk half jaar.
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2022
Verpleegkundige Geriatrie en Gerontologie
In 2020 is een werknemer gestart met de opleiding VGG. Door omstandigheden is er
een tussenjaar ingelast. De werknemer verwacht in 2022 de opleiding weer te gaan
vervolgen en zijn diploma in ontvangst te nemen. Kwalitatief en gericht beleid
schrijven met betrekking tot onze doelgroep past bij deze opleiding.
Kwaliteitsverpleegkundige
De Polder Résidence staat voor kwaliteit. Om deze kwaliteit te continueren wilden we
in juni 2020 2 verpleegkundigen op een 3 daagse cursus sturen waar deze opgeleid
zouden worden tot kwaliteitsverpleegkundigen. Door de coronacrisis is deze cursus,
nu voor de derde keer, verplaatst. De nieuwe planning staat op 6 oktober 2022.
Tandheelkunde
2022 gaan we werken met een tandarts aan huis. Wij
hebben contact gezocht met verschillende bedrijven.
Vaak is het niet rendabel genoeg voor deze tandartsen
aan huis. “Te kleinschalig”. Na vele gesprekken, gaan wij
in zee met Dignitas ouderenmondzorg. Een mobiele
tandartspraktijk uit Landsmeer zal 2 keer per jaar
langskomen.
Elektrisch rijden met bussen
Vanuit milieuperspectief gaan wij ons het aankomende jaar verdiepen in elektrisch
rijden. Wij beschikken over 3 bussen, waarmee wij veel uitjes maken. Alle bussen
rijden op diesel. Fijnstofbelasting en dieselprijzen worden steeds verhoogd. Tijd om
te inventariseren om elektrisch te gaan rijden.
Premiumzorg
Tijdens de functioneringsgesprekken met het personeel en het overleg met de
commissarissen heeft het bestuur haar wensen uitgesproken over het verbeteren van
de zorg d.m.v. een introductie voor premium-zorg. Het streven binnen onze
organisatie is altijd onderscheidend te zijn. Dit heeft betrekking op kwaliteit zorg,
maar zeker ook welzijn en de originaliteit binnen de facilitaire mogelijkheden. We
willen “premium-zorg” leveren. Premium-zorg betekent altijd meedraaien op het
hoogste niveau; dit met betrekking tot kwaliteit van zorg, hoogwaardigheid in welzijn,
hygiëne, wooncomfort, gastvrijheid, ondersteuning en dienstbaarheid, kennis,
communicatie en innovatie.
De afdeling stelt zich tot doel een omgeving en service te creëren waarin iedere
medewerker zich gehoord en geholpen voelt, en weet wat er van hem/haar wordt
verwacht. Iedere medewerker moet zijn/haar eigen persoonlijke en vakinhoudelijke
ontwikkeling kunnen inzetten en zo een bijdrage leveren aan de missie en visie van
de Polder Résidence B.V.: ‘zonder zorgen, met zorg omgeven!’
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