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1. Profiel Manna
Manna biedt een totaalpakket van zorg, 
ondersteuning en persoonlijke aandacht aan 
burgers in Twente met een ondersteunings- 
en/of zorgvraag. We doen dit liefdevol, 
dichtbij, in de eigen context en bij de cliënt 
thuis of in kleinschalige locaties. Onze zorg- 
en dienstverlening wordt verleend door 
gepassioneerde medewerkers en vrijwilligers.

Onze zorg verlenen we vanuit kleine 
samensturende teams. De teams zijn slagvaardig 
en zichtbaar. De verantwoordelijkheid ligt laag. 
In onze houding willen we al onze cliënten 
uitdagen in het nemen en benutten van eigen 
verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Manna 
verbindt en zet het (in)formeel (christelijk) 
netwerk rond elke cliënt in. We streven maximale 
flexibiliteit na. We kijken naar mogelijkheden, niet 
naar onmogelijkheden.

Verbinding staat centraal bij Manna. Dit komt 
ook tot uiting in ons logo. We staan om de client 
heen.

1.1 De Visie
De visie van Manna is uitgewerkt in een vierluik 
dat weergeeft wie we zijn, wat we willen en wat 
we kunnen. 

Opbouw vierluik
Het vierluik is opgebouwd uit vier onderdelen:
Hoger doel: Het hoger doel geeft antwoord 
op de vraag waarom we bestaan. Het is ons 
fundament.
Kernwaarden: Kernwaarden geven aan waar 
we voor staan en wat wij wenselijk gedrag 
vinden.
Gewaagd doel: Het gewaagd doel is onze stip 
op de horizon, het maakt duidelijk wat we de 
komende jaren willen bereiken.
Kernkwaliteiten: De kernkwaliteiten 
geven aan waar we in (willen) uitblinken. De 
kernkwaliteiten zijn nodig om het gewaagd 
doel te behalen.

Ons hoger doel
Ondersteuning en persoonlijke aandacht 
voor iedereen vanuit een christelijke basis. 
Wij ondersteunen cliënten waar zij dit nodig 
hebben. We werken vanuit onze christelijke 
basis: “Ieder mens is door God de Vader uniek 
geschapen, gewild en zeer geliefd.”

Zo kijken wij naar cliënten. Wij zijn gemaakt om 
voor elkaar te zorgen. Dat doen we deskundig 
en met ons hart.
Uit Liefde!

Kernwaarden
Gelijkwaardig: We staan naast elkaar en 
behandelen iedereen gelijk.
Betrouwbaar: We zijn eerlijk en transparant. 
We doen wat we zeggen en zeggen wat we 
doen.

Verbindend: We zoeken en onderhouden 
contact met anderen en staan open voor 
elkaars ideeën.
Geloof in wat je doet: We doen ons werk met 
passie. Vanuit onze overtuiging leveren we een 
bijdrage aan het welzijn van anderen.

Gewaagd doel
Manna in 2022: Bij ons voelt niemand zich 
eenzaam!

Kernkwaliteiten
Luisteren: We luisteren écht met oog voor de 
ander en horen wat nodig is.
Daadkracht: We zien wat nodig is en voelen 
ons verantwoordelijk om hiermee aan de slag 
te gaan.
Deskundigheid: We leveren kwaliteit van zorg 
uit liefde voor ons vak.
Voortdurend verbeteren: We blijven ons 
ontwikkelen, individueel en samen. We geven 
feedback en werken aan verbeterpunten: elke 
dag een stapje beter!
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Waar verleent Manna Zorg?
Het zorg en diensten aanbod is flink gestegen, net als het verzorgingsgebied. Toch is de 
persoonlijke benadering gebleven. Manna verleent zorg in: Almelo, Enschede, Hengelo, 
Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en in omliggende dorpen/gebieden. Hier leveren 
we o.a. Huishoudelijke ondersteuning, wijkverpleging en ambulante begeleiding. Daarnaast 
heeft Manna twee locaties voor beschermd wonen en twee locaties voor wonen met zorg. 
De items uit dit verslag zijn van toepassing op al het zorg- en ondersteuningsaanbod 
van Manna. Vanwege de eis uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, focust dit stuk zich 
hoofdzakelijk op de woonzorglocaties en beschermd wonen locaties. 

Eenzaamheid is een steeds groter probleem 
in Nederland. Iedereen kent wel tijden van 
eenzaamheid, maar de meeste mensen komen 
daar weer uit omdat er iemand was die ze 
echt zag, die betrokken was. Toch zijn er veel 
mensen echt eenzaam, terwijl ze in de top 5 
van gelukkigste landen wonen. Zij voelen zich 
niet gezien, niet gehoord en soms ook niet 
geliefd. Dit raakt Manna. Daarom zijn wij bezig 
om eenzaamheid te bestrijden. 

2. Eenzaamheid, persoonlijke aandacht

Ons gewaagd doel: Manna in 2022: Bij ons 
voelt niemand zich eenzaam!

We zijn ervan overtuigd dat als je persoonlijke 
aandacht voor mensen hebt en echt naar 
elkaar luistert, dit eenzaamheid bestrijdt en 
welzijn verbetert. Alle collega’s van Manna 
zijn daar belangrijke schakels in. Door 
betrokkenheid, aandacht of gewoonweg hun 
lach.

7
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2.1 Hoe hebben we hier in 2020 
vorm aan gegeven?

• Persoonsgerichte zorg leveren we doordat we 
weten wat de eigen wensen en voorkeuren 
van onze cliënten zijn. Deze zijn vastgelegd in 
het zorg- of ondersteuningsplan van iedere 
cliënt. Dat is de basis van onze zorgverlening 
voor alle doelgroepen aan wie wij zorg en 
ondersteuning leveren.

• We luisteren naar de cliënt en horen en zien 
wat nodig is.

• Doordat wij de cliënt kennen kunnen wij hem 
waar mogelijk ondersteunen zonder dat ze 
vragen hoeven stellen waar de cliënt het 
antwoord niet meer op weet. 

• Wanneer cliënten onrustig, agressief 
of verdrietig zijn, wordt de psycholoog 
ingeschakeld en wordt er op maat een plan 
gemaakt rondom benadering en omgang met 
de cliënt. 

• Binnen Manna wordt er gewerkt 
met complementaire zorg. Er zijn 
meerdere zorgmedewerkers die dit als 
aandachtsgebied hebben. Zij ondersteunen 
de zorgmedewerkers bij het inzetten van 
bijvoorbeeld aromatherapie en handmassage 
en stellen hiervoor plannen op. De resultaten 
hierbij zijn dat een deel van de cliënten 
aanzienlijk rustiger is door de inzet van deze 
zorg en dat dit in een aantal situaties heeft 
geleid tot vermindering of zelfs stoppen van 
onrustmedicatie.

• Binnen De Wingerd en de Cypressenhof 
is er een palliatief verpleegkundige, die 
ondersteunt bij en zo nodig intervenieert in 
palliatieve zorg.

• Ook is hier een geriatrisch verpleegkundige 
die de teams begeleidt bij vragen rondom 
onbegrepen gedrag. 

98
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• Manna tijdschrift: Centrale vraag 
achter dit tijdschrift was: hoe geef je zin 
aan jouw dag/ leven? 

• Manna contactdoos: Het doel van de 
contactdoos is bewustwording rondom 
eenzaamheid stimuleren en tegelijk ook 
zo veel mogelijk contacten te faciliteren. 
In totaal zijn er 103 contactdozen 
aangevraagd. In elke contactdoos 
zitten onder andere setjes met koeken 
waarmee mensen samen in koffie 
kunnen drinken. Totaal zijn ruim 1600 
contactmomenten gefaciliteerd.

Extra’s voor persoonlijke aandacht
in coronatijd
Tijdens de intelligente lockdown is er op 
verschillende manieren gewerkt aan het 
thema persoonlijke aandacht en eenzaamheid. 
Hieronder leest u in een overzicht de belangrijkste 
activiteiten:
• Binnen de huishoudelijke ondersteuning 

belden collega’s twee keer per week met 
hun cliënten om even te  uit te vragen hoe het 
ging en voor een praatje. 

• Nazorg voor collega’s is opgericht. 
Collega’s met vragen of zij die hun verhaal 
kwijt wilden konden bellen naar het 
nazorgteam. Dit initiatief is erg positief 
gewaardeerd. Ook is de direct betrokken 
collega’s bij de corona-uitbraak op de 
Cypressenhof de mogelijkheid geboden om 
deel te nemen aan gespreksgroepen om de 
indrukken van deze ingrijpende periode een 
plaats te geven.

• Cursus Samen ontdekken: Manna 
ontwikkelde samen met Stichting 
Present een training. Deze training 
moet cliënten helpen om nieuwe 
contacten te leggen. 

• Webinars voor medewerkers: 
Om het gevoel van betrokkenheid 
en verbinding te blijven houden 
zijn er webinars voor alle collega’s 
georganiseerd.

10
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2.2 Conclusie
Binnen Manna leveren we persoonsgerichte zorg 
doordat we iedereen als uniek persoon zien. We 
leveren aandacht en ondersteuning die aansluit 
bij de persoon. Ook tijdens corona zijn we dit 
blijven doen. 
Onze cliënten geven aan dat zij veel 
betrokkenheid van onze medewerkers ervaren. 
“Zo geeft één client aan: we vertrouwen elkaar en 
we leren veel van elkaar.” Een andere cliënt geeft 
aan: ‘het is leuk als medewerkers van Manna 
komen. Even gezellig bijkletsen. Ik kijk er steeds 
naar uit. We delen onze verhalen.” 

13

Medewerkers in de huizen geven aan dat zij 
meer tijd hadden voor de bewoners omdat 
er minder bezoek was. Hierdoor konden zij 
betere persoonlijke aandacht geven. Het thema 
eenzaamheid en persoonlijke aandacht blijven 
ook in 2021 volop onder de aandacht.
naar uit. We delen onze verhalen.” 
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Op veel gebieden lopen projecten met als doel 
het dagelijks leven aangenamer te maken. Door 
continu te verbeteren en in ontwikkeling te 
blijven wil Manna cliënten en hun naasten zich 
thuis laten voelen in een prettige woonomgeving. 
Tevens willen we dat onze cliënten zinvolle 
tijdsbesteding en zingeving ervaren. 

3.1: Hoe hebben we hier 2020 
vorm aan gegeven?
Zingeving & Zinvolle tijdbesteding
Manna vindt zingeving erg belangrijk. Hierbij 
draait het om datgene wat je leven zin geeft. 
Het kan hierbij gaan om grotere levensvragen 
zoals; “Wat maakt mijn leven echt de moeite 
waard?” Maar het kan ook gaan om alledaagse 

dingen, zoals het vieren van een verjaardag.  Het 
gaat erom of je je gewaardeerd en gezien voelt, 
of je leuke en interessante activiteiten doet, 
ontmoetingen in het vooruitzicht hebt en of je 
het gevoel hebt zelf invloed te hebben op je 
dagindeling etc. 

Binnen Manna is er aandacht voor zingeving en 
zinvolle tijdbesteding doordat: 
• We bij de intake al uitgebreid aandacht 

besteden aan de manier waarop iemand 
invulling wil geven aan de dagen. Daarbij is 
het uitgangspunt het dagritme van de cliënt 
en activiteiten die de cliënt leuk vindt. Als blijkt 
dat dit onvoldoende aansluit bij de huidige 
situatie van de cliënt, dan wordt samen met 
de cliënt naar passende mogelijkheden 
gezocht

• Het christelijk geloof een centrale plaats heeft. 
Zingeving is daarom ook als vijfde domein 
opgenomen binnen het zorgleefplan. Ook 
wordt er iedere week een weekopening en 
weeksluiting georganiseerd. Dit hebben we in 
coronatijd zoveel mogelijk gecontinueerd.

• Voor anders-gelovigen er ook ruimte is voor 
zingevingsvraagstukken.

• Er een extra geestelijk verzorger aangesteld 
is. Zij gaan met cliënten in gesprek over 
zingevingsvraagstukken. Maar ook over de 
vragen: wat maakt mijn leven de moeite 
waard?

• Daarnaast proberen we op een andere 
manier mensen aan ons te verbinden die 
kunnen ondersteunen bij het invullen van 
een zinvolle dag. Zo wonen er op zowel 
de Wingerd als op de Cypressenhof twee 
studenten. De basis is wederkerigheid. Dit 
betekent dat zij o.a. ondersteunen bij de 
maaltijden, individuele- en groepsactiviteiten, 
zoals muziek maken of een rondje wandelen 
met de bewoners. In ruil daarvoor hebben zij 
een goedkope woning tijdens hun studietijd. 
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3. Wonen en Welzijn
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Zinvolle dagbesteding bij begeleiding
• Manna vindt het belangrijk dat de client 

een zinvolle daginvulling heeft. Daginvulling 
helpt met het aanbrengen van structuur in 
het leven. Wij motiveren onze cliënten om 
aan dagbesteding deel te nemen. Binnen de 
dagbesteding kunnen cliënten, vanuit kleine, 
overzichtelijke groepen, de ruimte krijgen om 
sociale vaardigheden verder te ontwikkelen, 
angsten te overwinnen en succeservaringen 
op te doen. Uiteindelijk doel is om weer 
te kunnen participeren in de reguliere 
arbeidsmarkt.

• Iedere cliënt heeft daarom een persoonlijk 
activiteitenplan dat onderdeel is van het 

zorgleefplan met zowel de groepsactiviteiten 
als de individuele activiteiten. Zo weten alle 
collega’s wat iemand prettig vindt om te doen. 
En kan hierop ingespeeld worden.

• Binnen de begeleiding bieden we 
verschillende vormen van dagbesteding 
aan. Dit aanbod hebben we in 2020 zelfs 
uitgebreid. We bieden nu de volgende 
dagbesteding aan: Hondendagbesteding, 
facilitaire dagbesteding, kookgroepen en 
creatieve dagbesteding. Ook hebben we 
verschillende inloopgroepen waar ook 
externen gebruik van kunnen maken. Voor 
cliënten die geen passende dagbesteding 
kunnen vinden, wordt een externe 
dagbesteding gezocht.

Welzijn tijdens corona 
• Ook tijdens de coronacrisis is het welzijn van 

onze cliënten zo optimaal mogelijkgehouden. 
Hiervoor hebben we in onze 
woonzorglocaties extra zorgondersteuners in 
dienst genomen. Zij begeleidden bewoners 
naar de babbelbox en Beppie. Beppie was 
een experiment om onze cliënten door 
middel van gedigitaliseerde kaarten via de 
WhatsApp te versturen en ontvangen van 
en naar familie. Daarnaast verzorgden ze 
de distributie van de boodschappen voor 
alle cliëntenen maakten regelmatig een 
praatje met hen. Daar waar kon deden ze 
een spelletje of een stukje ontspanning zoals 
nagellakken of de haren in de krul enz. 

• Het leven in onze huizen ging zoveel als 
mogelijk door. In de Wingerd konden veel 
bewoners naar de Regenboog om daar aan 
kleine activiteiten mee te doen of gewoon 
voor de gezelligheid, een kopje koffie of om 
samen te eten. 

Mantelzorg 
• Mantelzorgers zijn erg belangrijk voor een 

cliënt. Familieparticipatie is daarom ook een 
onderwerp van gesprek wanneer iemand 
bij Manna in zorg komt. Dit geldt zowel 
binnen de huishoudelijke ondersteuning, 
wijkverpleging, begeleiding als op de 
woonlocaties.

17

• Gedurende de coronacrisis is volop gezocht 
naar mogelijkheden om het contact met 
familie en andere naasten zo optimaal 
mogelijk te houden. Zo is binnen de 
Cypressenhof en de Wingerd het contact met 
familie via beeldbellen in al zijn verschillende 
vormen gedaan.

• Ook hebben we familie extra geïnformeerd 
door middel van brieven en mailings over de 
coronamaatregelen binnen de huizen.

3.2 Conclusie
Door het inzetten van extra zorgondersteuners 
hebben we het welzijn van onze cliënten 
gewaarborgd. Er is zinvolle dagbesteding geweest 
en tijd gemaakt voor persoonlijke aandacht. We 
deden dit door naar mogelijkheden te kijken en 
deze optimaal te benutten. 

16
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4. Kwaliteit en Veiligheid
Optimale veiligheid is belangrijk voor al onze 
cliënten. Er moet een balans zijn tussen het 
welzijn en de persoonlijke vrijheid. Manna 
is op verschillende vlakken bezig om het 
risicobewustzijn te vergroten en hierdoor 
de veiligheid te optimaliseren. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een commissie inzake 
informatiebeveiliging en een commissie Wet 
zorg en dwang. Maar ook door het instellen van 
teamroltaken is er meer aandacht om de risico’s 
vanuit iedere teamtaak te monitoren en waar 
nodig acties op uit te zetten.

Voor de teamrol Kwaliteit is er iedere maand 
een kwaliteitsoverleg waar verschillende 
zaken t.a.v. veiligheid worden besproken. 
Hierdoor leren de verschillende teams ook 
van elkaar. Verder wordt er binnen Manna 
gebruik gemaakt van afspraken en procedures 
rondom klachten, melding incident cliënt 
(MIC) en melding incident medewerker (MIM) 
en Arbo etc. In 2020 zijn de indicatoren 
aangeleverd aan het Zorginstituut. De 
indicatoren zijn inzichtelijk via www.desan.nl. In 
ons visievierluik staat bij onze kernkwaliteiten 
het voortdurend verbeteren. Dit geldt ook 
t.a.v. veiligheid.

4.1 Hoe hebben we hier in 2020 
vorm aan gegeven? 
Het is een belangrijke randvoorwaarde dat 
cliënten een veilige woon- en leefomgeving 
ervaren. Binnen Manna hebben we de 
volgende items gemonitord om hierop te 
verbeteren:
1: Medicatieveiligheid
2: Aandacht voor eten en drinken
3: Advanced Care Planning
4: Gemotiveerd gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelen.

Medicatieveiligheid
• In ieder kwaliteitsoverleg is de MIC en 

medicatieveiligheid aan de orde. Samen 
met de teams is onderzoek gedaan naar 
de medicatiefouten. We zoeken naar de 
oorzaak van deze fouten en het zoeken 
naar goede oplossingen om nieuwe fouten 
te voorkomen. 

• Dit heeft geleid tot een groter 
bewustzijnsniveau bij medewerkers op 
gebied van wijzigingen in medicatiegebruik. 
Zo is meer alertheid op het vervangen 
van de oude medicatie-aftekenlijsten. 
Ook daagt het medewerkers uit om 
zelf met verbetering te komen. In 2020 
stond implementatie van een digitaal 
aftekensysteem voor de Wingerd op te 
planning. Dit is verschoven naar 2021 in 
verband met Covid-19. 

• In 2020 hebben er verschillende audits op 
medicatie plaatsgevonden. Uitgangspunt 
hierbij waren de veilige principes van 
de medicatieketen. Er bleken nog 
verbeterpunten in het medicatieproces. 
Hiervoor is een verbeterplan opgesteld. De 
resultaten op de lange termijn verwachten 
we in 2021 te zien.

• Binnen de woonlocaties Boddenstraat en 
Annastraat is het medicatiebeleid herzien 
en geïmplementeerd en hebben alle 
collega’s een medicatiescholing gehad.

19
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Eten en drinken
• Bij intake is er aandacht voor eten en 

drinken. Er wordt in kaart gebracht wat 
mensen lekker vinden of waar ze hulp bij 
nodig hebben.

• Voorafgaand aan de MDO’s die minimaal 
eens per half jaar plaatsvinden wordt er 
een risicosignalering afgenomen met daarin 
vragenlijsten over o.a. voeding.

• De uitkomst wordt besproken in het MDO en 
binnen het multidisciplinaire team worden er 
zo nodig doelen opgesteld om ondervoeding 
te voorkomen.

• Binnen de begeleiding zijn er speciale 
kookgroepen gestart.

Advance Care Planning
• Binnen de Cypressenhof wordt bij intake 

ingegaan op de wensen rondom het 
levenseinde. Deze worden vastgelegd in 
het dossier. 

• Het advance care planning gesprek t.a.v. 
reanimatie en wel of niet insturen naar 
het ziekenhuis, et cetera wordt door de 
arts met de cliënt en familie besproken 
en vastgelegd in het elektronisch cliënt 
dossier (ECD). 

• Binnen de wijkverpleging, begeleiding 
en de Wingerd is dit proces nog niet 
overal even consequent ingeregeld. 
De samenwerking met de huisartsen is 
hier mede debet aan. De wens omtrent 
reanimatie of insturen naar het ziekenhuis 
is dan wel bij de huisarts bekend. 
Samenwerking en goede afstemming met 
de huisarts zijn hierbij belangrijke factoren. 
Dit wordt in 2021 verder opgepakt.

Gemotiveerd gebruik van 
vrijheidsbeperkende maatregelen 
1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang 
ingegaan. 2020 gold als een overgangsjaar. 
Binnen Manna is in 2020 hard gewerkt om 
deze wet geïmplementeerd te krijgen.
Hieronder een overzicht welke acties zijn 
uitgevoerd:
• Inrichting ECD van ONS/NEDAP.
• Benoeming van de betrokken 

functionarissen binnen de WZD: 
Verpleegkundigen zijn benoemd als 
zorgverantwoordelijken.

• WZD-arts is aangesteld via samenwerking 
Livio. Er zijn intern deskundigen van een 
ander discipline geraadpleegd.

• Externe deskundige is ingeregeld via 
samenwerking ZSE.

• Scholing WZD.
• Er is een samenwerkingsovereenkomst met 

de cliëntenvertrouwenspersoon.
• Alle bewoners en eerste contactpersonen 

zijn hierover per brief geïnformeerd
• Oude BOPZ maatregelen zijn omgezet 

naar WZD maatregelen. En nieuwe WZD 
maatregelen worden geregistreerd.

• Alle benodigde documenten als een 
beleidsplan, verlofprocedure et cetera zijn 
opgesteld en in het handboek te vinden 
voor medewerkers.

Onze visie op onvrijwillige zorg
• Het bieden van optimaal levensgeluk wordt 

gekoppeld aan goede zorg. Dit is dan ook 
de grondslag wanneer er gekeken wordt 
naar het wel of niet inzetten van (on-)
vrijwillige zorg.

• Manna hanteert hiervoor de volgende 
uitgangspunten:
1. Bewoners wordt een maximale vrijheid 

geboden tegen weloverwogen en 
geaccepteerde risico’s, natuurlijk binnen 
de relevante wet- en regelgeving. Er 
wordt altijd gezocht naar manieren 
om de bewoner zoveel mogelijk 
vrijheid te bieden. Hierbij worden 
verschillende disciplines geraadpleegd. 
Denk bijvoorbeeld aan psychologe, 
fysiotherapeut, casemanager dementie, 
et cetera

2. Het proces van het vinden van de 
juiste veiligheid met instemming 
van een bewoner en/of diens 
vertegenwoordiger, wordt gezien als 
een onophoudelijk proces, omdat de 
bewoner kan veranderen.

3. Een adequate verslaglegging van 
de afwegingen is onderdeel van het 
zorgleefplan.
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• Binnen de Cypressenhof en de Wingerd zijn 
bovenstaande uitgangspunten zeer goed 
verankerd in hun dagelijks handelen. Dit zie 
je terug in het aantal keren dat onvrijwillige 
zorg is toegepast.

• In 2020 zijn er twee cliënten waarbij sprake 
was van onvrijwillige zorg. Dit betroffen 
cliënten die in de Cypressenhof wonen. 

• Borging: Binnen Manna is er een WZD-
commissie ingericht waarin de laatste in- en 
externe ontwikkelingen besproken worden. 
Hierin worden ook de ingezette maatregelen 
beoordeeld en er wordt bekeken of er 
alternatieven waren voor de ingezette 
maatregelen. Hierbij toetst de commissie of 
er voldaan is aan alle voorwaarden van de 
wet en de uitgangspunten van Manna. Ook 
maatregelen die niet onvrijwillig zijn, zoals 
bijvoorbeeld inzet van domotica worden 
hier besproken en er wordt gekeken of er 
wellicht andere alternatieven waren. Dit 
gebeurt naarst het reguliere proces van 
multidisciplinaire overleggen.

4.2 Conclusie
De kwaliteit en veiligheid binnen Manna is goed 
in zicht. Er liggen nog wel kansen voor verdere 
verbetering. Deze worden in 2021 verder 
opgepakt.

Voortdurend verbeteren is als kernwaarde 
opgenomen in ons vierluik. Het samen leren 
en ontwikkelen is een belangrijke voorwaarde 
om cliënten goede zorg- en dienstverlening 
te bieden Daarbij is eigen kennis en ervaring 
belangrijk, maar is het ook goed om van buiten 
te halen wat er binnen niet is. Het delen 
van kennis en verspreiden ervan zijn hierbij 
belangrijk.

5.1 Hoe hebben we hier in 2020 
vorm aan gegeven?
Voortdurende verbeteren
Voortdurend verbeteren gebeurt zowel 
op organisatieniveau als teamniveau en 
medewerkersniveau. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de Lean methodiek. Bij start van 
2020 hebben een aantal teams een enthousiaste 
start gemaakt met hun nieuwe KATA’s.  Echter 
door Corona heeft de focus vooral gelegen op de 
continuïteit van zorg. In 2021 worden de KATA’s 
opnieuw opgestart. 

Teamrollen
Binnen Manna werken we volgens het principe 
samensturing. Iedere collega heeft zijn eigen 
rol binnen het team. Op deze manier worden 
talenten optimaal benut. 

Binnen de teams in de Wingerd, de 
Cypressenhof en in de wijk wordt de 
teamrol Kwaliteit vervuld door een 
verpleegkundige van het betreffende team. 
In 2020 is er vier-zes keer een overleg 
geweest tussen de organisatieadviseurs 
Kwaliteit en de kwaliteitsbewakers in de 
teams. In deze overleggen waren o.a. de 
MIC-incidenten, uitkomsten van de audits, 
casuïstiekbesprekingen en veranderingen in 
wet- en regelgeving onderwerp van gesprek. 
De teamrolhouders Kwaliteit nemen deze 
input mee terug naar hun teams voor 
bespreking of implementatie.

5. Leren en werken aan kwaliteit 
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Werken = leren en leren = werken
Binnen Manna hanteren we t.a.v. leren het 
uitgangspunt: werken = leren en leren = 
werken. Maar ook leren doen we samen. In 
2020 hebben we de Leertuin verder ontwikkeld 
en geïmplementeerd. In 2020 waren de 
onderwerpen in de Leertuin vooral gebaseerd 
op vraagstukken die men in de praktijk tegen 
kwam. Door middel van intervisies zijn deze 
vraagstukken behandeld.Er is veel aandacht 
geweest voor hygiëne, gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) en verdere 
corona gerelateerde onderwerpen.
Overige scholingen zijn door Corona uitgesteld. 
In 2021 wordt gekeken welke scholingen als 
eerste weer opgepakt moeten worden.

Netwerken
Manna vormt met verschillende partijen 
diverse lerende netwerken. 
Zo vormt Manna met de organisaties, 
Zorgfederatie Oldenzaal en De Vriezenhof 
in Vriezenveen, een lerend netwerk. Er 
zijn drie bijeenkomsten geweest tussen 
de kwaliteitsadviseurs van de organisaties 
waarin verschillende zaken rondom kwaliteit 
besproken zijn.

De kwaliteitsplannen voor 2021, 
kwaliteitsverslag van 2019 zijn met 
elkaar besproken en er is gesproken 
over beleidszaken en scholingen en 
de mogelijkheden van uitwisseling van 
medewerkers. Deze uitwisseling vindt nog niet 
plaats. Onderwerpen waren ook de aanloop 
van de WZD en kwaliteitsindicatoren.
De bestuurders hebben meerdere keren op 
gebied van lerend netwerk overleggen gehad.
Ook met drie andere Enschedese partijen 
vorm Manna een leren netwerk. En gezamenlijk 
vormen zij de Zorgschakel Enschede. Van 
daaruit worden verschillende vormen van zorg 
geboden.

https://www.zorggroep-manna.nl/beschermd-

wonen-en-begeleiding/voor-clienten/

samenwerking/

Samenwerken tijdens corona
De coronacrisis heeft ons nog eens doen 
beseffen hoe belangrijk samenwerking is. 
In de bestrijding van corona is ook veel 
samengewerkt. Zo hebben we samen met 
Liberein, Livio en de Posten een gezamenlijke 
teststraat opgezet. Zijn er in samenwerking 
verschillende cohort afdelingen ingericht en 
hebben medewerkers van alle verschillende 
partijen zich ingezet om deze teststraat en 
cohort afdelingen operationeel te maken en te 
houden.

3.2 Conclusie
In 2020 hebben we voortdurend verbeterd. 
Corona dwong iedereen om steeds snel te 
blijven schakelen en op zoek te gaan naar 
nieuwe mogelijkheden. Daarnaast hebben we 
geleerd dat onder druk veel mogelijk is. Ook in 
samenwerking met andere partijen. Wenselijk 
is om deze wijze van samenwerking in 2021 
zonder Corona vast te blijven houden. 
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6. Leiderschap, governance en management
De structuur van Manna bestaat uit het 
organiseren rondom de cliënt. Hiervoor 
gebruiken we de expertise uit de teams, (team)
rolomschrijvingen en besluitvorming op basis 
van advies. Onze cultuur is gericht op autonomie 
met een sterk gevoel voor eigenaarschap en 
de collectieve kennis van medewerkers. De 
organisatiestructuur en cultuur van Manna 
zorgen voor een platte organisatie waardoor 
lijnen er kort zijn. Tussen de Raad van Bestuur 
en de teams kent Manna slechts één laag 
bestaande uit twee managers. Teamcoaches 
staan dichtbij de teams en helpen ze verder te 
ontwikkelen. Eigenaarschap staat hoog in het 
vaandel. Hierbij wordt voor alle medewerkers 
als uitgangspunt genomen: ‘Ik weet wat de cliënt 
nodig heeft, ik ken mijn vak. Dit doe ik niet alleen, 
maar samen met mijn collega’s!’

6.1 Hoe hebben we hier in 2020 
vorm aan gegeven?

Bestuurder
De bestuurder heeft o.a. de volgende overleggen 
gehad in 2020:
- 1 keer met de specialisten 
ouderengeneeskunde 
- 1 keer met de WZD functionaris
- 4 keer met de verpleegkundigen
- 5 keer met de geestelijk verzorger.

Om feeling te houden met het primair proces 
heeft de bestuurder regelmatig contacten 
gehad met collega’s uit het primair proces. 
Daarbij loopt hij maandelijks mee met 
de zorg of andere disciplines. Ook zijn er 
webinars gehouden, waarin de bestuurder 
onder andere zijn dank heeft uitgesproken 
en iedereen geprezen heeft voor zijn of haar 
doorzettingsvermogen. Deze manieren van 
contact geeft de bestuurder waardevolle 
informatie en houdt de organisatie met elkaar 
in verbinding. 

Uitbreiding management
Eind 2019 heeft Manna Zeker Zorg 
overgenomen. Hierdoor werd de tak 
begeleiding uitgebreid en kregen we een 
nieuwe doelgroep: beschermd wonen. Om de 
continuïteit van zorg en persoonlijke aandacht 
te kunnen blijven bieden, is besloten het 
management met één manager uit te breiden. 
Op deze manier kunnen we cliënten en 
collega’s persoonlijke aandacht blijven geven.

VAR
Manna hecht er waarde aan om vanuit de 
zorgprofessionals advies te ontvangen. 
Vanuit de samensturende principes en de 
invalshoek van de verpleging en verzorging 
heeft de zorgprofessional daarmee invloed op 
het beleid binnen Manna. De VAR adviseert 
op vakinhoudelijke basis rechtstreeks aan 
de bestuurder om de kwaliteit van zorg te 

waarborgen en te verbeteren. Daarmee 
heeft de VAR ook invloed op de ontwikkeling 
van verzorgenden en verpleegkundigen 
binnen Manna. In 2020 is de VAR verder 
ingericht en heeft advies uitgebracht over 
scholingsvraagstukken en hoe vorm te geven 
aan de bezoekersregeling en het voorkomen 
van verspreiding van Corona.

Cliëntenraad/ WMCZ
De Cliëntenraad is een belangrijk orgaan 
binnen Manna. De cliëntenraad is uiterst 
betrokken en heeft regelmatig overleg met de 
bestuurder en de managers.  De cliëntenraad 
is nauw betrokken geweest bij het te voeren 
coronabeleid. 
Daarnaast is in 2020 de nieuwe WMCZ van 
kracht gegaan. Hiervoor is er in samenspraak 
met de cliëntenraad een nieuw reglement 
opgesteld. De cliëntenraad heeft ervoor 
gekozen om één centrale cliëntenraad te 
hebben. 

6.2 Governance
De door de organisatie gebruikte standaarden 
en normen voor goed bestuur worden 
ontleend aan de Governancecode Zorg 
2017. De in deze code beschreven principes 
worden zowel door de Raad van Toezicht als 
de Raad van Bestuur gezien als de te volgen 
norm en het toetsingskader voor het eigen 
functioneren. De code is voor de beide raden 
aanleiding geweest om over de governance 
met elkaar in gesprek te gaan en het eigen 
handelen hieraan te spiegelen en waar nodig 
de reglementen te actualiseren.
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7. Personeelssamenstelling

Voldoende bevoegd en bekwaam personeel 
is de basis om goede zorg te kunnen leveren. 
De krapte die er op de arbeidsmarkt is en 
de toenemende zorgvraag doordat ouderen 
steeds langer thuis blijven wonen maken dat het 
belangrijk is om een goede strategische HR-
planning te hebben en medewerkers voldoende 
te scholen.

7.1 Hoe hebben we hier in 2020 
vorm aan gegeven?
Binnen Manna wordt de personele bezetting 
afgestemd op de zorgvraag die op het moment 
aanwezig is. Daarnaast wordt ook gewaarborgd 
dat het toezicht voldoende geborgd is.
Om o.a. zieke zorgcollega’s en minder inzet 
van vrijwilligers op te vangen, hebben veel 
zorgcollega’s veel extra gewerkt in 2020. Zo 
hebben collega’s uit de wijk bijvoorbeeld 
bijgesprongen in de Cypressenhof tijdens de 
heftige corona-uitbraak en collega’s hebben 
bijgesprongen op de regionale cohort-
afdelingen. Ook was er extra inzet nodig 
vanwege extra werkzaamheden door de 
coronacrisis. Deze extra inzet werd soms gedaan 
door collega’s van de ondersteunende diensten 
of via het Twentse initiatief ‘Wie pak’t an’. Dit 
heeft mooie inzichten opgeleverd. Bekijk hier het 
artikel van de ondersteuning van de Twentsche 
Foodhal.

Personele inzet tijdens corona in de 
woonzorglocaties :
Tijdens de coronacrisis hebben we alle dagen 
extra zorgondersteuners ingezet, zodat alle 
cliënten persoonlijke aandacht en welzijn 
bleven ervaren tijdens de coronacrisis. 
Bij de Wingerd hebben zij ondersteuning 
geleverd bij maaltijden, ADL zorg, en 
activiteiten. 
Ook zijn de uren bij de receptie op de Wingerd 
uitgebreid om bezoek en vragen op te vangen 
en te begeleiden tijdens bezoekmomenten. 
Maar ook om wasgoed en boodschappen 
aan te nemen in de periode dat de Wingerd 
gesloten was. Zo werd de zorg ontlast.
Binnen de Cypressenhof is begin mei een 
corona-uitbraak geweest die zowel de 
bewoners als het personeel hard heeft 
getroffen. Gevolg was dat veel medewerkers 
ziek thuis hebben gezeten en deze diensten 
zijn opgevangen door externe inzet en inzet 
vanuit collega’s uit de wijk. 
Daarnaast is de technische dienst extra 
ingezet in verband met het leegruimen 
van appartementen toen de huizen op slot 
zaten. Ook is er veel extra inzet geweest voor 
schoonmaak om de hygiëne te waarborgen.

Overzicht personele samenstelling 2020 
in de woonzorglocaties:

Personele inzet in de wijk tijdens corona
Soms was afschaling in de wijk noodzakelijk om 
overal de gewenst zorg te bieden en om de 
veiligheid van onze cliënten en medewerkers 
te waarborgen. Eventuele afschaling is alleen 
gebeurd na zorgvuldige afwegingen en 
mogelijkheid van inzet van andere alternatieven 
zoals bijvoorbeeld zorg op afstand. Collega’s 
in de wijk hebben ook bijgesprongen in de 
Cypressenhof en de Wingerd tijdens de 
corona-uitbraak, maar ook op andere regionale 
cohortafdelingen

7.2 Conclusie
We hebben iets meer inzet gehad dan begroot. 
Hierdoor hebben we continuïteit van zorg kunnen 
bieden en persoonlijke aandacht en het welzijn 
van onze cliënten kunnen waarmaken.

Kwaliteitsverslag 2020 
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BEGROTING 2020 -  
Tabel 1, gemiddeld aantal 
FTE 

  2018 2019 2020 

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst  Realisatie 
gemiddeld aantal 
FTE op jaarbasis 

Begroting 
gemiddeld 
aantal FTE 

op jaarbasis 
Niveau 1                  

4,00  
                  

4,94  
4,83  

Niveau 2               
20,08  

               
22,33  

22,96  

Niveau 3               
36,91  

               
32,32  

39,16  

Niveau 4                  
5,04  

                  
6,29  

 8,15  

Niveau 5                  
1,66  

                  
2,50  

 0,60  

Niveau 6         
Behandelaar         
Overig zorgpersoneel               

10,44  
               

12,63  
 12,29  

Leerlingen                  
4,39  

                  
3,77  

 1,78  

1.1 Totaal  aantal FTE                
82,52  

               
84,78  

                
89,77  
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Inschakelen deskundige Infectiepreventie
In 2020 hebben we een 
samenwerkingsovereenkomst getekend met 
de deskundige infectiepreventie. Het is zeer 
waardevol gebleken om iemand met deze 
kennis in te kunnen schakelen. Om deze 
reden wordt de samenwerking in 2021 verder 
uitgebreid.

Gebouwen:
In 2020 hebben we aan de Boddenstraat en de 
Annastraat een aantal aanpassingen gedaan 
om o.a. de (brand)veiligheid te waarborgen.

Administratie 
De administratie en verantwoording van de 
zorg naar het zorgkantoor en de gemeenten 
loopt volledig via het ECD. MIC-meldingen 
worden door de medewerkers digitaal gemaakt 
in het ECD. 
Manna werkt met een jaarlijkse beleidscyclus 
(planning- en control cyclus) die gekaderd is in 
het door de Raad van Toezicht goedgekeurd 
meerjaren strategisch beleidsplan, het 
kwaliteitsbeleid en het financieel beleidsplan. 

De verantwoording van het financieel beleid 
vindt elk jaar plaats in de jaarrekening. Jaarlijks 
vindt de AO/IC verplicht plaats die in overleg 
met de accountant wordt uitgevoerd.
Het uitvoeren van de AO/IC controle wordt 
gedaan door een medewerker van Manna 
op basis van een steekproef die door de 
accountant is bepaald. Aan de hand van de 
uitkomsten wordt een rapport opgesteld met 
daarin een beschrijving van de uitgevoerde 
controle werkzaamheden, de bevindingen, 
aanbevelingen ter verbetering van de 
processen en een advies aan de Raad van 
Bestuur inzake de Bestuursverklaring. 

8.2 conclusie
Collega’s uit de directe zorg geven aan dat zij 
zich goed ondersteund voelen door de collega’s 
uit de ondersteunende ring. Indien zij vragen 
hebben worden zij zo snel mogelijk geholpen. 
Wel kunnen een aantal processen nog wat 
strakker ingeregeld worden. Denk bijvoorbeeld 
aan het strakker formuleren van kaders. In 
2021 wordt dit verder opgepakt.

8. Gebruik van hulpbronnen
Voorwaarden voor het goed kunnen uitvoeren 
van onze zorg en dienstverlening is, naast 
voldoende kennis en informatievoorziening, de 
meer ondersteunende factor van o.a. gebouwen, 
ICT, materialen, samenwerkingsovereenkomsten 
en de administratieve organisatie.

8.1 Hoe hebben we hier in 2020 
vorm aan gegeven?
Hieronder staan een aantal items die in 2020 
belangrijk zijn geweest om de zorg zo goed 
mogelijk te ondersteunen.

Intranet
In 2020 hebben we een nieuw intranet 
ontwikkeld. Middels dit intranet kan iedereen 
zich goed informeren over de nieuwste 
ontwikkelingen binnen Manna. Ook kunnen 
teams makkelijker en sneller met elkaar 
communiceren middels het nieuwe intranet.

Digitale ontmoetingen via TEAMS
Door corona hebben we andere manieren 
gevonden om elkaar te ontmoeten en met in 
contact te blijven. Hiervoor is binnen Manna 
gekozen om via Microsoft Teams elkaar te 
ontmoeten. In het begin moesten collega’s 
soms over een drempel geholpen worden. 
Inmiddels is iedereen hieraan gewend en is 
bijna niet meer weg te denken. 

Thuiswerken
Waar kan werd er ook vanuit huis gewerkt 
door ondersteunend personeel. Hiervoor 
is een beleid opgesteld en is waar nodig 
hulpmiddelen door de organisatie verstrekt 
om ergonomisch thuis te kunnen werken.

Aanschaf van materialen
Om onze collega’s en cliënten te 
beschermen zijn veel extra persoonlijke 
beschermingsmiddelen aangeschaft. Er zijn 
vervolgens filmpjes ontwikkeld door collega’s 
zelf om elkaar te instrueren hoe je deze PBM 
dient te gebruiken.

Tijdens de corona-uitbraak zijn besmette 
cliënten gescheiden van niet-besmette 
cliënten. Hiervoor waren er extra bedden 
nodig. Daarnaast zijn benodigdheden 
aangeschaft/geleend om besmet personeel 
dat nog kon en wilde werken, gescheiden 
pauze te laten houden van niet besmet 
personeel. Ook is extra ingezet op 
schoonmaak. Dagelijks werd er extra gereinigd 
en zeker de contactoppervlakken.
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9. Clientervaringen
Manna hecht veel waarde aan de ervaringen 
van cliënten. Om te leren van cliëntervaringen is 
Manna aangemeld bij Zorgkaart Nederland. 
Daarnaast maken we in de wijkverpleging 
gebruik van de PREM. Binnen de intra- en 
extramurale zorgverlenging maken we gebruik 
van de vragenlijst ‘jaarlijkse evaluatie’ via het ECD. 
Deze vragen worden voor het geplande MDO 
aan de familie of cliënt voorgelegd. Eventuele 
individuele knelpunten kunnen vervolgens direct 
opgepakt worden in het MDO.
Binnen de huishoudelijke ondersteuning worden 
iedere maand een aantal cliënten gebeld om 
hun tevredenheid te inventariseren.
Andere punten worden ieder kwartaal 
meegenomen voor verbetering op team 
of organisatie niveau. De feedback van 
alle uitkomsten wordt meegenomen in de 
ontwikkeling van de organisatie. 
In 2021 zal cliëntwaardering verder ontwikkeld 
worden.

9.1 Hoe hebben we hier in 2020 
vorm aangegeven?
Hierboven wordt beschreven hoe Manna de 
ervaringen van cliënten meet. Hieronder staan 
de resultaten van deze metingen. 

Uitkomsten cliëntonderzoek WMO 
huishouding
Onderzoek afgenomen van september - 
december 2020 
Aantal respondenten: 98 cliënten uit de 
gemeente Enschede 
Criticasters (0-6) 21% 
Passief tevreden 21% ) 
Promotors (8-10) 58% 
 

Cypressenhof 
Score op zorgkaart in 2020: 7,8 
Uitkomst in 2020 eigen meting door ‘vragenlijst 
jaarlijkse bespreking’ 
 

De Wingerd:
Score op Zorgkaart in 2020: 9,2 
Uitkomst in 2020 eigen meting door ‘vragenlijst 
jaarlijkse bespreking’ 

 

Wijkverpleging
Zorgkaart Nederland: 8,5 
Uitkomst Prem score zie hieronder: 
Totale score wijkverpleging
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Cliënt Waardering Onderzoek (CWO) 
Begeleiding:
Concept vragenlijst is in ontwikkeling. Doel is om 
deze tweede kwartaal 2021 af te ronden en binnen 
de Boddenstraat te testen of deze verder uitgerold 
kan worden.

Uitgezette acties t.a.v. clientwaardering in 
2020
Vragenlijst jaarbespreking: In teamoverleggen is er 
aandacht besteed aan de vragenlijst en gevraagd 
om deze vooraf een MDO in te laten vullen. 
Zorgkaart NL: Er zijn kaartjes gemaakt 
die uitgedeeld kunnen worden door de 
zorgprofessionals aan de cliënten of hun naasten. 
Via deze kaartjes werden ze geattendeerd om hun 
waardering op Zorgkaart te uiten. Deze zijn binnen 
de wijkteams en Cypressenhof en de Wingerd 
uitgedeeld.

9.2 Conclusie
Binnen Manna zijn we blij en trots op de gescoorde 
uitkomsten. Het invullen van de vragenlijst jaarlijkse 
evaluatie blijft een aandachtspunt. Dit geldt ook 
voor het in laten vullen van reviews op Zorgkaart 
NL. In 2021 willen we cliëntervaringen verder 
gebruiken als input voor voortdurend verbeteren.


