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1. Profiel Manna
Manna biedt een totaalpakket van zorg,
ondersteuning en persoonlijke aandacht
in Twente met een ondersteunings- en/of
zorgvraag. We doen dit uit liefde, dichtbij, bij
de cliënt thuis of in kleinschalige locaties. Onze
zorg- en dienstverlening wordt verleend door
gepassioneerde collega’s en vrijwilligers.
Onze zorg en ondersteuning 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.

Opbouw vierluik

Verbindend: We zoeken en onderhouden

Kernkwaliteiten

Het vierluik is opgebouwd uit vier onderdelen:

contact met anderen en staan open voor

Luisteren: We luisteren écht met oog voor de

Hoger doel: Het hoger doel geeft antwoord

elkaars ideeën.

ander en horen wat nodig is.

op de vraag waarom we bestaan. Het is ons

Geloof in wat je doet: We doen ons werk met

Daadkracht: We zien wat nodig is en voelen

fundament.

passie. Vanuit onze overtuiging leveren we een

ons verantwoordelijk om hiermee aan de slag

Kernwaarden: Kernwaarden geven aan waar

bijdrage aan het welzijn van anderen.

te gaan.

we voor staan en wat wij wenselijk gedrag

Deskundigheid: We leveren kwaliteit van zorg

vinden.

Gewaagd doel

Gewaagd doel: Het gewaagd doel is onze stip

Manna in 2022: Bij ons voelt niemand zich

Voortdurend verbeteren: We blijven ons

op de horizon, het maakt duidelijk wat we de

eenzaam!

ontwikkelen, individueel en samen. We geven

uit liefde voor ons vak.

komende jaren willen bereiken.

feedback en werken aan verbeterpunten: elke

Kernkwaliteiten: De kernkwaliteiten

dag een stapje beter!

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.”

1.1 Visie

Zo kijken wij naar cliënten. Wij zijn gemaakt om

De visie van Manna is uitgewerkt in een vierluik

voor elkaar te zorgen. Dat doen we deskundig

dat weergeeft wie we zijn, wat we willen en wat

en met ons hart.

we kunnen.

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.
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2. Impact corona binnen Manna in 2021
In 2021 heeft corona, net als in 2020, een grote impact gehad op onze zorg- en
dienstverlening. Ook dit jaar had het corona-crisisteam wekelijks contact met elkaar met
bespreekpunten rondom beleid en communicatie.
Veel collega’s en cliënten hebben corona opgelopen. Collega’s vielen uit en dat vroeg veel
van de andere collega’s en creativiteit om roosters dicht te krijgen.
De inzet en betrokkenheid was groot. Op de zorglocaties zijn er verschillende momenten
geweest dat we als organisatie de schouders eronder hebben gezet om de zorg te
kunnen blijven bieden aan onze cliënten. Dit hebben we gedaan door kritisch naar de
primaire werkprocessen te kijken en collega’s van de ondersteunende ring in te zetten op
werkzaamheden waar geen zorgachtergrond voor nodig was.
Het face-to-face contact tussen collega’s in teams en andere afdelingen was moeilijk, mede
door alle beperkingen vanuit de overheid. Het verplicht thuiswerken van collega’s van de
ondersteunende afdelingen heeft invloed gehad op het gevoel van betrokkenheid op de
locaties. De fysieke contacten waren geminimaliseerd en was er vooral veel overleg via
telefoon of digitaal via teams.
In de perioden dat het geoorloofd was om als team op 1,5 meter te zijn, werd hiervan ook

Waar verleent Manna Zorg?
Manna is actief in Twente en verleent zorg in: Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser,
Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen, Twenterand, Haaksbergen, Rijssen-Holten, Wierden
en in omliggende dorpen/gebieden. Hier leveren we o.a. Huishoudelijke ondersteuning,
wijkverpleging en ambulante begeleiding. Daarnaast heeft Manna 2 locaties voor
beschermd wonen en 2 locaties voor wonen met zorg. De items uit dit verslag zijn van
toepassing op al het zorg- en ondersteuningsaanbod van Manna.
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gebruik gemaakt om fysiek een teamoverleg te houden, op de andere momenten werd dit
digitaal gehouden.
Ondanks de beperkingen die we hadden rondom corona hebben we mooie ontwikkelingen
doorgemaakt. Met de inzet, flexibiliteit en doorzettingsvermogen van al onze collega’s
hebben we de zorg kunnen blijven bieden voor al onze cliënten.
Welke ontwikkelingen we in 2021 hebben doorgemaakt kunt u verderop lezen in dit
kwaliteitsverslag.
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3.1 Hoe hebben we hier in 2021
vorm aan gegeven?

van de week tegen eenzaamheid georgani-

3. Eenzaamheid, Persoonlijke aandacht

Algemeen
•

Eenzaamheid is een steeds groter probleem

opgepakt en een start gemaakt om dit thema

in Nederland. Ongeveer 50% van de inwoners

centraal te stellen en op allerlei verschillende

van Twente geeft aan regelmatig gevoelens van

manieren projecten op te zetten om

eenzaamheid te ervaren (Gezondheidsmonitor

eenzaamheid zoveel mogelijk tegen te gaan.
We zijn ervan overtuigd dat als je persoonlijke

Daarom is ons gewaagd doel: ”Manna in 2022:

aandacht voor mensen hebt en echt naar

Bij ons voelt niemand zich eenzaam!”.

elkaar luistert, dit eenzaamheid bestrijdt en

•

welzijn verbetert. Alle collega’s van Manna
Manna heeft als één van de eerste

zijn daar belangrijke schakels in. Door

zorgorganisaties in Enschede de handschoen

betrokkenheid, aandacht of gewoonweg

Persoonsgerichte zorg leveren we doordat we

seerd in 2021.
•

Het project belmaatjes en de inzet van maatjes

weten wat de eigen wensen en voorkeuren

zijn gestart. Lees hierover meer bij het onder-

van onze cliënten zijn. Deze zijn vastgelegd in

deel vrijwilligers.

de werkafspraken of het zorgplan van iedere

2020, GGD Twente) Dit raakt Manna. Daarom
zijn wij bezig eenzaamheid te bestrijden.

eenzaamheid zijn er activiteiten in het kader

•

hun lach.
•

cliënt. Dat is de basis van onze zorgverlening

De Wingerd en Cypressenhof

voor alle doelgroepen aan wie wij zorg en

•

Er is een start gemaakt met belevingsgerichte

ondersteuning leveren.

bewonersbesprekingen. Hierin is naast de

We luisteren naar de cliënt en horen en zien

zorginhoudelijke onderwerpen meer ruimte

wat nodig is en zetten hier adequate acties op

voor andere vraagstukken zoals zinvolle

uit.

dagbesteding en welzijn.

Binnen Manna zijn twee geestelijk verzorgers

•

Binnen De Cypressenhof is gestart met het

werkzaam. Zij helpen cliënten en hun naas-

project ‘het kwetsbare brein’. Binnen dit project

ten om aansluiting te vinden bij hun vragen,

bundelen we de expertise op het gebied van

gedachten en emoties.

dementie. We vertalen dit naar praktische

Om meer aandacht te vragen voor het thema

acties welke collega’s handvatten geven om
om te gaan met onbegrepen gedrag. Via deze
weg proberen we om onvrijwillige zorg meer te
voorkomen.
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•

•

Binnen De Wingerd is gestart met het

•

Er is gewerkt aan het methodisch werken.

project ‘toekomst De Wingerd’. Hierin wordt

Er zijn afspraken en kaders vastgesteld

nagedacht welke dilemma’s er spelen binnen

voor intervisies, casuïstiekbesprekingen

het zorglandschap en welke rol De Wingerd

en zorgplanbesprekingen. Deze zijn ook

hierin kan en wil spelen.

structureel ingepland. Op deze manier

In 2021 is er in het kader van de week

verbeteren we voortdurend onze begeleiding.

tegen eenzaamheid een rolstoelwasstraat

•

Alle dossiers zijn gecheckt of ze voldeden aan

georganiseerd. Collega’s van Manna

de gestelde eisen. Daar waar dit niet het geval

Ondersteuning gingen bij de cliënten van De

was zijn acties uitgezet om dit te verbeteren.

Wingerd langs voor een gezellig praatje en

Hierdoor zijn alle gemaakte afspraken met

ondertussen werd de rollator gewassen. Dit

de cliënt inzichtelijk en is transparant wat we

als ludieke actie om aandacht te vragen voor

doen en waarom.

het thema eenzaamheid.

Wijkverpleging
Begeleiding en Beschermd wonen
•

waardoor een cliënt zo weinig mogelijk

begeleiders geboden door aan te sluiten

verschillende gezichten ziet.
Wijkverpleegkundigen werken mee in de
routes om op deze manier goede verbinding

hier kan naar passende resultaten en meer

te houden met de cliënt, het team en de

zelfstandigheid gewerkt worden.

inzet van hun expertise. Op deze manier kan

Ook werken begeleiders competentiegericht:

snel geschakeld worden als een cliënt een

we geloven dat elke cliënt, welke achtergrond,

bepaalde zorg of ondersteuningsbehoefte

indicatie of levenswijze hij dan ook heeft, zijn

heeft.

kern tot verbetering.

1010

•

(weer) geloven in hun eigen kunnen. Vanuit

eigen talenten heeft. In deze talenten ligt de

10

We werken met kleinschalige wijkteams,

Persoonlijke aandacht wordt door onze
bij de leefwereld van de cliënt. Ze laten hun

•

•

•

Er is meer inzet nodig geweest van ZZP-ers. Zij
zijn zoveel mogelijk aan vaste teams gekoppeld
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om ons uitgangspunt van zo weinig

wijkverpleging. Hier wordt in 2022

daarvoor bepaald is door de gemeente en

mogelijk gezichten te waarborgen.

verder aan gewerkt.

ondertussen luisteren en ondersteunen ze.
•

Mede hierdoor is persoonsgerichte
•

•

Vaak maken ze even tijd om er voor een cliënt

zorg gewaarborgd.

Huishoudelijke ondersteuning

te zijn. Zo kwam een collega vlak voor kerst

Doordat veel collega’s getroffen

•

Collega’s in de huishoudelijke

schoonmaken bij een man die zich eenzaam

werden door corona is waar mogelijk

ondersteuning betekenen zoveel meer

voelde. Hij had helemaal geen zin in Kerst

persoonlijke zorg afgeschaald. Dit

voor hun cliënten dan schoonmaken.

en ook geen zin om de kerstboom op te

gebeurde altijd in goed overleg met de

Ze zijn voor de cliënten alles in één:

tuigen. Zijn vrouw was onlangs overleden.

cliënten.

een helper, een ondersteuner, een

Ze vertelde hem hoe gezellig de kerstboom

Er is ook een start gemaakt met

schoonmaker, een begeleider en vooral

staat in huis en dat de lichtjes hem misschien

wijkgericht werken. Dit doen we samen

een luisterend oor.

iets zouden opfleuren. Nog geen kwartier

Collega’s zetten vaak een stapje

later stond meneer met zijn kerstboom en

Enschede. Het ultieme doel is

extra. Ze doen de huishoudelijk

alle kerstspullenk klaar. Samen hebben ze de

toekomstbestendige en herkenbare

werkzaamheden in de tijd die

kerstboom opgezet.: “Het zijn de kleine dingen

met de collega’s uit Zorgschakel

•

die dit werk zo bijzonder maakt.”
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Complementaire zorg

Palliatieve zorg:

•

Binnen Manna wordt er gewerkt met

Binnen Manna werken 2 verpleegkundigen

complementaire zorg. Er zijn meerdere

palliatieve zorg. Zij zijn zowel werkzaam in de

collega’s die dit als aandachtsgebied hebben.

wijk als in De Wingerd en De Cypressenhof. Er is

Zij ondersteunen hun collega’s in de zorg bij

veel bereikt op het gebied van palliatieve zorg en

het inzetten van bijvoorbeeld aromatherapie

advance care planning.

en handmassage en stellen hiervoor plannen

•

op. De resultaten hierbij zijn dat een deel

question” (Van welke client zou het mij niet

van de cliënten aanzienlijk rustiger is door de

verbazen dat deze komend jaar zal komen te

inzet van deze zorg en dat dit in een aantal

overlijden?)

situaties heeft geleid tot vermindering of zelfs
•

•

Er is een onderzoek gedaan naar de “surprise

•

Elke 6 weken vindt er een gesprek plaats

de (palliatief) verpleegkundige vroegtijdig het
gesprek aangaan. En dat cliënten goed begeleid
worden in deze fase. Eén cliënt gaf ook aan:
“Wat ontzettend fijn dat jullie zo luisteren en er
zijn voor ons, dat alles geregeld is en wij het los
kunnen laten.......Ik kan in alle rust sterven”.
•

In 2022 is de wens dat verpleegkundigen
palliatieve zorg intramuraal aansluiten bij het
MDO om op deze manier ook als klankbord
voor de andere verpleegkundige te kunnen
fungeren en hen te ondersteunen in de
palliatieve zorg. Ook willen we een vakgroep

3.2 Conclusie
Binnen Manna leveren we persoonsgerichte zorg
doordat we iedereen als uniek persoon zien. We
leveren aandacht en ondersteuning die aansluit bij
de persoon. Dit zijn we ook in 2021 blijven doen.
Onze cliënten geven aan dat zij veel betrokkenheid
van onze collega’s ervaren. Zo geeft één client aan:
“We vertrouwen elkaar en we leren veel van elkaar”.
Een andere cliënt geeft aan: ‘Het is leuk als mensen
van Manna komen. Even gezellig bijkletsen, ik kijk er
steeds naar uit. We delen onze verhalen.”

stoppen van onrustmedicatie.

met de wijkverpleegkundige, per wijk en

Er is een werkgroep complementaire zorg

worden alle cliënten gezamenlijk besproken.

gestart. Hierin zitten aandachtsvelders uit de

Er wordt gekeken welke cliënten palliatieve

wijk, Cypressenhof en De Wingerd die inzet

zorg nodig hebben en met welke casus

van complementaire zorg stimuleren.

de verpleegkundige palliatieve zorg iets

Een aantal vrijwilligers hebben de basiscursus

moet, bijvoorbeeld een huisbezoek/gesprek

waar kon. Het thema eenzaamheid en persoonlijke

complementaire zorg gevolgd. Daarin is

plannen om het gesprek aan te gaan over

aandacht blijven in 2022 volop onder de aandacht.

uitleg gegeven over aroma zorg, aquazorg,

het levenseinde, keuzes maken wel/niet

ontspanning en massage. ZIj kunnen deze

behandelen enz.

kennis inzetten tijdens hun vrijwilligerswerk bij
Manna.

•

palliatieve zorg opzetten om de kennis over
palliatieve zorg nog breder te kunnen delen wn
inzetten. ook wordt het beleid op palliatieve
zorg geactualiseerd.

In 2021 zijn veel collega’s uit de zorg getroffen
door corona. Dit heeft impact gehad op de
beschikbaarheid van collega’s. Hierdoor was het
soms noodzakelijk dat zorg werd afgeschaald. Dit
ging echter altijd in goed overleg en ook alleen daar

Het resultaat is dat er veel meer
bewustwording is gekomen en cliënten
veel eerder in beeld komen. Hierdoor kan

Picknick
Op vrijdag 17 september organiseerde Manna een Picknick op 16 mooie locaties
in Twente. Speciaal voor cliënten, vrijwilligers en collega’s!
Afgelopen jaar hebben we allemaal gemerkt wat sociale contacten voor ons
betekenen, doordat we elkaar veel minder konden ontmoeten door het
coronavirus. Daarom hebben we een mooie en gezellige picknick georganiseerd.
Van 11.00 uur – 15.00 uur zijn cliënten, vrijwilligers en collega’s welkom bij de
picknick bij hun in de buurt.
Tijdens deze picknick kon iedereen genieten van ontmoetingen, gezelligheid
en een lekkere lunch. Ook zijn er ontmoetingen gecreëerd tussen mensen om
naderhand samen nog iets leuks te ondernemen.
Cliënten gaven aan: “Wat fijn dat Manna dit heeft georganiseerd. Dit had ik nodig
om weer uit mijn huis te durven komen”.
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4. Wonen en Welzijn
Op veel gebieden lopen projecten met als doel

aandacht aan de manier waarop iemand

Het maatjesproject

het dagelijks leven aangenamer te maken. Door

invulling wil geven aan de dagen. Daarbij is

Bij de inzet van vrijwilligers is het belangrijk dat er ‘een klik’

continu te verbeteren en in ontwikkeling te

het uitgangspunt het dagritme van de cliënt

is tussen de vrijwilliger en de cliënt. Hierbij zijn zowel de

blijven wil Manna cliënten en hun naasten zich

en activiteiten die de cliënt leuk vindt. Als blijkt

wensen van de cliënt als de vrijwilliger het uitgangspunt. Als

thuis laten voelen in een prettige woonomgeving.

dat dit onvoldoende aansluit bij de huidige

die klik er is, wordt de vrijwilliger ‘het maatje’ van de cliënt.

Tevens willen we dat onze cliënten zinvolle

situatie van de cliënt, dan wordt samen met

De ervaring van een cliënt: ‘mijn maatje doorbreekt de stilte.

tijdsbesteding en zingeving ervaren.

de cliënt naar passende mogelijkheden

We regelen samen een heleboel zaken, praten lekker met

gezocht.

elkaar, drinken een kopje koffie. De tijd is dan ook zo weer

Naast inzet van professionele zorg

om. Mijn maatje is voor mij onmisbaar”. Maar ook het maatje

maken we ook veel gebruik van

is erg blij: ‘niets is fijner dan van betekenis te zijn voor een

informele zorg, zoals mantelzorg en

oudere’.

4.1 Hoe hebben we hier 2021
vorm aan gegeven?
Algemeen
•

Zingeving is erg belangrijk. Het kan gaan
om grotere levensvragen zoals, “Wat maakt
mijn leven echt de moeite waard?” Maar het
kan ook gaan om alledaagse dingen, of je
je gewaardeerd en gezien voelt, of je leuke
en interessante activiteiten doet. Daarom
besteden we bij de intake al uitgebreid

•

vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk is verder
geprofessionaliseerd.

Belmaatjes
Afgelopen jaar zijn 21 belmaatjes ingezet. Deze belmaatjes
zijn bijvoorbeeld collega’s binnen Manna die niet hun
eigen werk kunnen doen, maar wel naar een cliënt kunnen
luisteren en een praatje kunnen maken.

Gespreksgroepen samen ontdekken
De gespreksgroep ‘samen ontdekken’ is gestart.
Deze gespreksgroep is er voor mensen die nieuwe
vriendschappen wensen en hier samen met anderen
aan willen werken. Met elkaar en met hulp van
een vrijwillig gespreksleider worden
mogelijkheden ontdekt die er zijn om nieuwe
contacten te leggen die kunnen uitgroeien
tot vriendschap.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn een waardevolle aanvulling voor collega’s die de
professionele zorg voor hun rekening nemen. De vrijwilligers
van Manna dragen bij op verschillende manieren. Zo hebben
we vrijwilligers die ondersteunen in verzorgingshuis De Wingerd
met 75 cliënten die verzorging en verpleging ontvangen en in De
Cypressenhof, een kleinschalige woonvorm voor 24 mensen met
een vorm van dementie. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief als
maatje voor cliënten in de wijk. In totaal zijn er bij Manna zo’n 200
vrijwilligers werkzaam.
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De Wingerd/ Cypressenhof

De Wingerd als in De Cypressenhof twee

•

De christelijke identiteit heeft een centrale

studenten. De basis is wederkerigheid. Dit

plaats. Zingeving is daarom als vijfde domein

betekent dat zij onder andere ondersteunen

opgenomen binnen het zorgleefplan. Ook

bij de maaltijden, individuele- en

wordt er iedere week een weekopening en

groepsactiviteiten, zoals muziek maken of

weeksluiting georganiseerd. Dit hebben we in

een rondje wandelen met de cliënten. In ruil

2021 zoveel mogelijk gecontinueerd.

daarvoor hebben zij een goedkope woning

Voor anders-gelovigen is er ook ruimte voor

tijdens hun studietijd.

•

zingevingsvraagstukken.
•

•

Er is een extra geestelijk verzorger

Begeleiding en Beschermd wonen

aangesteld. Zij gaan met cliënten in gesprek

•

angsten te overwinnen en succeservaringen

Manna vindt het belangrijk dat de client

over zingevingsvraagstukken.

een zinvolle daginvulling heeft. Daginvulling

Daarnaast proberen we op een andere

helpt met het aanbrengen van structuur in

manier mensen aan ons te verbinden die

het leven. Wij motiveren onze cliënten aan

kunnen ondersteunen bij het invullen van

dagbesteding deel te nemen. Binnen de

een zinvolle dag. Zo wonen er in zowel

dagbesteding kunnen cliënten, vanuit kleine,

op te doen. Uiteindelijk doel is om weer

•

overzichtelijke groepen, de ruimte krijgen om

•

•

Er is een extramurale vrijwilligers coördinator

te kunnen participeren in de reguliere

aangesteld om vrijwilligers extramuraal te

arbeidsmarkt.

werven en te zorgen voor een goede klik

Iedere cliënt heeft daarom een persoonlijk

tussen cliënt en de vrijwilliger. Er is veel

activiteitenplan dat onderdeel is van het

behoefte aan contact merkt de vrijwilligers-

zorgleefplan met zowel de groepsactiviteiten

coördinator extramuraal..

als de individuele activiteiten. Zo weten alle

sociale vaardigheden verder te ontwikkelen,

gaan naar een voorliggende voorziening.

•

Er zijn ontmoetingen gecreëerd tussen

collega’s wat iemand prettig vindt om te doen.

de collega’s van de huishoudelijke

En kan hierop ingespeeld worden.

ondersteuning en de wijkverpleging. Zodat zij

Binnen de begeleiding bieden we

elkaar leren kennen en hoe ze elkaar kunnen

verschillende vormen van dagbesteding aan.

versterken.

We bieden de volgende dagbesteding aan:
Hondendagbesteding, facilitaire dagbesteding,
kookgroepen en creatieve dagbesteding. Voor
cliënten die geen passende dagbesteding
kunnen vinden, wordt een externe
dagbesteding gezocht.

Huishoudelijke ondersteuning en
wijkverpleging
•

Collega’s signaleren en bespreken de
behoefte van de cliënt aan een zinvolle

4.2 Conclusie
Zingeving en zinvolle dagbesteding waren ook
afgelopen jaar geborgd. We deden dit door naar
mogelijkheden te kijken en deze optimaal te
benutten. Bijvoorbeeld door het inzetten van
collega’s uit de ondersteuning tijdens de perioden waarin veel collega’s uit de zorg ziek waren
vanwege corona. En door oog te hebben voor
elkaar.

dagbesteding. Zij gaan indien nodig samen
met andere collega’s in gesprek om te kijken
hoe hieraan invulling kan worden gegeven.
Bijvoorbeeld door een eerste keer mee te
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werkgroep zijn verschillende initiatieven gestart.
Denk hierbij aan:

5.1 Hoe hebben we hier in 2021
vorm aan gegeven?
Het is een belangrijke randvoorwaarde dat
cliënten kwalitatief goede en veilige zorg
krijgen in een veilige woon- en leefomgeving
en medewerkers veilig kunnen werken.
Binnen Manna hebben we de volgende items
gemonitord om hierop te verbeteren:
1: Arbeidsomstandigheden:
2: Medicatieveiligheid
3: Aandacht voor eten en drinken
4: Advanced Care Planning
5: Hygiëne infectie preventie
6: Onvrijwillige zorg/ Wet zorg en dwang

Arbeidsomstandigheden binnen Manna

5. Kwaliteit en Veiligheid

Binnen Manna is er een werkgroep

Optimale veiligheid is belangrijk voor al onze

er maandelijks een extra strategisch platform

cliënten. Er moet een balans zijn tussen

overleg, specifiek voor het thema kwaliteit.

het welzijn en de persoonlijke vrijheid.

Voor de teamrol Kwaliteit is er iedere maand

Manna is op verschillende vlakken bezig

een kwaliteitsoverleg waar verschillende

om het risicobewustzijn te vergroten en

zaken ten aanzien van veiligheid worden

hierdoor de veiligheid te optimaliseren.

besproken. Hierdoor leren de verschillende

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een commissie

teams ook van elkaar. Verder wordt er binnen

informatiebeveiliging en een commissie Wet

Manna gebruik gemaakt van afspraken en

zorg en dwang. Maar ook door het instellen

procedures rondom klachten, melding incident

van teamroltaken is er meer aandacht om de

cliënt (MIC) en melding incident medewerker

risico’s vanuit iedere teamtaak te monitoren en

(MIM) en Arbo etc. In 2021 zijn de indicatoren

waar nodig acties op uit te zetten. Daarnaast is

aangeleverd aan het Zorginstituut. De

vitaliteit. Hierin is aandacht voor o.a.
arbeidsomstandigheden. Vanuit deze

•

Vitaliteit: Fit en vitaliteit

•

Cursus ergonomisch werken in
de huishouding: wat is een goede
werkhouding?

•

Verschillende challenges

•

Workshops over voeding/ werk en privé
balans

Ieder kwartaal aandacht voor een ander
onderwerp. Alle collega’s ontvingen een
kalender met deze onderwerpen werkhouding,
voeding, bewegen. Verschillende collega’s uit
alle disciplines hebben actief meegedaan aan
deze challenges. Beleid gezondheid & vitaliteit
is herzien.

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.

indicatoren zijn inzichtelijk via www.desan.nl. In
ons visievierluik staat bij onze kernkwaliteiten
het voortdurend verbeteren.
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Binnen De Cypressenhof wordt bij intake

opgestart. Hierbij zijn ook collega’s van

de zorgverlening. Dit zal ook voor 2022 een

ingegaan op de wensen rondom het

de werkvloer betrokken. En een externe

speerpunt blijven.

levenseinde. Deze worden vastgelegd in

deskundige infectie preventie met zicht op

het dossier.

landelijke en regionale ontwikkelingen zodat

Het advance care planning gesprek

kennis up-to-date blijft. Deze commissie

Bij intake is er aandacht voor eten en

gaat over reanimatie en het wel of niet

komt 2-3 keer per jaar bij elkaar.

Er hebben workshops plaatsgevonden

drinken. Er wordt in kaart gebracht wat

opgenmen worden in het ziekenhuis.

op gebied van medicatiekennis en

mensen lekker vinden of waar ze hulp bij

Dit wordt door de arts met de cliënt en

op De Cypressenhof en op De Wingerd.

medicatieproces.

nodig hebben.

naasten besproken en vastgelegd in het

Het rapport hiervan is naar de teamcoach

Voorafgaand aan de MDO’s die minimaal

elektronisch cliënt dossier (ECD).

verstuurd om de geconstateerde punten te

Binnen de wijkverpleging heeft een

bespreken en waar kan verbeteren.

Dit heeft geleid tot een groter bewustzijnsniveau

gezien dit een belangrijk onderdeel is van

bij collega’s op gebied van wijzigingen in
medicatiegebruik.

•

Vanuit de audits in 2021 zijn er
verbetervoorstellen opgesteld op gebied van

Eten en drinken

medicatieveiligheid:

•

•

•

•

Binnen De Wingerd is het digitaal aftekenen

•

•

•

•

Er hebben locatiebezoeken plaatsgevonden

geïmplementeerd, wat geleid heeft tot

eens per half jaar plaatsvinden wordt

verhoging van medicatieveiligheid.

er een risicosignalering afgenomen met

(afstudeer) onderzoek plaatsgevonden

Bij De Cypressenhof zijn nieuwe

daarin vragenlijsten over o.a. eten en

over advance care planning. Aanbevelingen

medicatiewagens aangeschaft

drinken.

worden in 2022 verder opgepakt.

Onze visie op onvrijwillige zorg

Binnen begeleiding en De Wingerd is dit

•

We merken wel dat dit een onderwerp is

•

wat continu onder de aandacht moet blijven,

•

De uitkomst wordt besproken in het MDO

•

Het bieden van optimaal levensgeluk wordt

en binnen het multidisciplinaire team

proces nog niet overal even consequent

gekoppeld aan goede zorg. Dit is dan ook

worden er zo nodig doelen opgesteld om

ingeregeld. De samenwerking met de

de grondslag wanneer er gekeken wordt

ondervoeding te voorkomen.

huisartsen is hier mede debet aan. De

naar het wel of niet inzetten van (on-)

Binnen de begeleiding zijn er speciale

wens omtrent reanimatie of insturen

vrijwillige zorg.

kookgroepen gestart.

naar het ziekenhuis is dan wel bij de

Manna hanteert hiervoor de volgende

huisarts bekend. Samenwerking en goede

uitgangspunten:

Advance Care Planning

afstemming met de huisarts zijn hierbij
belangrijke factoren.

•

Cliënten wordt een maximale vrijheid
geboden tegen weloverwogen en

Hygiëne infectiepreventie

geaccepteerde risico’s, natuurlijk binnen de

•

Er is extra aandacht geweest voor

wet- en regelgeving. Er wordt altijd gezocht

hygiënemaatregelen. Hierbij is vooral

naar manieren om de bewoner zoveel

voortdurend aandacht geweest voor

mogelijk vrijheid te bieden. Hierbij worden

algemene hygiëne, handhygiëne
en het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM).
•
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Er is een infectiepreventiecommissie
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verschillende disciplines geraadpleegd. Denk
bijvoorbeeld aan psychologe, fysiotherapeut,
arts, casemanager dementie, et cetera
•

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

•

Een adequate verslaglegging van de
afwegingen is onderdeel van het zorgleefplan.

Toepassing onvrijwillige zorg in
2021

Begeleiding

wordt ingevoerd, maar in het zorgplan wordt

Binnen de begeleiding is in 2021 één keer

verwerkt. Tenzij er sprake is van verzet tegen de

onvrijwillige zorg ingezet. Dit betrof beperking

domotica. Tijdens MDO-besprekingen wordt dan

van het inrichten van het eigen leven. Er werd

de inzet van de domotica geëvalueerd. Dit wordt

controle gehouden op het ontvangen van

als vast onderdeel verwerkt in het MDO. Binnen De

bezoek. Dit was tot aan de periode dat er een

Cypressenhof wonen alleen mensen die een art 21.

betere woonplek voor de cliënt was gevonden.

WZD hebben. Hoewel er binnen De Cypressenhof

Deze vorm van zorg was de minst ingrijpende

weinig onvrijwillige zorg plaatsvindt is gemerkt dat

maatregel. Er is contact geweest met Tactus,

er nog veel kennis te halen is op het gebied van

om te kijken naar alternatieven. De WZD-

dementie. Als iedereen weet wat het betekent om

functionaris is meegenomen in het proces.

te werken met mensen met dementie, gaat ook het

Cliënt is inmiddels verhuisd naar een andere

begrip van hun gedrag om hoog. Hierdoor kan er

zorgorganisatie.

nog beter naar alternatieven worden gezocht om
onvrijwillige zorg te voorkomen.

De Cypressenhof

Binnen Manna zijn 4 locaties geregistreerd

Binnen De Cypressenhof is er twee keer

Registratie van vrijwillige zorg

waar onder voorwaarden onvrijwillige zorg mag

onvrijwillie zorg ingezet in 2021. De genomen

Binnen Manna zijn verschillende vormen van

plaatsvinden. Dit zijn De Cypressenhof en De

maatregelen zijn binnen het vrijwillig kader

vrijwillige zorg geregistreerd. Dit betreft allemaal

Wingerd en De Boddenstraat en De Annastraat.

ingezet. Cliënt vertoonde geen verzet en

vrijwillige zorg daar de cliënt geen verzet vertoont

De Cypressenhof staat geregistreerd als WZD-

vertegenwoordiger was akkoord. In 2021 heeft

en er instemming is met de vertegenwoordiger.

accommodatie. Dit houdt in dat hier ook mensen

er een overgang plaatsgevonden, waardoor

met een IBS en RM of art. 21 kunnen verblijven.

ingezette domotica niet meer als ‘maatregel’

De Wingerd

WZD commissie VVT en begeleiding

Soort onvrij- Specificatie Aantal unie- Frequentie
willige zorg soort onvrij- ke clienten
van toepaswillige zorg
sing

(On)vrijwil- Locatie
lige zorg / of
vrijwillig volgens stappenplan?

Opmerking

1

Continu

Vrijwillig

CH

We zien echter een verzwaring van de zorgvraag

Toezicht overi- Dwaaldetectie
ge domotica
tot toegang
poort

Veiligheidsbevorderend

binnen De Wingerd. Onvrijwillige zorg blijft

Medicatie

Gebruik psychofarmaca

1

Volgens voorschrift arts

Vrijwillig volgens stappenplan

CH

Medicatie binnen de richtlijn

Beperking
bewegingsvrijheid overig

Bedhekken

1

Dagelijks

Vrijwillig volgens stappenplan

DW

Veiligheidsbevorderend

Beperking
inrichting van
leven

Controle op
bezoek

1

Dagelijks

Onvrijwillig

CBW

Veiligheidsbevorderend

Binnen De Wingerd heeft geen onvrijwillige zorg
plaatsgevonden in 2021. Eventueel ingezette
maatregelen als een wakend oog, bedhekken
of beperking van het roken heeft op basis van
vrijwilligheid plaatsgevonden.

daarom onderwerp van gesprek in 2022.

Totaal toegepaste maatregelen
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Manna kent twee WZD commissies. Eén voor de

De kwaliteit en veiligheid binnen Manna

intramurale zorg en de wijk en één commissie

is goed in zicht. Er liggen nog wel kansen

voor de begeleiding. Hier is voor gekozen omdat

voor verdere verbetering. In 2022 willen we

de problematiek binnen deze doelgroepen te

verder werken aan het inrichten van het

Voortdurend verbeteren is als kernwaarde

Teamrollen

verschillend van aard.

kwaliteitsmanagementsysteem. Hierbij is ook

opgenomen in ons vierluik. Het samen leren

aandacht voor het vraagstuk ‘borging van kwaliteit

Binnen Manna werken we volgens het principe

en ontwikkelen is een belangrijke voorwaarde

en veiligheid’.

samensturing. Iedere collega heeft zijn eigen

om cliënten goede zorg- en dienstverlening

rol binnen het team. Op deze manier worden

te bieden Daarbij is eigen kennis en ervaring

talenten optimaal benut.

Deze WZD commissie VVT is 3 keer bijeengeweest.
De WZD commissie begeleiding is 9 keer bijeen
geweest.

6. Leren en werken aan kwaliteit

De WZD is binnen De Cypressenhof zeer goed

belangrijk, maar is het ook goed om van buiten

verankerd in hun dagelijks handelen. Dit zie je

te halen wat er binnen niet is. Het delen

Alle geregistreerde (on)vrijwillige zorg zijn door

terug in het aantal keren dat onvrijwillige zorg is

Teamrol kwaliteit

van kennis en verspreiden ervan zijn hierbij

de WZD commissies besproken. De commissie

toegepast. (zie schema overzicht van geregistreerde

Binnen de begeleiding is in 2021 voor ieder

belangrijk.

monitort of en hoe afbouw van de (on)vrijwillige

maatregelen. De WZD vraagt voornamelijk in

team de teamrol van kwaliteit opgepakt. Er is

zorg wordt toegepast. Of voldaan is aan alle

de wijkverpleging en De Wingerd nog verdere

voorwaarden van de wet en de uitgangspunten

implementatie.

van Manna. En of er wellicht andere alternatieven

Voor 2022 zijn verschillende acties benoemd

waren voor de ingezette onvrijwillige zorg.

om in 2022 onvrijwillige zorg zoveel mogelijk te

Daarnaast monitort zij de landelijke ontwikkelingen

voorkomen. Dit voornamelijk vanwege de rol en

op dit gebied. Op basis hiervan doet zij voorstellen

inzet en beschikbaarheid van de huisartsen.

voor aanpassing van het beleid. Daarnaast heeft
ook casuïstiek bespreking plaatsgevonden.

Ten aanzien van de WZD hebben we geleerd dat we

De commissie bestaat uit verschillende

zoveel mogelijk moeten en willen inzetten op het

zorgprofessionals, de WZD-functionaris en

voorkomen van onvrijwillige zorg. Het zoeken naar

organisatieadviseur kwaliteit.

alternatieven is soms best lastig. Out of the box
denken is hierbij essentieel.

5.2 Conclusie
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6.1 Hoe hebben we hier in 2021
vorm aan gegeven?
Voortdurende verbeteren
Voortdurend verbeteren gebeurt op
organisatieniveau als teamniveau en individueel
niveau. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
de Lean methodiek. Bij start van 2021 hebben
veel teams een enthousiaste start gemaakt

een beschrijving gemaakt wat deze teamrol
inhoudt. En deze rol is met verve opgepakt.
Zo zijn alle dossiers doorgenomen en hebben
collega’s terugkoppeling gekregen wat goed
gaat en wat beter kan. En is er een start
gemaakt met casuïstiekbesprekingen en
intervisies. Om ook op deze manier van en
met elkaar te kunnen leren.
In 2021 zijn er verschillende keren overleg

met hun nieuwe KATA’s. Echter door corona
heeft de focus vooral gelegen op de continuïteit
van zorg. De behoefte om weer verder door
te ontwikkelen na corona is binnen alle teams
groot.
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geweest tussen de organisatieadviseurs,

medicatie veiligheid en veilig werken. In 2021 is

om aan te sluiten bij de behoefte om digitaal

vormen zij de Zorgschakel Enschede. Van

Kwaliteit en de kwaliteitrolhouders in de

het leermanagementsysteem aangeschaft en

aan te sluiten bij de workshops, zonder dat de

daaruit worden verschillende vormen van zorg

teams. In deze overleggen waren o.a. de

ingericht. Door dit systeem kunnen collega’s

effectiviteit verloren gaat.

geboden.

MIC-incidenten, uitkomsten van de audits,

zien welke trainingen of workshops er zijn en

Ook zijn een aantal collega’s gestart

casuïstiekbesprekingen en veranderingen in

zich hiervoor aanmelden. In het eerste deel

met individuele opleidingstraject. Om te

Daarnaast verzorgt de Zorgschakel Enschede

wet- en regelgeving onderwerp van gesprek.

van 2021 waren veel workshops nog digitaal.

voldoen aan de scholingsbehoefte en de

de coördinatie rondom WLZ, ELV en

De teamrolhouders Kwaliteit nemen deze input

Dit was voor collega’s praktisch omdat ze op

ontwikkelingsbehoefte van collega’s.

crisisaanvragen somatiek vanuit de huisartsen.

mee terug naar hun teams voor bespreking of

deze manier de workshop vanuit huis mee

implementatie.

konden doen. Halverwege 2021 vonden de

Netwerken

Ook in de begeleiding hebben we verschillende

workshops weer in op locatie plaats. Om

Manna is actief in verschillende netwerken.

samenwerkingsrelaties met o.a. Mediant,

De overige teamrollen waren minder actief

interactie te hebben tijdens de workshops is

Zo vormt Manna met de organisaties,

Dimence, Tactus, Leger des Heils, CIMOT,

mede door de focus op de continuïteit van

dit wel effectiever gebleken. In 2021 hebben

Zorgfederatie Oldenzaal en De Vriezenhof

gemeenten en Zorgkantoor.

zorg. In 2022 willen we onderzoeken of de

we vooral aandacht besteed hoe we ervoor

in Vriezenveen, een lerend netwerk. Er

invulling van de teamrollen wellicht efficiënter

kunnen zorgen dat de workshops ook

zijn drie bijeenkomsten geweest tussen

georganiseerd kan worden.

daadwerkelijk een effect hebben in de praktijk.

de kwaliteitsadviseurs van de organisaties

Hoe beklijft het geleerde nog beter en hoe

waarin verschillende zaken rondom kwaliteit

komt de kennis ook bij de rest van het team?

besproken zijn. De kwaliteitsplannen

Werken = leren en leren = werken

Om dit te realiseren worden alle workshops

voor 2022, kwaliteitsverslag van 2021 zijn

Binnen Manna hanteren we ten aanzien van

geëvalueerd en worden deelnemers actief

met elkaar besproken en er is gesproken

leren het uitgangspunt: “werken =leren en

gestimuleerd om de opgedane kennis te delen

over beleidszaken en scholingen en de

leren= werken”. En ook “leren doen we samen”.

binnen hun teams. Door middel van subsidies

mogelijkheden van uitwisseling van collega’s.

Binnen Manna werken we met de leertuin.

is er nu ook meer tijd voor collega’s om de

Deze uitwisseling vindt nog niet plaats.

Vanuit deze tuin worden verschillende

workshops te volgen en hoeft dit minder in

Onderwerpen waren ook de aanloop van de

workshops georganiseerd die aansluiten bij de

eigen tijd.

WZD en kwaliteitsindicatoren.

ontwikkelingen binnen de organisatie. Denk

In 2022 wordt goed gekeken of het mogelijk is

De bestuurders hebben meerdere keren op

aan het organiseren van workshops in het

gebied van lerend netwerk overleggen gehad.

kader van de Wet zorg en dwang, verhogen van

Ook met 3 andere Enschedese partijen vormt
Manna een lerend netwerk. En gezamenlijk
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6.2 Conclusie
In 2021 hebben we voortdurend verbeterd.
Corona dwong iedereen om steeds snel te
blijven schakelen en op zoek te gaan naar
nieuwe mogelijkheden. Zo ook in het kader
van leren en ontwikkelen. Als we willen dat
nieuw geleerde zaken uitgevoerd worden zoals
geleerd, dan is hier tijd, ruimte en aandacht
voor nodig. Gedurende 2021 lag de focus
nog meer dan anders op het bieden van
continuïteit van zorg. Dit zorgde ervoor dat
collega’s minder ruimte ervoeren om deel te
nemen aan workshops en/of om het geleerde
toe te passen in de praktijk en/of terug te
koppelen aan hun team.
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7. Leiderschap, governance en management
De structuur van Manna bestaat uit het

druk ervaren op bijvoorbeeld het uitvoeren

zaken rondom de zorg- en dienstverlening

organiseren rondom de cliënt. Hiervoor

van de teamrollen. Of het is niet altijd

van onze cliënten. Ook kan zij gevraagd en

gebruiken we de expertise uit de teams. Door

helder wie waarin een beslissing neemt of

ongevraagd advies geven. Uitgangspunt van de

middel van samensturing geeft Manna collega’s

verantwoordelijk is. Dit blijft een voortdurend

Cliëntenraad is de ervaring van de cliënt over

de vrijheid over hoe ze zelf bepalen wat het

proces van afstemmen en voortdurend

de zorg.

beste is voor de cliënt door voortdurend te

verbeteren. Hiervoor is oog en aandacht en

verbeteren. De insteek is dat we dit niet alleen

zal ook onderdeel van gesprek zijn binnen

De ondernemingsraad (OR) heeft 7 leden

doen, maar met z’n allen. Daarom noemen we

het Strategisch Platform van Manna in 2022.

en denkt mee over allerlei onderwerpen,

het samensturing.

Hieruit zullen wellicht verbeterpunten of

bijvoorbeeld: arbeids- en rusttijden,

veranderingen/aanpassingen voortkomen om

ziekteverzuim, opleidingen etc. De OR kan door

De organisatiestructuur en cultuur van Manna

het samensturen steeds beter in te richten en

advisering of instemming invloed hebben op

zorgen voor een platte organisatie waardoor

te laten functioneren.

de bedrijfsvoering. Zo kan de OR een bijdrage
leveren aan het goed functioneren van Manna.

lijnen erg 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. De Raad van Bestuur heeft
gedurende het jaar onder andere overleggen
met de WZD-functionaris, de geestelijk
verzorgers en de Verpleegkundig Adviesraad.

Reflectie samensturing
Samensturing levert mooie resultaten op.
Collega’s voelen meer eigenaarschap en vrijheid
om hun professie uit te voeren. Coaches
helpen de teams om dit verder te ontwikkelen.
Teams vinden samensturing nog wel lastig in
conflict situaties. De vraag om kaders blijft.
Soms in meer en soms in mindere mate. Met
name bij personeelskrapte in een team wordt

7.1 Hoe hebben we hier in 2021
vorm aan gegeven?
Wisseling van raad van bestuur
In het najaar heeft André Kok afscheid
genomen van Manna als bestuurder. Van
1 oktober tot en met 31 december 2021
hebben Simone ten Hove en Paul de Jongh
de functie van Raad van Bestuur ad interim
vervuld. In die tussenliggende periode is een
zorgvuldige werving- en selectieprocedure
onder externe begeleiding doorlopen. Naast
de Raad van Toezicht heeft een afvaardiging
van de organisatie deelgenomen aan de
selectiecommissie, bestaande uit onder meer
de Cliënten- en de Ondernemingsraad.
Op 1 januari 2022 is Pieter Albracht
aangetreden als eenhoofdig Raad van Bestuur.
OR, CR, VAR en RvT
De Cliëntenraad (CR) praat mee over
bepaalde beleidszaken en over praktische

De verpleegkundig adviesraad (VAR)
adviseert over vakinhoudelijke zaken. Daarmee
heeft de VAR ook invloed op de ontwikkeling
van verzorgenden en verpleegkundigen
binnen Manna. Zij zijn bijvoorbeeld
betrokken bij adviezen over het functieprofiel
verpleegkundige niveau 4, bij dilemma’s
rondom corona etc.
De raad van toezicht (RvT) is er om toezicht
te houden op het beleid en de gang van
zaken van het bestuur. Daarnaast heeft ze
een adviserende rol over o.a. toekomstige
ontwikkelingen.
Governance code
De governance code is in december 2021
geactualiseerd. Naast de waarborgen die er
waren, is in de code nu opgenomen dat de
zorgorganisatie zorgt dat professionals invloed
kunnen hebben op het beleid dat hen raakt in
de dagelijkse beroepsuitoefening, maar ook
dat ze betrokken worden bij de beleidskeuzes
over ‘de zorg van morgen’.
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8. Personeelssamenstelling
Besproken thema’s in de raden

Voldoende bevoegd en bekwaam personeel

toekomstige collega’s aangeboord, zoals

Onderstaand staat een beknopte weergave van de hoofdthema’s, naast de reguliere kwartaalrapportages,

is de basis om goede zorg te kunnen leveren.

het gezamenlijk opzetten van een klas met

waarover gesprekken zijn gevoerd met de Raad van Bestuur:

De krapte die er op de arbeidsmarkt is en

statushouders (Entreeopleiding)

de toenemende zorgvraag doordat ouderen

Thema

belangrijk is om een goede strategische HR-

Impact corona op het personeelsbestand
van Manna

planning te hebben en collega’s voldoende te

De krapte op de arbeidmarkt neemt toe.

scholen.

Hierdoor is er onder andere een nieuwe

steeds langer thuis blijven wonen maken dat het

Raad van toezicht

Clientenraad

Ondernemingsraad

VAR

Stand van zaken COVID-19

Stand van zaken COVID-19

Stand van zaken COVID-19

Stand van zaken COVID-19

Bestuurderswissel

Bestuurderswissel

Bestuurderswissel

Functieprofiel verpleegkundige

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Pauzebeleid

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 202

Jaarrekening 2020

Leer Management
Systeem

Begroting 2022

Begroting 2022

Begroting 2022

Hitteplan

Strategie

Strategie

Strategie

geweest voor werving en selectie:

Kwaliteitsverslag

Kwaliteitsverslag

Aanstellen preventiecoordinator

•

Impact WBTR

Rookbeleid

Rookbeleid

(tijdelijke) functie ontwikkeld die ingezet kan

8.1 Hoe hebben we hier in 2021
vorm aan gegeven?
Om te komen tot en goede
personeelssamenstelling is er extra aandacht

Meer focus op de arbeidsmarktcommunicatie

worden op ondersteunende werkzaamheden.
Een aantal zorgondersteuners is in 2021
doorgestroomd naar de opleiding voor
verzorgende IG.
Inzet van externen:
•

afgesloten, waarvan 23 verschillende

(aantrekkelijkheid van Manna als werkgever

zorgprofessionals. Deze zijn ingezet in de

> employer branding). Op deze manier willen

Benoeming Functionaris Benoeming Functionaris
Gegevensbescherming
Gegevensbescherming

we meer potentiële nieuwe collega’s aan
Manna verbinden.

Medezeggenschapsregeleing Clientenraad

WMCZ

Organisatiestructuur

Benoeming klachtenfunctionaris

Risicokaart

Pastorale Zorg

worden meegenomen in de werving van BBL-

Voortgang Begeleiding

Ethische Commissie

opleidingsplekken)

•

wijkverpleging en intramurale zorg.
•

Intensivering van de samenwerking
met collega-zorgaanbieders binnen de
Zorgschakel Enschede op het gebied van
werving & selectie en gezamenlijk opleiden

•

Horeca: Via de Twentsche Foodhal en
Stravinsky zijn professionals ingezet in

Meer focus op het opleiden van zij-

de rol van zorgondersteuner intramuraal

instromers als bron voor nieuwe collega’s (zij

•

ZZP-ers: Er zijn 25 overeenkomsten

(inzet van 4 collega’s)
•

Bureau Maandag: 1 verpleegkundige
intramuraal

•

Carematch: 1 verpleegkundige
wijkverpleging

•

AB-Zorg: 1 verzorgende 3ig intramuraal

Bredere inzet van zzp’ers (naast de vaste
partners)

•
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Vanuit de RAAT Topics nieuwe bronnen van
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9. Gebruik van hulpbronnen
Inzet in de woonzorglocaties
We zijn in 2021 extra zorgondersteuners
blijven inzetten, zodat alle cliënten persoonlijke
aandacht en welzijn bleven ervaren tijdens
de coronacrisis. Zij hebben ondersteuning
geleverd bij maaltijden, ADL zorg en
activiteiten.
Personele inzet in de wijk:
Soms was afschaling in de wijk noodzakelijk
om overal de gewenst zorg te bieden en om
de veiligheid van onze cliënten en collega’s
te waarborgen. Eventuele afschaling is
alleen gebeurd na zorgvuldige afwegingen
en mogelijkheid van inzet van andere
alternatieven zoals bijvoorbeeld zorg op
afstand.
Wat hebben we geleerd van alle
ontwikkelingen? En wat nemen we
hiervan mee naar 2022?
•

•

8.2 Conclusie
De coronaperiode heeft ons met de neus op
de feiten gedrukt dat de basisformatie op orde
moet zijn. Tegelijkertijd is de huidige krapte
op de arbeidsmarkt een uitdaging voor alle
zorgaanbieders en vissen wij in dezelfde vijver.
Dat dwingt ons om creatiever te worden en de
samenwerking op te zoeken.

Voorwaarden voor het goed kunnen uitvoeren

gezocht naar een geschikte oplossing voor alle

van onze zorg en dienstverlening is, naast

partijen.

voldoende kennis en informatievoorziening, de
meer ondersteunende factor van o.a. gebouwen,

Facilitaire organisatie

ICT, materialen, samenwerkingsovereenkomsten

Een goede facilitaire organisatie is essentieel

en de administratieve organisatie.

om onze zorg- en dienstverlening goed uit te
voeren. Het team facilitair is in 2021 verder

9.1 Hoe hebben we hier in 2021
vorm aan gegeven?
Hieronder staan een aantal items die in 2021
belangrijk zijn geweest om de zorg zo goed
mogelijk te ondersteunen.

Klanttafels
Om de collega’s in de praktijk beter te kunnen
ondersteunen zijn er in 2021 klanttafels
georganiseerd. Collega’s konden de door hun
gesignaleerde verbeterpunten voor Mannaondersteuning aangeven. Hierbij konden de
collega’s van Manna ondersteuning verdiepende
vragen stellen. Gezamenlijk werd vervolgens

geprofessionaliseerd. Door elkaars kennis en
expertise te gebruiken is het in 2021 gelukt
om vanuit een ad hoc modus meer duurzaam
en toekomstbestendig te werken. Hierdoor
hebben ze op onderstaande items mooie
resultaten weten te bereiken.

Inkoop
Vanuit inkoop is in 2021 een contract
management systeem aangeschaft. Dit
systeem helpt om meer zicht te hebben op
wanneer welk contract afloopt, zodat telkens
de gemaakte afspraken geëvalueerd en waar
nodig aangepast kunnen worden. Hierdoor
hebben we altijd de meest gunstige afspraken

Creatiever te denken op het gebied van

voor onze cliënten. Door meer inzicht in

werving & selectie (bronnen nieuwe

inkoop hebben we kosten weten te besparen.

collega’s) en de inrichting van het werk (o.a.

Deze opbrengsten zijn onder geïnvesteerd in

de verdeling van rollen en taken)

hieronder genoemde punten.

De inzet van de rol van Zorgondersteuner,
als vast onderdeel van het functiehuis,

Gebouwen

wordt onderzocht.

Manna heeft verschillende locaties waar

•

Zij-instromers opleiden

ze verantwoordelijk is voor de onderhoud

•

Meer zichtbaarheid van Manna als

van het gebouw volgens de demarcatielijst.

werkgever, zowel online alsook op de

De volgende acties aan de gebouwen zijn

banenmarkten etc.

uitgevoerd:
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Boddenstraat

nieuw sleutel systeem. Deze wordt in 2022

handige hulpmiddelen die ook de cliënt zelf

Onderzoek t.a.v. brandveiligheid is uitgevoerd.

geïmplementeerd.

kan gebruiken. Hierdoor is de cliënt minder

In de Specht is een hardnekkig legionella

afhankelijk van de zorgprofessional. Zo kan

probleem verholpen.

hij bijvoorbeeld zelf bepalen wanneer hij zijn

Bij De Cypressenhof hebben de balkons van

steunkousen aantrekt en hoeft er niet op de

gekomen en de muren zijn gewit. Hierdoor

de cliënten een mooie nieuwe uitstraling

zorgmedewerker gewacht te worden.

heeft het een prettige uitstraling en verhoogd

gekregen door het plaatsen van o.a. nieuwe

het woon- en leefcomfort.

bloembakken. Ook is er bij de ingang een

zijn gestickerd met het nieuwe logo van

Voor de verhoging van veiligheid zijn camera’s

nieuw zitje gecreëerd wat zorgt voor een

Manna. Dit helpt bij het versterken van onze

geplaatst. Hiertoe is ook het camerabeleid

huiselijk gevoel.

zichtbaarheid en herkenbaarheid.

Gesignaleerde risicovolle items zijn verholpen.

•

Er is aandacht geweest voor de wooncomfort
van het gebouw. Er zijn nieuwe vloeren

opgesteld welke ook voor de overige locaties

•

•

van toepassing is.

9.2 conclusie

risico’s zoals verouderde lampen op De

Annastraat

van de stofzuigers op De Wingerd zijn

Er is een nieuwe brandmeldinstallatie

vernieuwd.

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

geïnstalleerd.
De noodverlichting is vernieuwd

BHV

Ter verhoging van de veiligheid van onze

BHV beleid is afgerond en verder

cliënten zijn er extra camera’s geplaatst.

geprofessionaliseerd. We hebben inzichtelijk

worden zij zo snel mogelijk geholpen. Wel kunnen
een aantal processen nog wat strakker ingeregeld
worden. Dit kwam naar voren in de klanttafels.
Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van

wie wanneer geschoold is. Dit verhoogt de
•
•
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collega’s bij Manna ondersteuning. Een aantal

veiligheid van collega’s en cliënten.

zaken zijn reeds opgepakt, anderen worden in

Op De Wingerd zijn op de afdeling de Brem
en de Rank airco’s geplaatst

Hulpbronnen in de wijk

Op De Wingerd zijn in 2021 de

•

voorbereidingen getroffen voor een

Nieuwe auto’s zijn in gebruik genomen. Deze

NEN 3140 is uitgevoerd. Vastgestelde
Cypressenhof zijn vervangen. En snoeren

Overige locaties:

•

2022 verder opgepakt.

Hulpmiddeltassen in de wijk zijn in gebruik
genomen. In deze tassen zitten allerlei
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10. 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

10.1 Hoe hebben we hier in
2021 vorm aangegeven?
Hieronder staan de resultaten van de
verschillende metingen.

Uitkomsten cliëntonderzoek WMO
huishouding 2021

De Cypressenhof

Wijkverpleging

Score op zorgkaart in 2021: 8,3 op basis van 8

Zorgkaart Nederland: 8,9 op basis van 79

waarderingen.

waarderingen. Uitkomst Prem score zie
hieronder:

Waarschijnlijk vanwege corona zijn er in 2021
geen vragenlijsten jaarlijkse evaluatie terug
ontvangen.

vragenlijst ‘jaarlijkse evaluatie’ via het ECD.

De Wingerd

Deze vragen worden voor het geplande MDO

Score op Zorgkaart in 2021: 8,1

aan de naasten of cliënt voorgelegd. Eventuele

op basis van 21 waarderingen.

individuele knelpunten kunnen vervolgens direct
opgepakt worden in het MDO.
In 2021 is dit proces mede door de coronacrisis

Uitkomst Jaarlijkse bespreking:

niet uitgevoerd zoals we zouden willen. Om
toch voldoende inzicht te hebben in de

Zou u Manna aanbevelen bij
vrienden/kennissen?

ervaringen van cliënten hebben we een belteam

1,2

ingeschakeld van Zorgkaart.nl. Zij hebben
Cypressenhof gebeld om te vragen naar hun
ervaringen. De uitkomsten zijn gepubliceerd op
zorgkaart.nl.

Aantal

cliënten en verwanten van De Wingerd en De

1
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Cijferl

Binnen de huishoudelijke ondersteuning
worden iedere maand steeksproefsgewijs
cliënten gebeld om hun tevredenheid te meten.
Voor de begeleiding is er een vragenlijst
ontwikkeld. Deze is eind 2021 verspreid
onder alle cliënten die begeleiding van Manna
ontvangen.
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Begeleiding en Beschermd wonen
Hieronder staan de uitkomsten per thema voor
begeleidig en beschermd wonen weergegeven.

10.2 Conclusie
Binnen Manna zijn we blij en trots op de gescoorde
uitkomsten. Het invullen van de ‘vragenlijst
jaarlijkse evaluatie’ blijft een aandachtspunt. In
2022 willen we onderzoeken of deze manier van
cliëntwaardering uitvraag past bij onze doelgroep.
Dit omdat er nauwelijks ingevulde vragenlijsten
retour komen. Ondanks het inschakelen van een
belteam hebben we niet het gewenste aantal
waarderingen op Zorgkaart NL. Dit proces is
geëvalueerd. Hieruit blijkt dat alleen de cliënten
zijn gebeld. Niet alle cliënten bleken in staat om de
interviewers adequaat te woord te staan.
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