
Kwaliteit Talma Urk 

Kwaliteit is de basis voor de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten. Hier wordt door Talma Urk 

vorm en inhoud aan gegeven door middel van onderstaande pijlers. 
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Kwaliteit 

 

1. Kwaliteitskader en kwaliteitsplan 
 
In januari 2017 is het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gereedgekomen. Aan Talma Urk (samen met 
medewerkers en CR) nu de taak om dit jaarlijks binnen de organisatie vorm te geven via een 
kwaliteitsplan. Het kwaliteitskader vraagt van ons om te beschrijven wat goede en doelmatige 
verpleeghuiszorg voor Talma Urk betekent en hoe onze zorg voortdurend verbeterd kan worden.  
Het kwaliteitsplan geeft inhoudelijk weer wat de kwaliteitsplannen voor het jaar zijn. Onderstaande 
onderdelen zijn verwerkt in het kwaliteitsplan.  
 
2. Tevredenheid van cliënten 
Talma Urk staat voor open communicatie tussen cliënt, familie, mantelzorg en medewerkers. Alleen 

door het echt kennen van de cliënt, diens wensen en behoeften willen wij bijdragen aan de kwaliteit 

van leven van de cliënt. Wij vragen onze cliënten en hun familie mee te denken en te praten over hoe 

het anders of beter kan.  

Clientportaal 

Om de zorg zo transparant mogelijk te maken hebben de cliënten (en indien de cliënt akkoord geeft 
ook de mantelzorger) inzage in het ECD. Hiermee heeft men de mogelijkheid om mee te lezen met de 
rapportages betreffende de aan hen verleende zorg en te communiceren.  

Multidisciplinair overleg en zorgleefplanbespreking 

Een van de manieren om met elkaar in gesprek te gaan is door middel van het multidisciplinair 
overleg en zorgleefplanbespreking. Afstemmen van zorg en welzijn tussen cliënt, medewerker en 
behandelaar is een fundamenteel onderdeel van de kwaliteit van zorg. 

Klachten  

Het kan voorkomen dat client of mantelzorger niet tevreden is en een klacht wil uiten. Wij zijn 
verplicht een klacht volgens bepaalde regels te behandelen. We beschouwen elke klacht dan ook als 
een kans onze dienstverlening verder te verbeteren. Daar kunnen we van leren en gaan er ten allen 
tijde het gesprek over aan. 

Complimenten  

Voor complimenten staan wij natuurlijk altijd open. Als client of familie (zeer) tevreden is over de 
zorgverlening of over onze medewerkers en dit graag wil laten weten dan kan men dit natuurlijk 
persoonlijk laten weten. Men kan er ook voor kiezen een waardering achter te laten op Zorgkaart 
Nederland via www.zorgkaartnederland.nl .  Wij zijn trots op de waarderingen die wij tot nu toe 
mochten ontvangen.  

 

 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
http://www.zorgkaartnederland.nl/


3. Tevredenheid van medewerkers 

Iedere twee jaar wordt er een medewerkerstevredenheid onderzoek uitgevoerd door Actiz 

(Benchmark in de zorg). 

De hoofdonderwerpen die aan bod kwamen zijn: 

• Tevredenheid 

• Mogelijkheid tot veranderen 

• Werkbeleving 

• Client, mantelzorger en vrijwilligers 

• Collega’s, team en leidinggevenden 

• Medewerker 

• Medewerker in ontwikkeling 

• Organisatie in verandering 

• Organisatie van het werk 

 

Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat Talma Urk op alle punten hoger scoort ten opzichte 

van de sector. Medewerkers zijn over het algemeen tevreden over de onderwerpen die aan bod 

kwamen in de medewerkersmonitor. Zaken die wel aandacht vragen worden per team opgepakt. 

 

4. Medezeggenschap 

 

Medezeggenschap is belangrijk bij Talma Urk. De Cliëntenraad en de Ondernemingsraad worden 
door de Raad van Bestuur vroegtijdig en uitgebreid betrokken bij strategische vraagstukken en 
tevens vind er op regelmatige basis overleg plaats. 
Een voorbeeld waarin de afgelopen jaren samen gewerkt is tussen Raad van Bestuur,  
Ondernemingsraad als de Cliëntenraad is de inzet van de extra middelen in het kader van 
Waardigheid en Trots en kwaliteitsgelden. Deze middelen zijn bedoeld voor het opleiden van 
medewerkers en het realiseren van allerlei activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het 
dagelijks leven van cliënten. 
Daarnaast is er een VAR actief welke op vaste momenten in gesprek gaat met de bestuurder. 
 
5. Keurmerk 
 

Talma Urk beschikt over het HKZ keurmerk. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken 

laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan 

gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-

keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het 

verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Voor deze certificering is de gehele organisatie ge-audit 

(m.u.v. de dagverzorging). 

In januari 2018 is Talma Urk weer gecertificeerd voor het HKZ-keurmerk. Jaarlijks vind er nu een 

opvolgaudit plaats. Her-certificering zal plaatsvinden in 2021. 

6. Personeelssamenstelling en personeelsbezetting 

Talma Urk is een groeiende organisatie in beweging en vind het belangrijk dat de cliënten kunnen 
rekenen op kwalitatief goede zorgverlening. Dit vraagt dat er voldoende gekwalificeerde 
medewerkers zijn om hier vorm aan te geven. Verschillende veranderingen hebben plaats gevonden 
en zijn nog steeds gaande zoals de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuiszorg 
(woongroepen), zwaardere (dementie) zorg, groei van de Wijkverpleging en de omslag naar 



zelfregulerende teams. Dit alles heeft zijn weerslag op de medewerkers en vraagt de nodige 
begeleiding.  
Belangrijk hierbij is een verantwoorde en werkbare personeelsbezetting.   
Om kwalitatief goede zorg te bieden bij een steeds veranderende en complexe zorgvraag en de 
daarbij behorende eisen is tevens een juist competentieniveau vereist.  
Dit is een van de prioriteiten van Talma Urk 
 
7. Incidenten 
 
Talma Urk heeft een digitaal meldsysteem in het ECD waarin incidenten gemeld kunnen worden. 
Incidenten worden gezien en als leermomenten en gebruikt als leermiddel om de zorg rondom de 
cliënt nog beter te organiseren. Meldingen worden besproken met de betrokkenen. Tevens 
bespreekt de MIC-commissie de meldingen om ook op organisatieniveau verbetervoorstellen te 
kunnen doen. 
 
8. Verbeteren door te leren (Lerende organisatie)  
 
Talma Urk beschikt over een leerklimaat waar aandacht is voor het op peil houden en verdiepen van 
de kennis van de medewerkers. Er is een meerjarig scholingsplan waar uitvoering aan wordt gegeven. 
Er zijn mogelijkheden om door te groeien binnen de organisatie.  
Het eigen lerend vermogen van onze medewerkers onderling willen we actief stimuleren. Om ook te 
leren van aankomende professionals willen we plek maken voor een meer diverse groep van 
stagiaires waaronder studenten van welzijn en HBO opleidingen. 
We maken deel uit van netwerken waarbinnen kennisoverdracht plaatsvindt waaronder: 

• Talma lectoraat 

• Kwaliteitsnetwerk Noord Oost Nederland 

• Verpleegkundige netwerken waaronder Netwerk Palliatieve zorg Noord en Oost Flevoland 

• Lerend Netwerk; Talma Urk neemt deel aan het Talma Lectoraat, heeft zitting in projecten op 
regionaal niveau en heeft afspraken/afstemming met het Leger des Heils in Almere.  

In deze netwerken zal op de verschillende niveaus afstemming en kennisoverdracht over 
verschillende onderwerpen plaatsvinden. 
 
9. Monitoring 
 
Om (kritische) processen en/of procedures te evalueren en de risico’s in kaart te brengen gebruikt 
Talma Urk Interne Audits en PRI als werkmethode. 
De uitkomsten maken onderdeel uit van het risicomanagement binnen Talma Urk. 
 
10. Veiligheid 
 
Talma Urk staat voor verantwoorde, veilige en cliëntgerichte zorg. Ieder jaar leggen we 
verantwoording af over de zorginhoudelijke indicatoren. De resultaten zijn te vinden op 
www.kiesbeter.nl  
Als eis vanuit het kwaliteitskader zal de uitvraag over de verschillende thema’s basisveiligheid 
(medicatie, decubitus, vrijheidsbeperkende maatregelen en ongeplande ziekenhuisopnames) meer 
gedetailleerd aangeleverd dienen te worden. Dit is dan ook opgenomen in het kwaliteitsplan 2018. 
 
11. Innovatie  
Talma Urk is een veranderende organisatie. Nieuwe ontwikkelingen zijn hier onderdeel van. 
Innovaties welke de afgelopen jaren zijn ingevoerd, bevinden zich vooral op het gebied van ICT en 
domotica. Bij alle veranderingen die plaats zullen vinden in de komende jaren binnen Talma Urk zal 

http://www.kiesbeter.nl/


steeds gezocht worden naar nieuwe innovaties ter ondersteuning van de processen en passend bij de 
zorgverlening van Talma Urk. 
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