De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft onze organisatie, Centrum Zorg en
Welzijn, voor een periode van 4 maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Onze
afdeling wijkverpleging heeft de opgave om te voldoen aan de eisen die het
Kwaliteitskader wijkverpleging stelt. De inspectie zat op dit moment nog onvoldoende
verbetering op het niveau van wen wil de voortgang daarom volgen.
In haar rapporten constateert de inspectie ontwikkel- en verbeterpunten op het vlak van
onder andere systematische aanpak van problemen, Integrale aanpak van de zorg,
Autonomie wijkverpleegkundige in het team wijkverpleging.
Een lerende organisatie
De conclusie van de inspectie geeft aan dat er geen direct risico bestaat voor de
cliëntveiligheid. Toch is ruimte voor verbetering op als Centrum Zorg en Welzijn wil
voldoen aan alle normen die de inspectie van een HKZ gecertificeerde organisatie kan
verwachten.
“ Onze organisatie heeft voor de komende vier maanden de serieus opgave om onze
organisatie tot een excellente organisatie te maken. Wij willen de goede zorg waar wij
bekend om staan blijven leveren. Daarvoor moeten wij blijven ontwikkelen en innoveren.
Gelukkig hebben wij momenteel voldoende professionals in onze organisatie die ons
hierbij met raad en daad bij te staan”. Dit laat de organisatie weten.
Investeren in ontwikkeling
Centrum Zorg en Welzijn wil voldoen aan de eisen die aan haar worden gesteld. Hiertoe
is de afgelopen tijd volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van de kwaliteit van onze zorg
en het faciliteren van het welbevinden van onze cliënten. De inspectie ziet zeker ook de
verbeteringen die in gang zijn gezet, maar vindt dat deze verbeterslag nog onvoldoende
is en, gelet de eisen, niet snel genoeg gaat. De komende maanden leggen we ons
daarom met alle energie op deze ontwikkeling toe.
Inzage inspectierapporten en vragen
De rapporten van de inspectie en een samenvatting daarvan zijn ook te vinden op de
website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:
Verslag inspectiebezoek januari 2020:
https://www.toezichtdocumenten.igj.nl/document.aspx?doc=Centrum%20Zorg%20en%20Welzijn%20
B%2EV%2E%20Den%20Haag%20oktober%202020&docid=17280

Verslag inspectiebezoek oktober 2020:
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/12/10/verscherpt-toezicht-voor-centrum-zorg-enwelzijn-bv
Heeft u vragen over bovenstaande of wilt u hierover graag met ons in gesprek? Neem
dan contact op met de kwaliteitsmanager Robert Tjung
via r.tjung@centrumzorgenwelzijn.nl

