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VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 
 

Vertrouwen en verbinden. Dat was de titel van de kaderbrief 2016. En het zijn ook de eerste 
woorden die mij te binnen schieten bij het schrijven van het jaarverslag over 2016.  
 
Het was een turbulent jaar. De ouderenzorg stond volop in de maatschappelijke en politieke 

aandacht. Incidenten werden breed uitgemeten waardoor bijna iedereen in Nederland zich wel een 
mening vormde over de ouderenzorg.  
 
Ook op andere fronten is er veel beweging. Ouderen wonen langer thuis, en de bekostiging van de 
zorg kent een nieuwe structuur en is meer en meer persoonsgebonden. Scheiden van wonen en 
zorg heeft op vele plaatsen zijn beslag gekregen. En door samenwerking in de keten bouwen we 
eraan de zorg zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.  

 
We hebben volop ingezet op deskundigheidsbevordering om de steeds complexere zorgvragen op 
professionele wijze te kunnen beantwoorden. Kortom, er gebeurt veel. Misschien wel te veel. 
Houden we het hoofd nog boven water in zo'n turbulente tijd?  
 
Ja, maar alleen als we het samen doen. Met elkaar, voor elkaar. In omzien naar elkaar. Ook samen 

met andere zorgorganisaties.  
 
In dit jaarverslag staan prachtige vormen van samenwerken benoemd. Juist omdat we erin geloven 
dat we alleen met elkaar echt waarde kunnen toevoegen aan het leven van de ouderen op de 
Veluwe.  
 
Om dit te kunnen blijven doen, hebben we in 2016 we onze strategie 2012-2016 uitgebreid 

geëvalueerd. We weten dat we op de goede weg zijn. Er is zowel binnen als buiten de organisatie 
veel draagvlak.  
 
De gedrevenheid bij de medewerkers in alle geledingen om, ondanks de tegenwind die we weleens 
ervaren in de ouderenzorg, er helemaal voor te gaan, geeft vertrouwen voor de toekomst.  
 
Geweldig. Want zij maken het verschil! Ik ben dan ook dankbaar voor de inzet van zovelen; 

medewerkers en vrijwilligers.  
 
 

Margreeth Kasper de Kroon  
mei 2017 
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A ORGANISATIE 

 
A1 ZORGGROEP NOORDWEST-VELUWE 
 
A1.1 Specialist in ouderenzorg 
Van de eerste lichte hulpvragen in het huishouden tot complexe en zelfs palliatief terminale zorg. 
Eén loket voor zorg- en dienstverlening in de totale keten van ouderenzorg. Thuis of in één van 
onze woonzorglocaties, het nieuwe thuis. In de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en  
Putten. De Zorggroep geeft een passend antwoord op maat. 

 
A1.2 Voor alle ouderen en chronisch zieken op de Noordwest-Veluwe  

 
 
A1.3 Missie 
Wij voegen waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke levensvisie. 
 
A1.4 Kernwaarden 

Onze kernwaarden zijn respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid. Deze kernwaarden zijn 
uitgewerkt in onze gedragscode “In vertrouwde handen”. 
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A1.5 Onze visie op zorg 

 
A1.6 Onze ambitie 
Koploper in zorg en welzijn. Mét en voor elkaar. 
 

A1.7 Locaties 
De Zorggroep biedt zorg en verpleging, (para-)medische zorg, thuiszorg, huishoudelijke 
verzorging, dagbesteding en palliatieve zorg aan vanuit de volgende locaties (nevenvestigingen): 

 

Ermelo 
 Zorgcentrum De Dillenburg – Verzorgd Wonen en 1e lijns bedden 
 Zorgcentrum De Amaniet – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Zorgcentrum De IJsvogel – Beschermd & Verzorgd Wonen 

 Zorgcentrum De Arcade – Beschermd Wonen 
 Zorgcentrum Oosterhoorn (geen nevenvestiging) – Beschermd Wonen 

 Diverse locaties (geen nevenvestigingen) – huishoudelijke verzorging, thuiszorg en 
dagbesteding / dagbegeleiding 
 

Harderwijk 
 Advies & Behandelcentrum 
 De Aanleg - Thuiszorg 
 Zorgcentrum Randmeer – Verzorgd Wonen en 1e lijns bedden 

 Zorgcentrum Weideheem – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Zorgcentrum Sonnevanck – Beschermd wonen / Hospice / Observatie en crisis bedden 
 Reactiveringscentrum St. Jansdal - Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V. (Klimop) – Geriatrische 

revalidatie 
 Diverse locaties (geen nevenvestigingen) – huishoudelijke verzorging, thuiszorg en 

dagbesteding / dagbegeleiding 
 

Nunspeet 
 Zorgcentrum Ittmannshof – Beschermd & Verzorgd Wonen 

 Diverse locaties (geen nevenvestigingen) – huishoudelijke verzorging, thuiszorg en 
dagbesteding / dagbegeleiding 
 

Putten 

 Zorgcentrum De Schauw – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Zorgcentrum Elim – Beschermd Wonen 
 Diverse locaties (geen nevenvestigingen) – huishoudelijke verzorging, thuiszorg en 

dagbesteding / dagbegeleiding 
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A1.8 Structuur – juridisch 

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding is een stichting zonder winstoogmerk: Artikel 3 lid 

4 statuten: De stichting beoogt niet het maken van winst. 
De in het organigram geschetste juridische structuur staat per 1 januari 2015. Het management 
charter geeft vanuit de juridische - en de bedrijfs-organisatorische structuur invulling aan de 
besturingsprincipes. 
 

 
A1.9 Structuur - besturing 
 
De Zorggroep is onderverdeeld in vier regio’s, die als afzonderlijke organisatorische entiteit 
fungeren, te weten:  
 

 Regio Ermelo 
 Regio Harderwijk / Zeewolde 
 Regio Nunspeet  
 Regio Putten 
 
Naast deze regionale indeling kent de Zorggroep een Specialistisch Centrum Ouderenzorg op onze 

locatie Sonnevanck te Harderwijk en levert de Zorggroep (para-)medische zorg en extramurale 
zorgdiensten in het gehele werkgebied vanuit de genoemden regio’s. 
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A1.10 Kerngegevens - getallen 
 

Kerngegevens   

   

 Aantal ultimo 2015 Aantal ultimo 2016 

   

Cliënten    

Beschermd & Verzorgd Wonen 639 661 

Eerstelijnsverblijf 20 9 

Volledig Pakket Thuis (VPT) 2 3 

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 38 35 

Thuiszorg (ZVW) 463 482 

Dagzorg 139 145 

Huishoudelijke Verzorging 408 648 

   

 2015 2016 

   

Capaciteit   

Beschikbare plaatsen WLZ 840 862 

   

Productie   

Intramurale verzorgingsdagen 91.652 90.561 

Intramurale verpleegdagen 147.069 150.418 

Eerstelijnsverblijf 5.054 5.839 

Dagen VPT 815 989 

Aantal DBC’s geopend (GRZ) 453 419 

Uren Thuiszorg 111.986 122.181 

Dagdelen Dagzorg 30.017 32.904 

Uren Huishoudelijke Verzorging 57.866 78.627 

   

Personeel   

Aantal personeelsleden 1.397 1.551 

Aantal fte 832 876 

Ziekteverzuim 5,1% 5,9% 

Instroom aantal 221 377 

Instroom fte 78,42 104 

Uitstroom aantal  232 227 

Uitstroom fte 72,94 82 

   

Bedrijfsopbrengsten   

Totale opbrengsten 62.192.905 65.570.670 

Waarvan opbrengsten zorgprestaties en 

maatschappelijke ondersteuning 

59.033.431 63.688.548 

Waarvan subsidies en overige 
bedrijfsopbrengsten 

3.159.473 1.882.122 
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A2 LEIDERSCHAP, TOEZICHT EN MANAGEMENT 
 

 
A2.1 Algemeen 
De Zorggroep past de Zorgbrede Governancecode 2010 toe. Het door de Zorggroep gehanteerde 
‘Raad van Toezicht model’ is ook in 2016 toegepast.  

 
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding vormt het bestuur van elk van haar ‘dochters’ 
waarvan zij 100% aandeelhouder is. Hierdoor is eenheid in beleid, beheer en toezicht 
bewerkstelligd. Het bestuur is in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. 
Daarnaast kent de Zorggroep een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de algemene gang van 
zaken, werkgever is van de Raad van Bestuur en deze adviseert. 
 

De governancecode is leidraad bij de inrichting van de statuten en reglementen Raad van Bestuur 
en Raad van Toezicht. Ook de contacten tussen Raad van Toezicht en respectievelijk het 
Concernteam, de cliëntenraad en de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GemOR) zijn in lijn 
met de code. 
 
Slechts de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de Centrale Cliëntenraad hebben bijzondere 

statutaire rechten inzake de zeggenschap binnen de stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe 
Holding. Het betreft hier de in de hiervoor vermelde lijst benoemde rechten. 
 
A2.2 Bezoldiging topfunctionarissen 
Bij de vaststelling van de bezoldiging van de topfunctionarissen volgt de Zorggroep de landelijk van 
toepassing zijn wet- en regelgeving (WNT). In 2016 heeft de Raad van Toezicht, op basis van een 
herbeoordeling, vastgesteld dat de Zorggroep dient te worden ingedeeld in klasse IV (Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, WNT 2). De hoogte van de bezoldiging 
van de topfunctionarissen binnen onze organisatie wordt gepubliceerd in de jaarrekening van de 
Zorggroep. 
 
A2.3 Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur werkt volgens het in 2015 herijkte management charter en het reglement 
voor de Raad van Bestuur. In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur ervoor gezorgd dat de 

activiteiten van de organisatie bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed zijn 
verlopen. Hierover heeft de Raad van Bestuur zich ook naar de Raad van Toezicht verantwoord.  
 

De nevenactiviteiten van de Raad van Bestuur gaven geen aanleiding tot het maken van nadere 
afspraken met de Raad van Toezicht.  
 

Raad van Bestuur 
Naam:    mevrouw M.A.C. Kasper de Kroon MMI 
Functie:   Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe 
Nevenfuncties:  Vice voorzitter Raad van Toezicht Windesheim 
 
Op 7 juni 2016 is mevrouw Kasper de Kroon door de Nederlandse Vereniging van Zorgbestuurders 
geaccrediteerd als zorgbestuurder. Mevrouw Kasper de Kroon heeft van oorsprong een 

verpleegkundige achtergrond met ervaring in de praktijk.  
 

 Inzicht hebben en geven - Margreeth on Tour 
In 2016 heeft de Raad van Bestuur in elke regio en bij het Specialistisch Centrum ouderenzorg een 
dag met teams en / of andere zorgdienstverleners meegelopen. Deze dagen leverden goede 
inzichten in hetgeen zich in het primaire proces afspeelt. 
 

A2.4 Concernteam 

Het Concernteam is samengesteld uit de regiomanagers en de managers van respectievelijk het  
Specialistisch Centrum Ouderenzorg, afdeling HRM en het Dienstenbureau. De leden van het 
concernteam geven vanuit hun functie advies ten aanzien van de voorgenomen plannen, waarna 
binnen het team een gezamenlijk standpunt (voorgenomen besluit) wordt bepaald. Op basis 
daarvan neemt de Raad van Bestuur een besluit. Het Concernteam levert daarnaast een 

belangrijke bijdrage aan het strategisch beleid en heeft een belangrijke functie in de 
lijncommunicatie. 
Voor alle regio’s geldt het principe van integraal management waarbij de dagelijkse leiding bij de 
(regio)managers ligt. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg- en 
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dienstverlening, personele inzet en het budget van hun regio. In het kader van het interne 

verantwoordingsproces leggen zij daarover rechtstreeks verantwoording af aan de Raad van 

Bestuur.  
 
De leden van het Concernteam worden vanaf 2016 niet meer gezien als topfunctionaris in de zin 
van de Wet Normering Topinkomens (WNT). 
 
In 2016 bestond het Concernteam uit een manager voor de regio’s Putten en Nunspeet, een 

manager voor de regio’s Ermelo en Harderwijk, een manager voor het Specialistisch Centrum 
Ouderenzorg en een manager voor het Dienstenbureau. In december 2016 werd het team 
versterkt met een HR-manager. 
Het Concernteam is per 31 december 2016 als volgt samengesteld: 
 
De heer W. Bil, HR-manager 

De heer H. Lodder, Regiomanager Ermelo en Harderwijk 
Mevrouw I. Nieland, Regiomanager Nunspeet en Putten 
De heer J.P. Tanja, Manager Dienstenbureau 
Vacature, manager Advies & Behandelcentrum 
Vacature, manager Specialistisch Centrum Ouderenzorg 
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A2.5 Raad van Toezicht - samenstelling 

Begin 2016 kende de Raad van Toezicht twee vacatures. Met de assistentie van Beljon & 

Westerwerp is een wervings- en selectietraject gevolgd. Dit heeft geleid tot de benoeming met 
ingang van 1 mei 2016 van de heren Duenk en Van der Streek als lid van de Raad van Toezicht.  
 
De Raad van Toezicht kent zeven zetels en bestaat per 1 januari 2017, door het aftreden van de 
heer Runhaar (volbrenging maximale zittingstermijn) en mevrouw Boshuizen (‘CCR-zetel’, 
aftreden) uit 5 leden. Eind 2016 heeft de Raad van Toezicht besloten vooralsnog met 6 leden 

verder te zullen gaan. De daardoor bestaande enige vacature zal op voordracht van de CCR worden 
vervuld. Eind 2016 is daarom een wervings- en selectietraject uitgezet. 
 

Raad van Toezicht in 2016 
 

  

Naam Bestuursfunctie  

   
Mw. G.J. Boshuizen (vanaf 01-01-2013)  Lid  
Dhr. H.A. Dijkstra (vanaf 01-01-2015) Lid  
Dhr. A.L. Dost (vanaf 01-07-2012)  Vice voorzitter   
Dhr. J. Duenk (vanaf 01-05-2016) Lid  

Dhr. L.C. Duifhuizen (vanaf 01-07-2012) Voorzitter  
Dhr. J. Runhaar (vanaf 01-10-2009) Lid  

Dhr. M.F. van de Streek (vanaf 01-05-2016) Lid   
   

Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende aandachtgebieden aanwezig: maatschappelijke 
oriëntatie, zorginhoudelijke kennis en ervaring, commercieel inzicht, organisatiekennis, financiële 
affiniteit, medische en juridische kennis en aandacht voor de rechten en belangen van zorgcliënten. 
Verder is bij de samenstelling van de Raad van Toezicht rekening gehouden met algemene 
bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van 

deskundigheden en achtergronden.  
 
Commissies 
De Raad van Toezicht kent drie commissies met de volgende bezetting per 31 december 2016: 
 
 de Auditcommissie (H.A. Dijkstra, A.L. Dost, M.F. van de Streek); 

 de Commissie Kwaliteit & Veiligheid (G.J. Boshuizen, J. Duenk, J. Runhaar) en; 
 de Remuneratiecommissie (L.C. Duifhuizen, A.L. Dost).  
 

Deze commissies overleggen regelmatig met de Raad van Bestuur en de bij de betreffende 
deelgebieden direct betrokken medewerkers en brengen verslag uit aan de volledige Raad van 
Toezicht. Alle verslagen van de commissies worden integraal ter beschikking gesteld aan de 
voltallige Raad van Toezicht. De voltallige raad blijft eindverantwoordelijk voor alle 

beleidsonderdelen. 
 
De commissies werken op basis van reglementen en vergaderen elk tenminste drie tot vier maal 
per jaar, ter voorbereiding op de vergaderingen van de voltallige Raad van Toezicht. 
 
A2.6 Toezichthoudende activiteiten  - Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht werkt volgens het reglement voor de Raad van Toezicht. De Raad van 

Toezicht had in 2016 vijf maal met de Raad van Bestuur een reguliere vergadering. Daarnaast 
vond overleg plaats tussen de Raad van Bestuur en respectievelijk de Remuneratiecommissie, de 
Auditcommissie, en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. De Auditcommissie heeft meerdere keren 
per jaar overleg met de externe accountant.  
 
A2.7 Toezichthoudende activiteiten – Commissies Raad van Toezicht 

De Auditcommissie heeft in 2016 zeven keer vergaderd en zich vooral beziggehouden met de 
financiële gang van zaken (vastgoedkader en financiële meerjaren-prognose daarvan; financiële 
meerjarenplan; de viermaandelijkse exploitatieforecast). Ondermeer de begroting, de jaarrekening, 
het vastgoedkader en financiële onderbouwing ervan door middel van een business case 
concernfinanciering, en diverse business cases die betrekking hadden op vastgoedinvesteringen en 
de selectie van een nieuwe accountant vroegen specifieke aandacht. De selectie van een nieuwe 
accountant was noodzakelijk omdat de Zorggroep ontevreden was over de samenwerking met de in 

2014 gekozen accountant. 
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De Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in 2016 drie keer vergaderd en met regelmaat de 

kwaliteits-& veiligheidscyclus besproken. Het betrof dan met name de Directiebeoordeling, het 

kwaliteitsplan, de uitkomsten van respectievelijk interne Prisma onderzoeken, de interne audits en 
de externe HKZ-audit. Ook werd in 2016 aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagementsysteem, 
Plug & Play, de cliëntenraadpleging, het veiligheids- en risicomanagement, de interne audits, de 
uitkomsten van de zorgrelatiemeter, de ‘verbeterplannen’ in verband met onze zorgcontractering 
met het Zorgkantoor, de plannen in het kader van “Waardigheid & Trots”, de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, preventie en veiligheidsissues, en de waarderingen op ZorgKaart Nederland. 

 
De Remuneratiecommissie heeft met de Raad van Bestuur gesproken over het functioneren en 
de bezoldiging van de Raad van Bestuur. Ook de werd van gedachten gewisseld over de 
samenstelling van de Raad van Toezicht en de WNT-inschaling van de Zorggroep.  
 
A2.8 Raad van Toezicht en Cliëntenraad/ Ondernemingsraad 

Een delegatie van de Raad van Toezicht bezocht twee keer een vergadering van de Centrale 
Cliëntenraad en door omstandigheden slechts één keer een overlegvergadering van de 
Ondernemingsraad. Met beide gremia (en de leden van het Concernteam) is daarnaast een ‘360-
graden feedbackgesprek’ geweest ter beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur.  
 

A2.9 Inzet middelen, tegenstrijdig belang en/of onverenigbaarheden 
De Raad van Toezicht verklaart dat de middelen in 2016 uitsluitend in het belang van  

de zorgverlening in brede zin zijn aangewend en dat zich in het verslagjaar zich geen tegenstrijdig 
belang of onverenigbaarheid heeft voorgedaan. 
 
A2.10 Functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 
In april heeft  de Raad van Toezicht, in een aparte bijeenkomst en in afwezigheid van de Raad van 
Bestuur, haar eigen functioneren geëvalueerd. Daarbij werd aandacht besteed aan het individuele 
functioneren van de leden, alsmede aan de teamrollen en –competenties.  

 
Door de Remuneratiecommissie vond in april 2016 met de Raad van Bestuur, op basis van de 
uitkomsten van de gehanteerde 360-graden feedbackmethode, een beoordelingsgesprek plaats, 
waarvan zowel de voorbereiding van als de terugkoppeling aan de volledige Raad van Toezicht 
plaats heeft gevonden. 
 

A2.11 Themabijeenkomsten 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht drie themabijeenkomsten gehouden. Tijdens deze 
bijeenkomsten kwamen respectievelijk de volgende onderwerpen aan bod: Vastgoed, Reputatie, 

Samenwerken met derden, treasury en de strategie 2016 – 2020. 
 
A2.12 Hoofd – en nevenfuncties leden Raad van Toezicht 
 

Mw. G.J. Boshuizen 
Hoofdfunctie: Senior beleidsadviseur, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Utrecht 
Geen verdere nevenfuncties 
 
Dhr H.A. Dijkstra 
Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur & interim-manager 
Nevenfuncties: 

 
 Lid Raad van Toezicht, Vitree 
 Lid bestuur, Stichting Present Nederland 
 Lid wetenschappelijke adviesraad, NVTZ 
 
Dhr. A.L. Dost 

Hoofdfunctie: Docent 

Geen verdere nevenfuncties   
 
Dhr. J. Duenk 
Hoofdfunctie: Voorzitter Raad van Bestuur Abrona 
Nevenfuncties:  
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 Lid RvT Tactus verslavingszorg 

 Bestuurslid Consortium Medisch Wetenschappelijk Onderzoek inzake project GOUD (Gezond 

Ouder  Worden met een verstandelijke beperking)  
 Commissielid Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, Universiteit Utrecht  
 Lid Redactiecommissie Markant Magazine, VGN  
 Voorzitter Beleidsadviescommissie Kwaliteit en Veiligheid, VGN 
 
Dhr. L.C. Duifhuizen 

Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Christelijk College Groevenbeek, Ermelo en Putten 
Nevenfuncties: 
 
 Bestuurslid, VIA (Samenwerkingsverband van Veluwse scholen voor VO) 
 Bestuurslid, Stichting Leerlingzorg Noordwest-Veluwe 
 Bestuurslid, Stichting Fonds Dirk Staalweg 

 
Dhr. J. Runhaar 
Hoofdfunctie: huisarts te Harderwijk 
Geen verdere nevenfuncties 
 

Dhr. M.F. van de Streek 
Hoofdfunctie: Financieel directeur, Deltion College 

Geen verdere nevenfuncties 

 

 
A2.13 Medezeggenschap 
 
Cliënten 
Participatie van cliënten bij onze verlening van zorg vinden wij heel belangrijk. Wij streven immers 
naar maatwerk en naar best mogelijke optimalisatie van de eigen regie van onze cliënten. Dit is op 
individueel niveau, maar ook op collectief niveau streven wij naar een goede afstemming van ons 

werk met de cliënten. Daarom kent de Zorggroep een Centrale Cliëntenraad (CCR) en lokale 
cliëntenraden (CR).  
 
In 2016 is zes keer met de CCR vergaderd.  
 
Medewerkers 

De Raad van Bestuur van de Zorggroep wil de belangen van medewerkers en organisatie optimaal 

kunnen wegen. Een ondernemingsraad is daarbij de natuurlijke gesprekspartner / klankbord als het 
gaat om het functioneren van de organisatie en haar medewerkers. 
 
De Zorggroep kent daarom een Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (GemOR) en voor de 
verschillende onder de Zorggroep ressorterende zelfstandige entiteiten Onderdeelcommissies 
(OC’s). 

 
In 2016 heeft de GemOR een terugval in leden gekend. Na diverse pogingen van de OR en 
management heeft dat niet geleid tot nieuwe leden. Vanwege dit geringe animo onder 
medewerkers om tot een medezeggenschapsorgaan toe te treden, heeft de GemOR besloten een 
pilot te houden voor een nieuwe werkwijze. Daarbij betrekt de GemOR op ad hoc basis betrokken / 
deskundige medewerkers bij advies- en instemminstrajecten. Dit model blijkt in de praktijk goed 
werkbaar. 

 
In 2016 is zes keer met de GemOR vergaderd. 
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A2.14 Risicobeheersing  

 

Besturen houdt ook het managen van risico’s in. Binnen de Zorggroep managen wij de risico’s op 
prospectieve wijze, teneinde te voorkomen dat de realisatie van de risico’s onze going concern – en 
strategische doelstellingen in de weg staan. 
 
Dat betekent dat we de risico’s vroegtijdig signaleren en inschatten, de gebeurtenissen 
kwantificeren en voorzien van beheersmaatregelen, én dit alles periodiek evalueren. 

 
Dit doen we volgens dit proces: 

1. Doelen stellen

2. Risico’s 

identificeren
6. Borgen

3. Risico’s analyseren 

& beoordelen
5. Evalueren

4. Beheersmaatregelen 

stellen

Cultuur & 

houding t.o.v. 

risico’s

IMPACT

K
A

N
S

Aanvaarden

Beperken

Vermijden

Delen

Rest 

risico

Risico

strategie

Risicomanagementproces

 
 
Ook dit proces vindt plaats via een PDCA-cyclus en wordt geïntegreerd in de besturing en 

beleidsontwikkeling en – implementatie van de organisatie.  
 
Integraal risicomanagement is qua control geborgd binnen de afdeling Concerncontrol.  
 
Voor 2016 hebben wij een aantal mogelijke risico’s vastgesteld: 
 

Ontwikkelingen komen niet tot stand 
Zelforganiserende teams behalen gestelde doel niet 
Ontwikkelplannen Achmea worden niet (volledig) gerealiseerd 
 
Kwaliteit is niet optimaal 
Basis zorg niet op orde (inzicht en sturing) 
Kwaliteit reguliere werkzaamheden (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden) 

Borging kwaliteitsmanagementsysteem (systeem) 
Denk/handelswijze IRM (gedrag) 
 
Vraag kan niet worden beantwoord 

Cliënten uit de regio (met reguliere V&V vraag) worden buiten de regio geplaatst. Complexe 
zorgvraag wordt onvoldoende beantwoord. 
 

Vanuit verschillend perspectief zijn oorzaken van deze risico’s benoemd en beheersmaatregelen 
bepaald.  
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De beheersmaatregelen betroffen: 

 

 Behandelplan zelforganisatie: in 2016 vastgesteld en uitgevoerd. 
 Invoering KEI2020: projectmanagement is in 2016 in- en uitgevoerd. 
 MD development: eind 2016 opgestart en krijgt vervolg in 2017 
 Ontwikkelen systeem voor creëren overzicht en inzicht (methodiek implementeren en borgen): 

in   2016 geborgd via de managementdialoog. Evaluatie van de werking leidt tot aanpassingen 
in 2017 door ondermeer een digitaal ondersteuningsproces en verhogen van de frequentie van 

de managementdialoog. 
 Opleiden, werven, boeien en binden: door vacatures op HRM gebied is dit in 2016 niet 

voldoende tot uitwerking gekomen. Door de aanstelling van een HR Manager eind 2016 zal dit 
in 2017 worden opgepakt. 

 Functieprofielen bijwerken op TBV (competentiemanagement invoeren): In 2016 is de helft van 
de profielen bijgewerkt. In 2017 volgt de tweede helft. 

 PvA/communicatieplan IRM gedragsverandering: IRM was een vast onderwerp tijdens de 
managementdialoog. Ook zijn de beheersmaatregelen periodiek geëvalueerd en is onderzoek 
verricht naar de stand van zaken ten aanzien van soft controls binnen de organisatie. In 2017 
zal dit door middel van software worden ondersteund. 

 Capaciteitsuitbreiding/financiering regelen: Er is uitbreiding van GGZ- en observatieplaatsen 

gerealiseerd. Er zijn tevens goede productieafspraken gemaak met Zorgkantoor en 
zorgverzekeraars. Voor 2017 wordt gestreefd naar garantie-afspraken met het Zorgkantoor. 

 
A2.15 Klokkenluidersregeling 
De Zorggroep kent sinds 2016, en vanwege de inwerkingtreding van de ‘Klokkenluiderswet’, een 
nieuwe ‘klokkenluidersregeling’ die met instemming van de GemOR van kracht is geworden.  
 
Hiermee onderstrepen wij het belang dat meldingen van mogelijke misstanden en 
onregelmatigheden worden gedaan in een veilige omgeving en het streven tot verbetering van het 

functioneren van onze organisatie. 
 
 

A3 STRATEGIE, POSITIONERING EN IDENTITEIT 
Binnen de strategische koers focussen wij op vier domeinen, namelijk Cliënt, Medewerker, 

Bedrijfsvoering en Maatschappij. 
 
Bovenaan staat de cliënt, direct gevolgd door de medewerker. Respectievelijk ontvangen en geven 

zij zorg. De bedrijfsvoering is, als derde domein, binnen onze organisatie het kader waarbinnen de 
zorgverlening plaatsvindt. Onze organisatie staat weer midden in een steeds veranderende 
maatschappij, het vierde domein. 

 
 

 
 
De kadernota 2016 bevatte veel thema’s, onderwerpen en projecten die in 2016 zijn gestart en 
voltooid. Enkele belangrijke hiervan passeren de revue. 
 

Eind 2016 zijn we bezig met de evaluatie en eventuele bijstelling van de strategie. Ook onze 
positionering wordt daarbij betrokken. De uitkomst daarvan zal leiden tot een geactualiseerde 
strategiekaart met bijbehorende strategische focus voor de periode tot en met 2020.  

CLIENT 
Vitale en tevreden clienten 

die de regie houden

Innovatie in zorg, 

organisatie en 

financiering

Dichtbij in de wijk

Specialistische 

ouderenzorg in 

geoormerkte locaties

CULTUUR & 

MEDEWERKERS

Verantwoordelijke en vitale 

medewerkers en vrijwilligers 

die de visie laten leven

Verbindend 

leiderschap

BEDRIJFSVOERING Goed risicomanagement
Efficiënte en 

effectieve processen

Transparante 

sturing op 

resultaten

Flexibel vastgoed 

MAATSCHAPPELIJK
Succesvolle verbinding met 

samenwerkingspartners 
Goede reputatie 

HOGER doel: Wij voegen waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke levensvisie 

GEWAAGD doel: In 2020 zijn we koploper in zorg en welzijn, mét en voor elkaar
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Daarvoor gebruiken we onderstaande driehoek welke in 2017 verder zal worden uitgewerkt.  

 

 
 
Toelichting 

Voor de definiëring van het merk-DNA en de positionering worden de interne bronnen 
(medewerkers, cultuur, identiteit) en externe vraag (en het aanbod daarop) en de percepties van 
de buitenwereld in kaart gebracht. Zodra hiermee een merk-DNA en positionering is vastgesteld 
kan op basis daarvan de interne organisatie (medewerkers, bedrijfs-organisatorisch, cultuur, 
processen), de externe organisatie (producten, dienstverlening, klantdoelgroepen) worden 
gedefinieerd en de in- en externe communicatie worden georganiseerd. 
  

Identiteit 
In 2016 hebben we de betekenis van onze christelijke identiteit verder uitgewerkt in een 
identiteitsdocument welke besproken is met de Raad van Toezicht.  
 
Het identiteitsdocument is richtinggevend en moet ervoor zorgen dat er binnen de organisatie over 
identiteit wordt gesproken én naar wordt gehandeld. Een verkorte versie van dit 
identiteitsdocument wordt verstrekt aan (nieuwe) medewerkers.  

 
Ook in het CT en in MT’s wordt deze verkorte versie besproken en verder uitgedragen. Het 
identiteitsdocument moet uitnodigen tot het verwerken van de identiteit in de dagelijkse praktijk. 
Daarom is werken aan en met identiteit uitnodigend en niet restrictief.  
 
De identiteit van ZNWV komt op verschillende manieren tot uiting. Hoe dat gebeurt, staat benoemd 

en is vastgelegd in de Zorgvisie en in het personeelsbeleid. Daarin staan richtlijnen van wat wel en 
wat we niet van de medewerkers wordt verwacht inzake het uitdragen van de christelijke identiteit. 
De christelijke identiteit sluit aan bij de geschiedenis van de verschillende locaties van de 
Zorggroep Noordwest-Veluwe.  
 
Daarnaast wil ZNWV - met het oog op de veranderende samenleving - een afspiegeling zijn van 
deze samenleving. Dat betekent dat ZWNV moeten meegroeien met de maatschappelijke 

ontwikkelingen zodat ZWNV in 2020 koploper is in de zorg en welzijn.  
 
Het document zal jaarlijks samen met de Raad van Toezicht worden geëvalueerd. 
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B BELEID EN PRESTATIES IN 2016 

 
B1. WONEN, WELZIJN, ZORG EN VEILIGHEID 
 
Binnen dit domein betreft het de volgende onderdelen volgens het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (2017): 
 

 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning met de thema’s: compassie, uniek zijn, 
autonomie en zorgdoelen 

 Wonen en welzijn met de thema’s: zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd 
lichaam/verzorgde kleding, familieparticipatie en inzet vrijwilligers, en wooncomfort 

 Veiligheid met de thema’s: medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik 
van vrijheidsbeperkende middelen en preventie acute ziekenhuisopname 

 
In 2016 is er op vele fronten aan heel veel zaken gewerkt. Ze allemaal in dit jaarverslag melden 
voert te ver. Vandaar dat we ingaan op de meeste belangrijke ontwikkelingen en prestaties. 

 
B1.1 Themaplannen Beschermd & Verzorgd Wonen, Thuiszorg, Welzijn en 
Specialistisch centrum Ouderenzorg 

In 2016 is gewerkt aan de invoering van de themaplannen Beschermd & Verzorgd Wonen, 
Thuiszorg, Welzijn en Specialistische Zorg en werken we op basis van die nieuwe zorgconcepten 
met als doel deze in 2017 te borgen. In 2016 is ook een Visie op behandeling gedefinieerd die 
verder richting geeft aan de dienstverlening van ons Advies & Behandelcentrum. 

 
B1.2 Verbeterplannen Zilveren Kruis / “Waardigheid & Trots” 
In het kader van zorgcontractering met het Zilveren Kruis Zorgkantoor hebben we in 2016 gewerkt 
aan de ontwikkelplannen met betrekking tot het ‘Team van de Toekomst’, ‘Familiezorgleefplan’ 
(tevens i.k.v. “Waardigheid en Trots”), ‘Shared decision making’, ‘Levensverhaal Centraal’ (tevens 
i.k.v. “Waardigheid en Trots”), ‘Kort Cyclisch Verbeteren’ en ‘Meer bewegen’. Verder hebben we 

spiegelbijeenkomsten georganiseerd en heeft het Specialistisch Centrum Ouderenzorg een locatie 
voor cliënten met ‘uitgedoofde’ psychische problematiek en een MRSA-afdeling georganiseerd. Ook 
is een crisisafdeling tot stand gekomen met crisis- en observatiebedden voor hoog complexe 
zorgproblematiek en eerstelijns verblijf. 
 
B1.3 Team van de Toekomst: zelforganisatie en inzet familie en vrijwilligers 
Met de invoering van zelforganisatie hebben we meer mogelijkheden gecreëerd om de cliënt ‘zorg 

op maat’ te geven. Medewerkers hebben beslissingsruimte zodat passende zorg geleverd kan 
worden. We willen de naasten (familie, mantelzorgers) en vrijwilligers daar zo goed mogelijk bij 
betrekken. Vandaar dat de invoering van Team van de Toekomst en het nieuwe vrijwilligersbeleid 
met de verdere invoering van zelforganisatie geïntegreerd worden. Ook de ervaringen vanuit de 
projecten gericht op het Familiezorgpleefplan en Levensverhalen worden hierin meegenomen. 
 
In de eerste helft van 2016 is de voortgang in de ontwikkeling van de zelforganisatie in beeld 

gebracht. Daarop is het behandelplan zelforganisatie opgesteld op basis waarvan verbeteracties 
zijn ingezet. Deze  worden in 2017 verder doorgevoerd. 
 
B1.4 Zorgleefplannen 
De cliént heeft inspraak bij de bepaling van de doelen van de zorg, behandeling en ondersteuning. 
Hetgeen wij met de cliënt en zijn naasten daarover afspreken hebben wij ook in 2016 vastgelegd in 

zorgleefplannen. In 2016 hebben wij bij de contactverzorgenden en verpleegkundigen gestuurd op 
tijdige opstelling en ondertekening van zorgleefplannen. 
 
B1.5 MRSA-afdeling 

Om beter grip te krijgen op de MRSA-problematiek, was het nodig om de zorgverlening en 
behandeling van bewoners met MRSA van de somatische afdelingen Brem, Dahlia en Crocus op één 
afdeling samen te brengen. Na intensief beraad met onder andere de GGD, een microbioloog en 

een infectiepreventiedeskundige van het ziekenhuis St. Jansdal was de conclusie dat ons hiertoe 
geen andere mogelijkheid restte. Ook de Cliëntenraad - en de Onderdeel Commissie Sonnevanck 
zagen de noodzaak van deze maatregel in.  
Vanaf 1 juli 2016 werden alle bewoners met MRSA van de somatische afdelingen in één woning 
ondergebracht. Een huiselijke en tegelijk veilige afdeling. De zorg werd vanaf dat moment door één 
vast, gespecialiseerd team medewerkers geleverd. Op deze wijze konden wij het overbrengen van 
MRSA gedurende intensief contact tijdens de dagelijkse verzorging (wassen, douchen, etc.), 
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wondverzorging en de uitvoering van medisch/verpleegtechnische handelingen in 2016 succesvol 

tegengaan. Daarnaast werd de verspreiding van MRSA over gangen en via gedeeld materiaal 

voorkomen. 
 
Buiten de zorgmomenten konden sociale contacten van bewoners gewoon doorgang vinden en alle 
bezoekers, vrijwilligers en medewerkers konden de afdeling betreden. Wel werd extra nadruk 
gelegd op een juiste handhygiëne op alle afdelingen en openbare ruimtes. Overal in de gebouwen 
staan alcoholhandpompjes, waarmee de handen goed gereinigd moeten worden. 

 
B1.6 Psychiatrische problematiek 
In 2016 zijn een 16-tal oudere cliënten met ‘uitgedoofde’ psychiatrische problematiek van GGz 
Centraal door de Zorggroep overgenomen. Van GGz  centraal heeft de Zorggroep daarvoor de 
locatie Oosterhoorn te Ermelo gehuurd. Voor de verzorging van deze cliënten is een speciaal team 
gevormd, dat inmiddels zeer goed functioneert. 

 
B1.7 1e lijns / crisis opvang 
In het laatste kwartaal van 2016 nam de druk op de 1e lijns crisisopvang enorm toe. Het betrof een 
landelijk probleem dat werd veroorzaakt door de zorgverzekeraars vanwege door hen opgelegde 
productieplafonds. In onderhandeling met ondermeer Zilveren Kruis en de gemeenten is financieel 

ruimte gecreëerd om inwoners binnen ons werkgebied binnen de Zorggroep op te vangen. 
 

B1.8.1 Veiligheid - Kwaliteit en veiligheid van zorg en arbeid 
In 2016 is besloten om kwaliteit en veiligheid van zorg te integreren met veiligheid op het werk 
(arbo). Dit omdat de werkomgeving van de medewerkers de leefomgeving van de cliënt betreft. 
 
De meldingsbereidheid ten aanzien van MIC en MIM is in 2016 toegenomen. Analyse van de 
meldingen vindt hoofdzakelijk plaats op team, locatie en regioniveau. Zorggroepbreed rapporten 
genereren en analyseren wordt door de huidige sotfware onvoldoende ondersteunt. Er is een 

gekozen voor nieuwe software welke in 2017 zal worden geïmplementeerd.  
 
B1.8.2 Veiligheid – monitoring risicofactoren 
Op het gebied van veiligheid werd ook in 2016 gemonitord op vallen, psychofarmaca, polifarmaca, 
vrijheidsbeperking, decubitus, ondervoeding, incontinentie, onbegrepen gedrag en depressie. 
 

B1.8.3 Veiligheid – medicatie 
In 2016 zijn de acties gericht geweest op het uniformeren van de protocollen voor alle regio’s met 
betrekking tot de zorg thuis. Doel is een uniform protocol en een unieke werkwijze voor de gehele 

Zorggroep. In de regio’s wordt door de wijkverpleegkundigen overlegd met de apothekers over de 
uitvoering in de praktijk. Hetzelfde geldt wat betreft het protocol voor Verzorgd Wonen. Overleg 
met de apothekers dient in 2017 geformaliseerd te worden. De 1e stappen hiertoe zijn in 2016 
gezet. 

 
Voor Beschermd Wonen is gewerkt aan het uniformeren van de werkwijze en het actief acteren op 
grond van gesignaleerde verbeterpunten. In 2016 is bijvoorbeeld het verzamelen en  de afvoer van 
medicatieafval verbeterd en uniform vorm gegeven. Voor de inkoop van medicinale zuurstof is 
gewisseld van leverancier en is de logistiek en voorraadbeheer verbeterd. Er is een eerste 
oriëntatie geweest op het digitaliseren van de medicatiedistributie zodat de foutgevoeligheid 
afneemt en medewerkers optimaal worden ondersteunt in de uitvoering ervan. 

 
B1.8.4 Veiligheid - Prisma light 
In 2016 is twee keer een prisma light onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een incident met 
een cliënt. Het betrof één medicatie-incident en één val-incident. Deze onderzoeken hebben geleid 
tot verbeteracties. 
 

B1.9 BOPZ 
In 2016 heeft de ZNWV de BOPZ-procedure aangescherpt. Vanaf maart 2016 wordt voorafgaand 
aan de inzet van een vrijheidsbeperkende maatregel (VBM) een episode onbegrepen gedrag 
aangemaakt in het medisch dossier. In de bijbehorende verslaglegging wordt vooral aandacht 
gegeven aan de (effecten van) alternatieven die  vooraf zijn ingezet/overwogen om VBM te 
voorkomen zoals een zinvolle dagbesteding, omgangsadviezen, inzet van de 
gedragswetenschapper etc.  
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Psychofarmaca worden, indien niet ingezet voor behandeling van bijvoorbeeld depressie, 

angststoornis, waan, delier, hallucinaties dan wel pijn, in het medisch dossier gecodeerd als ingezet 

om gedrag te beïnvloeden (als VBM). 
 
De verslaglegging in het zorgleefplan ten aanzien van de BOPZ, is uitgebreid met de velden: 
onbegrepen gedrag, alternatieven en planning afbouw (inclusief evaluatiemomenten).  
 
Om het gebruik van het BOPZ protocol te ondersteunen is een verkorte weergave van het BOPZ 

protocol gemaakt, voor de zorgteams.   
 
Wat betreft de inzet van VBM geldt op hoofdlijnen dat er geen daling waar te nemen valt van het 
aantal cliënten dat een VBM gebruikt. Daar waar er sprake is van een toename van de inzet van 
VBM zijn als oorzaken te benoemen: een betere registratie van psychofarmaca en de toegenomen 
complexiteit van nieuwe cliënten. Daar waar een afname van de inzet van VBM is,  zijn bewustere 

monitoring en afbouw van VBM waar te nemen evenals meer inzet van alternatieven. 
 
B1.10 Omaha 
In 2016 zijn de verpleegkundigen in de Thuiszorg gaan werken met het classificatie-systeem 
Omaha. Met dit systeem wordt doorlopend de zorgbehoefte van de cliënt gemonitord en een 

zorgbehoefte nader vastgesteld hetgeen de doelmatigheid van de zorgverlening ten goede komt. 
 

 

B2 GEBRUIK VAN INFORMATIE - KWALITEITSMETING 
In januari 2016 heeft de Zorggroep opnieuw de HKZ-certificering verkregen. Uit de audit 
vloeiden slechts een aantal observaties voort.  
 

Naast de externe audit zijn in 2016 ook 20 interne audits uitgevoerd, waaruit verbeteracties 
voortkwamen. De interne audits betroffen de resultaatbeschrijving in de zorgleefplannen, het multi 
disciplinair overleg, de risicosignalering, archivering, vakantieplanning, team van de toekomst, 
zelforganisatie, vrijwilligersbeleid, rapportage in het ECD en het ZLP, POP-gesprekken, opname en 
overplaatsing, MIM-meldingsprocedure, BOPZ, medicatievoorziening binnen de thuiszorg en 
Verzorgd Wonen en monitoring en meetuitrusting. 
 

Ook onder cliënten hebben wij de beleving van de kwaliteit getoetst door middel van de door de 
Zorggroep ontwikkelde Zorgrelatiemeter. Dit is een kort cyclische meting onder cliënten die wordt 
uitgevoerd door de teams. Deze is in 2016 ook intramuraal gestart. 

 
Een andere vorm van kwaliteitsmeting is de jaarlijkse Directiebeoordeling die wij binnen onze 
kwaliteitsmanagementcyclus uitvoeren. Deze heeft in 2016 enkele verbeterpunten opgeleverd die 

via het Kwaliteitsplan zijn uitgewerkt en alle kwaliteitsissues omvatten. 

 
B2.1 Zorgrelatiemeter - kort cyclisch verbeteren cliënttevredenheid 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
In 2016 zijn door ruim 300 medewerkers uit 67 teams 1338 gesprekken over de zorg- en 
dienstverlening (84% van alle cliënten en contactpersonen) gehouden. Hieruit zijn de beleving, 
waardering en verwachtingen van cliënten duidelijk geworden. 
 
De medewerkers zeggen over het gebruik van het hiervoor door de Zorggroep ontwikkelde 

instrument de Zorgrelatiemeter:  
- Het is een verdieping van de evaluatie 
- Het geeft meer (achtergrond)informatie 
- Het geeft verbinding en openheid 

 
En met trots kunnen we stellen dat zowel cliënten en contactpersonen erg tevreden zijn. 

 

Cliënten en contactpersonen hebben de medewerkers de volgende cijfers gegeven: 
 

 
 
 

 

   

Thuiszorg Dag Activiteiten 
Ouderen 

Verzorgd & Verpleegd 
Wonen 

Beschermd Wonen 

8,6 8,4 7,9 8,2 
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Cliënten Thuiszorg zijn bijzonder tevreden over: 

- De samenwerking met het netwerk van de cliënt  

- Het tonen van respect voor de invulling van het leven 
- De bereikbaarheid van de Zorggroep 

 
Cliënten DAO zijn bijzonder tevreden over: 

- Het tonen van respect voor de invulling van het leven 
- De ondersteuning van het Dagcentrum om langer thuis te blijven wonen 

- De uitnodiging om actief te zijn bij de Dagactiviteiten 
 

Cliënten Verzorgd & Verpleegd Wonen zijn bijzonder tevreden over: 
- De samenwerking met het netwerk van de cliënt  
- Het tonen van respect voor de invulling van het leven 
- De aandacht hoe het met de cliënt gaat 

  
Contactpersonen Beschermd Wonen zijn bijzonder tevreden over: 

- Het tonen van respect voor de invulling van het leven 
- Hoe zij betrokken worden bij de zorgafspraken 
- De hulp bij het eten 

 
De ervaringen met een aantal projecten zijn ook meegenomen: 

- Levensverhaal Centraal PG: medewerkers hebben belangstelling voor wie de bewoner is en 
de communicatie sluit aan bij wat voor de bewoner van betekenis is (97% positief) 

- Shared Decision Making PG/PG+: Betrokken worden in het besluitvormingsproces met de 
juiste vaardigheden als zorgprofessional (96% positief) 

- Beweeg stimulering: eigen vitaliteit wordt beoordeeld met een 6,1 op een schaal van 10 en 
het beweegprogramma wordt beoordeeld met een 7,5 

 

Als we kijken naar de uitkomsten dan valt het op dat cliënten en contactpersonen bijzonder positief 
zijn over de samenwerking van de medewerkers met het netwerk van de cliënt. En dat 
contactpersonen voldoende betrokken worden bij de zorgafspraken. Ook wordt het onderdeel 
respect vanuit de visie goed nageleefd.   
 
B2.2 Spiegelbijeenkomsten 

In een spiegelbijeenkomst worden cliënten en/of contactpersonen, begeleid door een 
onafhankelijke gespreksleider, bevraagd op een vooraf vastgesteld onderwerp. Medewerkers van 
een team, vrijwilligers, afgevaardigden uit de cliëntenraad, coach en management vormen een 

buitenring en zijn in de eerste ronde van de bijeenkomst de toehoorders.  
 
Alle spiegelbijeenkomsten leiden tot een verbeterplan dat met de deelnemers wordt gedeeld. De 
uitvoering ervan wordt een half jaar na het opstellen ervan met de cliënten en contactpersonen 

geëvalueerd. 
 
In totaal zijn in 2016 elf spiegelbijeenkomsten gehouden. Respectievelijk drie bijeenkomsten in de 
regio Ermelo en de regio Putten, respectievelijk twee bijeenkomsten in de regio Nunspeet en de 
regio Harderwijk en één bijeenkomst bij SCO . Twee geplande bijeenkomsten gingen niet door 
vanwege te weinig aanmeldingen; 1 in Putten en 1 in Nunspeet.  
De bijeenkomsten werden vier maal bij Beschermd Wonen, drie maal bij Dag Activiteiten Ouderen, 

twee maal bij respectievelijk Thuiszorg en  Verzorgd Wonen, en één maal bij GGZ gehouden. 
 
Alle deelnemers ervaren de spiegelbijeenkomsten als laagdrempelige, doelmatige en leerzame 
bijeenkomsten.  
 
B2.3 ZorgkaartNederland 

ZorgkaartNederland is een belangrijkere waarderingssite voor de zorg. Cliënten en hun naasten 
oriënteren zich hier op potentieel geschikte zorgaanbieders, maar ook de Inspectie en het 
zorgkantoor hebben aangegeven ZorgkaartNederland te gaan gebruiken als informatiebron voor de 
kwaliteit van de geleverde zorg.  
 
Cliënten en hun naasten kunnen op deze website een waardering (1-10) achterlaten met een 
eventuele toelichting.  

 
Intramuraal scoren zij op de volgende onderwerpen: afspraken, behandeling, omgang 
medewerkers, informatie, luisteren, accommodatie. Extramuraal scoren zij op de volgende 
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onderwerpen: afspraken, deskundigheid, herkennen vernederingen, kwaliteit van leven, 

medewerkers, vast team. 

 
Om het ophalen van waarderingen een boost te geven, hebben wij in het eerste kwartaal van 2016 
interviewteams van de NPCF uitgenodigd om mensen op de locaties te bevragen. Daarnaast is er 
een aantal ‘spontane’ reacties direct op de website geplaatst. 
 
Waarom willen we dit? 

De Zorggroep wil de waarderingen op ZorgkaartNederland gebruiken om beter te kunnen voldoen 
aan haar visie: waarde toevoegen aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke 
levensvisie. Met als doel: vitale en tevreden cliënten die de regie houden. Om te leren en 
verbeteren dus. Alle individuele toelichtingen zijn daarom direct doorgestuurd naar het 
desbetreffende management om waarderingen te delen met de teams en verbetermaatregelen 
daar waar gewenst in te zetten. 

 
Daarnaast wil de Zorggroep aan stakeholders laten zien dat zij écht werk maakt van 
cliëntentevredenheid, onder andere door een actief aanmoedigingsbeleid voor ZorgkaartNederland 
te voeren.  
 

Resultaat 2016 
De inzet van de interviewteams van de NPCF heeft geresulteerd in een flinke toename van het 

aantal waarderingen, Zorggroepbreed in 2016 totaal: 186 waarderingen (tegenover 4 
waarderingen in heel 2015).  
 
De Zorggroep had als streefcijfer een 8,5 naar aanleiding van onze ambitie om koploper te worden 
en het gemiddelde bij de CQ-I meting 2015 van een 8,3. De Zorggroep kreeg intramuraal 
uiteindelijk een 7,8 en werd door 94% van de deelnemers aanbevolen in 2016. Extramuraal is de 
deelname te laag waardoor de uitkomsten niet representatief zijn. 

 
Alleen van de locaties Randmeer en Sonnevanck zijn de uitkomsten representatief omdat zij meer 
dan 30 waarderingen hebben gekregen. De uitkomsten van de andere locaties zijn daarom grijs 
weergegeven in de onderstaande tabel. 
 

locatie  gemiddeld cijfer aanbevolen door aantal waarderingen 

ZNWV totaal 7,8 94% 186 

Amaniet 7,5 90% 10 

Arcade 7,8 100% 5 

Dillenburg 7,8 92% 24 

Elim 7,9 83% 12 

IJsvogel 7,8 92% 13 

Ittmannshof 9,8 100% 2 

Klimop 8 100% 23 

Randmeer 7,7 97% 31 

Schauw 8 95% 21 

Sonnevanck 7,6 94% 31 

Weideheem 7,8 89% 9 

Thuiszorg Ermelo 6,9 100% 2 

Thuiszorg Harderwijk 8,2 100% 3 

Thuiszorg Nunspeet   0 

Thuiszorg Putten   0 

 
 

B3 LEREN EN VERBETEREN VAN KWALITEIT 
 
Gezien het feit dat de medewerkers de zorg uitvoeren, ligt de borging van die gewenste kwaliteit 
bij hen. Vandaar dat het thema personeel ook onderdeel van dit hoofdstuk uitmaakt. 
 
Binnen dit domein betreft het de volgende onderdelen volgens het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (2017): Kwaliteitsplan en Kwaliteitsverslag (Directiebeoordeling) 
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B3.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 

De Zorggroep werkt met een intern kwaliteitssysteem, volgens het HKZ (Harmonisatie 

Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) model. Het is een instrument om het kwaliteitsbeleid vorm 
te geven en uitvoerbaar te maken voor medewerkers. Het heeft tot doel te garanderen dat het 
beoogde en afgesproken kwaliteitsniveau ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
 
Ook in 2016 zijn weer corrigerende en preventieve maatregelen genomen naar aanleiding van: 
Cliëntenraadplegingen, klachten, MIC meldingen, Risicosignalering, interne- en externe audits, MIM 

meldingen en diverse tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers.  
 
In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn alle kwaliteitsactiviteiten op elkaar afgestemd. Door 
regelmatig gegevens over deze activiteiten en de kwaliteit van de zorgverlening te registreren 
krijgt de zorggroep inzicht in de resultaten van het gevoerde kwaliteitsbeleid: 
  

Resultaat-
gebied 

Gewenste 
eindresultaat 

Registratie Procedure 

Cliënt 
 

De cliënt is 
tevreden 

 Individuele cliëntevaluatie 
 Cliëntenraadpleging 
 Spiegelbijeenkomst 

 Klachten 
 Tevredenheid 

cliëntenraden 
 Kortcyclisch meten 
 Zorgkaart Nederland 

Cliënt en familiegesprek 
Cliëntenraadpleging CQ   
Spiegelbijeenkomst  

Klachtenregeling cliënten 
Convenant Centrale Cliëntenraad       
 
Cliënttevredenheid verbeteren 
Cliënttevredenheid ZorgkaartNL 

De zorg die de 
cliënt krijgt, is 
goed 

 Risicosignalering 
Cliëntveiligheidsbeleid 
 MIC 
 BOPZ toepassingen 
 MDO 
 Zorgleefplan 
 Evt. Uitkomsten Inspectie 

Risicosignalering cliënt 
 
Melding Incidenten Cliënten (MIC)      
BOPZ   
Multi Disciplinair Overleg (MDO)  
Zorgleefplan 
 

Medewerker De medewerkers 
zijn tevreden 

 Personeelsbeleid 
 Medewerkermonitor 
 Ziekteverzuim 
 Verloop / exitvragen 
 Klachten 

 MIM 

 Evt. Uitkomsten Inspectie 

 
Medewerkertevredenheid     
Verzuimvisie en protocol      
 
Klachtenregeling medewerkers 

Melden Incidenten Medewerkers (MIM)        

De medewerkers 
zijn deskundig 

 Bevoegd- en 
bekwaamheid 

 Kwaliteitspaspoort 
 POP-gesprekken 

 Opleidingsbudget 
 Inwerken medewerkers 

 
Richtlijnen en uitvoering BIG   
Kwaliteitspaspoort deskundigheid  
Persoonlijk OntwikkelPlan (POP)  

Opleidingsplan   
Introductie nieuwe medewerkers 

Interne 
processen 

Onze belangrijke 
processen 
verlopen 
efficiënt 

 Zorgleefplancyclus 
 Tevredenheid over interne 

dienstverleners 
 Leveranciersbeoordelingen 

 Interne audits 

ECD en zorgleefplan 
Tevredenheid interne dienstverlening   
 
Inkoop-, contract- en leveranciersbeheer  

Interne audit  

 
In het Kwaliteitsplan werden de verbeterpunten op het gebied van: Kwaliteit van leven, Kwaliteit 
van de zorgverleners, Kwaliteit van de zorgorganisatie, Zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid 
benoemd aan de hand waarvan verbeteractie zijn ondernomen. Jaarlijks worden onze acties vanuit 

het kwaliteitsplan geëvalueerd en verwoord in de Directiebeoordeling (Kwaliteitsverslag). 

Deze werkwijze zal met het van kracht worden van het nieuwe Kwaliteitskader aangepast worden. 
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B3.2.1 Kwaliteit van zorg - verbeteren en borgen door middel van Plug & Play 

Kwaliteit van zorg is een begrip dat zich voortdurend ontwikkelt als gevolg van een andere vraag 

van de overheid, de cliënt, de verzekeraars en de stand der techniek en wetenschap. 
Het is dus nooit af. Vandaar dat het belangrijk is de vele ontwikkelingen te volgen en dit te borgen 
in de organisatie. 
 
In 2015 hebben wij de diverse zorginhoudelijke thema’s die betrekking hebben op de basiskwaliteit 
van zorg (‘Plug & Play lijst’) daarom toegewezen aan meerdere managers (portefeuillehouders) 

die op beleidsniveau zaken vaststellen. Door de managers wordt het beleid via de 
(wijk)verpleegkundige naar de teams geoperationaliseerd. 
 
De overlegstructuur die voor de Plug & Play is neergezet biedt in 2017 een goede opstap naar de 
opzet van een Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR). 
 

B3.2.2 Kwaliteit van zorg - Klachten cliënten 
Uitgangspunt in de omgang met klachten is dat we er als organisatie door kunnen verbeteren. In 
totaal werden door de klachtenfunctionarissen 75 klachten naar tevredenheid van de klagers 
opgelost.  
 

Binnen de regio’s betrof in 2016 het aantal klachten zeven maal de thuiszorg, 37 maal betrof de 
klacht de zorgverlening en 24 maal betrof de klacht de bejegening/communicatie. 

 
Het grote aantal klachten bij het Dienstenbureau betrof in 2016 vooral Facilitair (wasverzorging) en 
de EAD (facturatie). Cliënten of hun naasten kunnen ook complimenten en taarten aan 
medewerkers of teams geven. Zes maal werd een taart uitgedeeld. 
 
Alle klachten zijn naar tevredenheid van klagers behandeld en opgelost, en hebben tot diverse 
verbeteracties geleid. 

 
Aandachtspunten blijven onveranderd de kwaliteit van de zorgverlening (persoonlijke aandacht), 
de personele bezetting, management van verwachtingen/communicatie en bejegening onder 
werkdruk. 
 
In 2016 is de uitvoering van de BOPZ-klachtenregeling uitbesteed aan GGZ Centraal. 

 
B3.3 KWALITEIT VAN PERSONEEL 
 

B3.3.1 HRM beleid 
In 2016 hebben we ons strategisch HRM-beleid opgesteld. Met onderwijsorganisaties en andere 
zorgverleners in onze regio hebben we de Care Academy Veluwe opgericht. Voorts hebben we 
nieuw vrijwilligersbeleid opgesteld en coördinatoren informele zorg aangesteld. 

 
In de tweede helft van 2016 is het strategische HRM-beleid opgesteld waarmee de eind 2016  
benoemde manager HRM verdere invulling zal geven. 
 
B3.3.2 Werving en selectie 
De problemen in de ouderenzorg worden deels veroorzaakt door gebrek aan financiële middelen en 
deels door gebrek aan voldoende geschoold (niveau 3 en 4) personeel. Ook de Zorggroep wordt 

met deze problematiek geconfronteerd.  
 
De werving en opleiding van verpleegkundigen was in 2016 een constant aandachtspunt. De 
verpleegkundigen spelen een cruciale rol in de verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de 
intramurale en extramurale teams.  Voorts blijft de Zorggroep inzetten op werving en scholing van 
artsen en specialisten ouderengeneeskunde. 

 
B3.3.3 Opleiden en trainen 
 
Algemeen 
Voor de Zorggroep is scholing van haar medewerkers zeer belangrijk en dit uit zich ook in ons 
scholingsbudget. Vanuit de waarde die wij aan scholing hechten zijn wij ook partner binnen de Care 
Academy Veluwe. 
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In 2016 heeft de in de nieuwe functie van Opleidingscoördinator leren en ontwikkelen aangestelde 

functionaris een strategisch opleidingsplan opgesteld, dat in 2017 tot uitvoering gaat worden 

gebracht. 
 
In 2016 hebben 1916 medewerkers een interne bijscholing of training gevolgd. Verder zijn er nog 
22 personen die extern een training of scholing hebben gevolgd of zijn begonnen.  
 
Scholing van medewerkers op specifieke onderwerpen 

 Wondzorg: In 2016 is één medewerker gestart met de opleiding tot wondconsulente. 
 BOPZ: Tachtig procent van alle verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam in een locatie 

met een BOPZ aanmerking, zijn in 2016 geschoold in het omgaan met onbegrepen gedrag,  de 
inzet van alternatieven en de inzet van VBM. Naast de fysieke interne bijscholing, zijn er ook 
medewerkers via e-learning op dit onderwerp geschoold. 

 Mondzorg: twee maal per jaar wordt aan regioverpleegkundigen en mond-aandachtsvelders 

een korte scholing gegeven door een huistandarts en mondhygiëniste. In 2016 werden hiermee 
ongeveer 40 mond-aandachtsvelders bereikt. 

 Infectiepreventie/hygiëne: binnen het SCO hebben diverse medewerkers hiervoor een training 
gevolgd. 

 Incontinentie en inkoop van materialen: de leveranciers van de materialen geven op aanvraag 

scholing. 
 

BBL 
118 medewerkers volgden een BBL-opleidingen voor verzorgende IG, verpleegkundige, 
gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie en certificeerbare eenheid verpleegtechnisch 
handelen.  
 
Risicovolle en voorbehouden handelingen  
In 2015 is gestart met het centraal organiseren van scholing van verpleegkundigen voor het 

uitvoeren van risicovolle en voorbehouden handelingen binnen de raamovereenkomst 
huisartsenzorg. In 2016 is 85% van de verpleegkundigen hierin geschoold 45% van de 
verzorgende IG. 
 
Opleiding vergoed vanuit Waardigheid en Trots 
Het doel  van Waardigheid en Trots is kwaliteit verhogen en doorontwikkeling. 60% van de subsidie 

gaat daarbij naar zinvolle dagbesteding en 30% naar kwaliteit zorg.  
 
Van het perspectief ‘kwaliteit van zorg’ hebben bijvoorbeeld drie groepen van 10 verpleegkundigen 

de opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige gevolgd.  Daarnaast zijn 30 Wijkverpleegkundigen de 
opleiding bij Growwork gestart. In 2017 volgt er nog een groep. 
 
Dertig wijkverpleegkundigen zijn getraind in de omgang met het classificatiesysteem OMAHA . 

 
Stagiaires 
Studenten van verschillende mbo en hbo opleidingen, hebben bij de Zorggroep stage gelopen. 
In 2016 waren er in totaliteit 345 stagiaires, waarvan 116 op HBO niveau, 17 op MBO niveau 1, 40 
op MBO niveau 2, 85 op MBO niveau 3 en 87 op BBO niveau 4. 
 
Care Academy Veluwe 

De Care Academy Veluwe (CAV) heeft in 2016 een coöperatievorm gekregen. De CAV kent drie 
leerling ervaart hoe het is om cliént te zijn). 
 
In de praktijk van de uitwerking van het onderwijs zijn nog ‘kinderziektes’, maar deze worden 
opgepakt. De grote toestroom van leerlingen zal aan deze opstartproblemen debet zijn geweest. In 
ieder geval vergroot de gezamenlijke aanpak van de scholing van personeel de samenwerking 

tussen zorgaanbieders onderling en met de betrokken onderwijsinstellingen. 
 
In 2016 zijn onze eerste BBL- leerlingen bij de Care Academy Veluwe hun opleiding gestart. De 
visie van vraag-gestuurd leren die de Care Academy Veluwe hanteert, past erg goed bij onze visie 
op verpleegkundige zorg. 
 
Leiderschapsontwikkeling 

In 2016 is gestart met het trainen van de middenkader managers in het ‘leiding geven’ aan 
zelforganiserende teams. Voorts is gestart met de coaching van de leden van het Concernteam. 
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B3.3.4 Prestatie & Competentiemanagement 

In 2016 is door de uitvoering van een pilot bij ABC en het SCO ervaring opgedaan met 

prestatiemanagement. De bevindingen van de pilot zijn inmiddels in het beleid verwerkt.  
 
B3.3.5 Moreel beraad 
In 2016 is gestart met het opzetten van een format voor het houden van moreel beraad. Moreel 
beraad willen wij inzetten voor het door medewerkers bespreken van (ethische) dilemma’s in de 
dagelijkse praktijk van zorgverlening. Twee medewerkers worden geschoold als gespreksleider 

moreel beraad. 
 
B3.3.6 Arbobeleid 
In 2016 is onze arbo-organisatie geëvalueerd. Conclusie was dat medewerkers veiligheid sterk 
samenhangt met bewonersveiligheid omdat beiden elkaar tegenkomen in de verblijfsomgeving van 
de cliënt. Daarop is in 2016 besloten beide aandachtsgebieden samen te voegen. 

 
B3.3.7 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is het afgelopen jaar over de hele zorggroep met 0,86% toegenomen tot 5,94%. 
 
2016 

Organisatie med Verzuim pct    ziekteverzuim 

Stichting ZNWV 5,94%  2013 5,12% 

ZNWV Holding 5,48%  2014 5,38% 

Bestuur Holding alg 7,95%  2015 5,08% 

Dienstenbureau 4,11%  2016 5,94% 

Facilitair 1,5%    

ZNWV Zorg 6,28%    

Regio nvt 10,56%    

Ermelo 6,25%    

Harderwijk 6,25%    

Nunspeet 8,74%    

Putten 5,65%    

SCO 5,82%    

ABC 1,84%    

Klimop 7,52%    

    

                                                                                   
B3.3.8 Klachten medewerkers 
De Zorggroep kent een klachtenregeling medewerkers. De Klachtencommissie medewerkers heeft 

in 2016 twee klachten op basis van deze regeling ontvangen welke naar tevredenheid van de 
betreffende medewerkers zijn behandeld en opgelost.  
De medewerkers-vertrouwenspersoon heeft in 2016 19 cliëntcontacten gehad. Rode draad uit 
gevoerde gesprekken is ‘het botsen van culturen’; oud – nieuw / informeel – zakelijk. 
 

Klachtafhandeling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Via vertrouwenspersoon 2 2 7 1 0 5 11 19 

Via klachtencommissie 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 2 2 7 1 0 5 11 19 

 
De preventiemedewerker heeft het klachtenreglement (medewerkers) begin 2016 geëvalueerd en 
daarin opgenomen om bij voorkomende klachten een externe klachtencommissie te raadplegen.  
 
 

B3.4 ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
 
B3.4.1 Praktijkstudie Eet & Beweegmonitor 

De Eet & beweegmonitor betreft een Europees project over voeding en beweging bij ouderen. 
Tijdens dit project, dat in Nederland wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Research 
(WUR), worden ouderen ondersteund in gezond eten en voldoende bewegen door middel van een 
technologisch hulpmiddel: de ‘Eet & Beweegmonitor’. Daarnaast biedt de Eet & Beweegmonitor 
mogelijkheden voor zorgverleners, mantelzorgers en anderen betrokkenen om inzicht te krijgen in 
voeding, beweging, zorgplannen en de gezondheidssituatie van deelnemers. 
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In 2016 werd de praktijkstudie in elke regio van de Zorggroep gehouden. 

 

B3.4.2 Onderzoek en ontwikkeling - Innovatie 
Schaarste van personeel en de noodzaak tot kostenbeheersing maakt dat we verder de 
mogelijkheden van de toepassing van technologische toepassingen in de zorgverlening moeten 
verkennen. In 2016 hebben we op bescheiden wijze enkele onderwerpen van onze innovatie 
agenda uitgevoerd, maar daar moet in 2017 veel meer op worden ingezet. Belangrijk daarbij is dat 
wij een duidelijke visie op de rol van technologie in de zorgverlening ontwikkelen. In de thuiszorg 

wordt gedacht aan alarmering, domotica en sleutelkluizen. 
 

 
B4 GEBRUIK VAN HULPBRONNEN  

 
B4.1 FINANCIERING ZORGVERLENING 
 
B4.1.1 Zilveren Kruis Zorgkantoor  

In 2015 is met Zilveren Kruis Zorgkantoor de WLZ-zorg voor 2016 gecontracteerd. Er wordt 
gewerkt met een meerjarenovereenkomst, waarbinnen ook aandacht is voor ingediende 
verbeterplannen op het gebied van de kwaliteit van de zorgverlening. 

 
B4.1.2 Verzekeraars  
Voor 2015 had de Zorggroep met 40 zorgverzekeraars contracten afgesloten terwijl voor 2016 er 
40 tot 50 ‘verkooptrajecten’ dienden te worden doorlopen. Omdat iedere zorgverzekeraar andere 

contractsbepalingen hanteert, zijn die voor 2016 geïnventariseerd, teneinde de naleving ervan te 
kunnen monitoren.  
 
B4.1.3 Gemeenten 
In 2014 is de Zorggroep door de gemeenten binnen de Regio Noord Veluwe, in het kader van de 
Wmo, gecontracteerd voor de verlening van huishoudelijke hulp en dagbesteding. In 2015 werd het 

in 2014 ingediende ‘transformatieplan’ twee maal geëvalueerd. Deze evaluaties gaven de 
gemeenten voldoende aanleiding om de overeenkomst in 2016 met de Zorggroep voort te zetten. 
 
 
B4.2 DIENSTENBUREAU - ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 
Ten aanzien van de ondersteunende diensten zijn in 2016 weer verdere stappen gezet naar de 
verdere optimalisatie van de dienstverlening aan het primaire proces. 

 
B4.2.1 Communicatie 
In 2016 is gewerkt aan een nieuwe corporate website van de Zorggroep. De website is in januari 
2017 gelanceerd en kent ook een speciale website betreffende werken bij de Zorggroep. Wat 
betreft werving van nieuwe collega’s is in 2016 ook een ‘employer branding’ campagne gehouden 
die door de afdeling Communicatie is verzorgd. Voorts is onze publicatie Zorgfocus (voor 
medewerkers, vrijwilligers en relaties) qua format vernieuwd. 

 
B4.2.2 Servicebureau 
Het Servicebureau is het toegangsportaal tot de Zorggroep. In 2016 is gewerkt aan verdere 
verbetering van de dienstverlening en bekwaamheid van de medewerkers van deze afdeling. 
 
B4.2.3 ICT 

Op het gebied van ICT zijn in 2016 verdere  stappen gezet naar digitalisering van processen. Zo 
zijn de thuiszorgteams uitgerust met tablets en is het medisch cliëntdossier gedigitaliseerd. Ook op 
het gebied van domotica heeft ICT een bijdrage geleverd voor onze vernieuwde locatie 
Ittmannshof. 

 
B4.2.4 EAD 
Op het gebied van de economische administratie is in 2016 gewerkt aan de verdere uitbouw van 

ons business intelligence tool (BI-tool), de kwaliteitsverbetering van de afdeling, de digitalisering 
van cliënt- en personeelsdossier, de uitgifte van betaalpassen aan de zelforganiserende teams en 
het optimaliseren van de inrichting van geldstromen. 
 
B4.2.5 Facilitair / Inkoop 
Beide afdelingen gezamenlijk waren in 2016 verantwoordelijk voor de outsourcing van de 
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verzorging van de het wasgoed van onze cliënten. Na wat opstartproblemen verloopt deze dienst 

nu goed. 

 
B4.2.6 Informatiebeveiliging 
Gegevensbescherming is een steeds belangrijker maatschappelijk thema. Het belang van een goed 
beheer van persoonsgegevens van zowel cliënten als medewerkers wordt door de Zorggroep 
volledig onderschreven.  
 

Nadat op 1 januari 2016 de Wet melding datalekken van kracht werd, trad op 25 mei 2016 de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. 
 
De consequenties van deze wetgeving zijn door de Zorggroep in 2016 opgepakt. Zo is een 
meldprocedure datalekken opgesteld en is een medewerker in de rol van Functionaris 
Gegevensbescherming benoemd. 

 
In 2017 zal de Zorggroep gaan voldoen aan NEN 7510 en zullen de vereisten van de AVG worden 
geïmplementeerd. Ook zal een medewerker in de rol van Functionaris informatiebeveiliging worden 
benoemd. 
 

Om het bewustzijn in de omgang onder de medewerkers te vergroten en de omgang ermee te 
duidelijk te maken zijn privacy gedragsregels opgesteld en gecommuniceerd. 

  
B4.2.7 Vastgoed 
Vastgoed verdient aparte aandacht omdat het van groot belang is voor de huisvesting van onze 
cliënten en vanwege het financiële aspect. 
 
Om naar de toekomst toe goede huisvesting voor onze cliënten te kunnen blijven aanbieden heeft 
de Zorggroep in 2016 gewerkt aan een integraal vastgoedplan en een business case 

concernfinanciering. 
 
Naast diverse verbouwingen van diverse locaties zijn vooral de ontwikkelingen ten aanzien van 
onze grondpositie in Ermelo (Dillenburg en het voormalige Rehoboth) en Randmeer (Harderwijk) 
en een derde te ontwikkelen locatie in Harderwijk noemenswaardig. 
 

Ermelo – Liever Nou 
Op het terrein van de Dillenburg en Rehoboth wil de Zorggroep de komende jaren een 
buurtgemeenschap ontwikkelen naar het concept van Liebenau (D). Genaamd Liever Nou wordt het 

een mix van wonen en werken, huur en koop, maatschappelijke en commerciële bestemming. 
De gemeente is nauw bij de plannen betrokken en staat er positief tegenover. In 2016 zijn de 
plannen verder uitgewerkt en aan diverse partijen gepresenteerd. 
 

Harderwijk - Randmeer 
De locatie Randmeer is sterk verouderd. De plek van het gebouw is uniek te noemen, gezien de 
ligging met zicht op het Randmeer. Met de verhuurder Habion is de Zorggroep in discussie over de 
plannen voor de toekomst waarbij diverse scenario’s worden verkend. 
  
Harderwijk - Boerhaavelaan 
Toen in 2015 de verhurende partij van een nieuw te ontwikkelen locatie aan de Boerhaavelaan te 

Harderwijk failliet was gegaan, vond de Zorggroep in 2016 in Omnia een nieuwe partner om de 
locatie alsnog te realiseren. In 2017 wordt gestart met de daadwerkelijke bouw van de locatie. 
 
Huisvesting Holding 
In 2016 is een huurovereenkomst gesloten voor de huur van kantoorruimte voor de afdelingen van 
de Holding. Het kantoor aan de Wethouder Jansenlaan wordt in november 2017 betrokken waarna 

een einde zal zijn gekomen aan de verspreide vestiging van de diverse afdelingen. 
 
 

B5 SAMENWERKING 
De Zorggroep vindt een goede samenwerking met gemeenten, verzekeraars, Zorgkantoor, 

woningcorporaties, huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, welzijns- en 
ouderenorganisaties, ouderenraden, en onderwijsinstellingen van groot belang. Een verdere en 
intensievere samenwerking in de zorgketen zien wij als een onomkeerbare en voorwaardelijke 
ontwikkeling om steeds beter te kunnen voldoen aan de zorgvraag van de cliënt. 
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B5.1 Ziekenhuis St Jansdal 

Met ziekenhuis St Jansdal bestaat een langdurige samenwerking op verschillende gebieden. Samen 

met St Jansdal exploiteert de Zorggroep een partnerkeuken. Daarnaast is er samenwerking op het 
gebied van farmaceutisch zorg. Verder is er in het kader van revalidatie samenwerking op het 
gebied van ketenzorg CVA en orthopedie. In een joint venture (2008), gericht op revalidatiezorg en 
ketenzorg CVA, wordt samengewerkt in Klimop te Harderwijk. 
 
B5.2 Woningcorporaties 

De Zorggroep heeft goede contacten met plaatselijke, regionale en landelijke  woningcorporaties. 
De locaties De IJsvogel en De Amaniet en De Aanleg worden van Uwoon gehuurd. In een bredere 
regio is Omnia actief, van deze corporatie heeft de Zorggroep het wijksteunpunt De Veluwse 
Heuvel in Nunspeet gehuurd. In Putten is een nauwe samenwerking met de Woningstichting 
Putten. De woningtoewijzing van de aanleunwoningen nabij de nieuwe Schauw gebeurt in overleg. 
Ten behoeve van ouderenhuisvesting is een gedeelte van de overgebleven kavel De Schauw 

verkocht aan de woningstichting. Van de landelijke woningcorporatie Habion huurt de Zorggroep de 
locaties Elim te Putten, en Randmeer en Weideheem te Harderwijk.  
 
B5.3 Gemeenten 
In het kader van de uitvoering van de aanbesteding Wmo zijn in 2016 diverse 

samenwerkingsverbanden, gericht op dagbesteding, aangegaan.  
 

Er wordt in die verbanden samengewerkt met gemeentelijke welzijnsorganisaties en andere 
zorgorganisaties die actief zijn in onze regio’s. Het betreft de zorgorganisaties: Icare, Careander,  
’s HeerenLoo, Interakt Kontour, Ambulante Hulp Midden Nederland en de welzijnsorganisaties SW 
Putten, SWO Ermelo, SWO Nunspeet en Zorgdat (Harderwijk). Verder zijn bij dit soort 
samenwerkingsverbanden de lokaal opererende woningcorporaties betrokken. 
 
Geregeld neemt de Zorggroep ook deel aan vergaderingen van zorgaanbieders in de regio, al of 

niet samen met Wmo-portefeuillehoudende wethouders van de gemeenten binnen de Regio Noord 
Veluwe. 
 
B5.4 Zilveren Kruis Zorgkantoor 
Met Zilveren Kruis Zorgkantoor (voorheen Achmea Zorgkantoor) bestaat sinds jaren een 
uitstekende verhouding. Met respect voor ieders rol is er regelmatig overleg. Tot op heden slaagt 

de Zorggroep er nog steeds in om goede productieafspraken te maken en wordt steeds naar een 
win-win situatie gezocht.  
 

B5.5 Opzetten ketenzorg kwetsbare ouderen 
Binnen de regio Noord-Veluwe zijn we betrokken bij twee projecten waarbij wij in verschillende 
samenstelling met het St. Jansdal Ziekenhuis, Medicamus en Icare samenwerken ten behoeve van 
ketenzorg voor kwetsbare ouderen. Beide projecten richten zich op het vermogen van ouderen om 

zo lang als mogelijk zelfstandig en prettig thuis te kunnen blijven wonen. In 2016 is besloten om 
beide projecten te integreren en onder te brengen in het programma GezondVeluwe. 
 
B5.6 Zorgalliantie “Gezond Veluwe” 
Met het Ziekenhuis St. Jansdal en de in de regio onder de naam Medicamus samenwerkende 
huisartsen is in 2015 de zorgalliantie “Gezond Veluwe” opgericht. 
Met de alliantie streven de partners ernaar goede, afgestemde zorg voor burgers in de regio te 

bieden en hanteren daarbij bepaalde uitgangspunten. Zorgkantoor en zorgverzekeraars die dit 
streven ondersteunen kunnen een ‘keurmerk’ krijgen. In 2016 is Zilveren Kruis Zorgkantoor een 
keurmerk verstrekt. 
 
B5.7 Programma GezondVeluwe 
In 2016 is het Programma GezondVeluwe opgezet. Hierbij zijn naast de partijen verenigd in de 

zorgalliantie, Icare, FleGel, de Coöperatie Apotheken Noord West Veluwe, de gemeenten Ermelo, 
Harderwijk, Nunspeet, Putten, Zeewolde en Zorgbelang Gelderland betrokken. 
 
In 2016 zijn drie projecten ten behoeve van ouderenzorg van start gegaan. Het betreffen: het 
project Lokale ouderenteams, waarin een lokaal team gekoppeld gaat worden aan een 
huisartsenpraktijk; het project Communicatieplatform OZOverbindzorg, dat zich richt zich op het 
samenbrengen van alle partijen rondom de oudere en hun mantelzorger, en het project Vitale 

ouderen dat zich richt op het in kaart brengen van behoeften van vitale ouderen in het kader van 
hun welbevinden en gezondheid.  
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De betrokken partijen van ‘Gezond Veluwe’ weten elkaar ook buiten de projecten om in de 

samenwerking steeds beter te vinden en kijken gezamenlijk naar situaties die vragen om een 

oplossing. 
 
B5.8 Ketenzorg dementie 
Met Beweging 3.0. Verpleeghuis Zilverschoon, Het Baken, Woonzorg Unie Veluwe, Thuiszorg Icare, 
GGz Centraal, de huisartsen (Medicamus), Alzheimer Afdeling Noordwest-Veluwe 
en de Regio Noord Veluwe wordt sinds 2009 samengewerkt om optimale dementiezorg gestalte te 

geven via het Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe. 
 
B5.9 Universiteit Wageningen 
De samenwerking met de vakgroep Humane Voeding van de Universiteit Wageningen loopt al een 
aantal jaren. In 2016 heeft dat geresulteerd in deelname aan de praktijkstudie voor de Eet 
&Beweegmonitor (EU-breed en EU-gefinancierd) in het hele werkgebied van de Zorggroep. 

 
B5.10Care Academy Veluwe 
Samen met zorgorganisaties ’s Heeren Loo, Careander, Icare, InteraktContour, Bartimeus, de 
scholen Landstede (MBO) en Windesheim (HBO), het Ziekenhuis St. Jansdal en de Regio Noord 
Veluwe (gemeenten) neemt de Zorggroep deel aan de Care Academy Veluwe. De Care Academy 

Veluwe biedt scholing en bijscholing voor studenten en medewerkers in de zorg. Het bijzondere 
aan de opleidingen is dat deze gezamenlijk worden ontwikkeld door zorgorganisaties én het 

onderwijs. Zodat alles wat studenten leren, theorie en praktijk, direct aansluit bij wat cliënten in de 
huidige maatschappij nodig hebben. 
 
B5.11 Diamant van Midden Nederland 
In het voorjaar van 2016 is de Zorggroep toegetreden tot de stuurgroep van de Diamant van 
Midden Nederland. De Diamant bundelt de krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen, zorg, 
en lokale overheden in de vorm van een kennis- en netwerkplatform, en is opgericht om de 

regionale economie te versterken. 

 

 
B6 FINANCIËN 
 
Omdat het financieel beleid van de intramurale zorgproducten gelijk is aan die van de extramurale 
zorgproducten en omdat het financieel beleid voor de afzonderlijke regio’s niet van elkaar verschilt, 
wordt het financieel beleid op concernniveau besproken. 

 

Resultaat 2016 Het exploitatieresultaat van de Zorggroep is in 2016 € 1,8 mln negatief (2015: € 
0,1 mln positief) 
 
Het resultaat van 2016 wordt in belangrijke mate negatief beïnvloed door de verwerking van € 1,2 
mln kosten van de onregelmatigheidstoeslag over verlof van de periode 2012-2016.  
  

De totale bedrijfsopbrengsten zijn € 3,3 meer dan in 2015 en betreffen hoofdzakelijk 
zorgopbrengsten. De Wlz-opbrengsten zijn in 2016 met € 2,1 mln toegenomen. Dit is inclusief de 
gerealiseerde productie boven de contracteerruimte. De opbrengsten zorgverzekeringswet zijn in 
2016 € 0,5 mln meer dan in 2015, dit betreft voornamelijk wijkverpleging. De overige 
zorgprestaties zijn in 2016 0,5 mln meer dan in 2015 als gevolg van meer WMO opbrengsten. De 
subsidies zijn 0,2 mln meer dan in 2015 als gevolg van meer opbrengsten vanuit de 
subsidieregeling 1e lijns verblijf.  

De overige bedrijfsopbrengsten zijn in lijn met 2015. 
 
De totale bedrijfslasten zijn in 2016 € 5,2 mln meer dan in 2015. 

De personeelskosten stijgen met € 4,9 mln waarvan € 1,2 mln als gevolg van de 
onregelmatigheidstoeslag over verlofrechten van de jaren 2012-2016. De kosten van personeel 
niet in loondienst zijn toegenomen met € 1,2 mln. De oorzaak hiervan is de toegenomen productie  
maar vooral het ontbreken van voldoende gekwalificeerd eigen personeel. De overige stijging van 

de personeelskosten wordt veroorzaakt door autonome groei a.g.v. cao ontwikkelingen en 
productietoename. 
 
De afschrijvingen zijn in € 0,2 mln lager dan in 2015. De overige bedrijfskosten zijn € 0,5 mln 
toegenomen ten opzichte van 2015. De kosten van voeding en hotelmatige kosten daalden met € 
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0,3 mln, de algemene en patiëntgebonden kosten daarentegen stegen met respectievelijk € 0,5 

mln en € 0,2 mln. 

Kosten van energie en huur/leasing zijn in lijn met 2015. 
 

 
De toestand op balansdatum 
 

Omschrijving Ultimo 2015 Ultimo 2016 

   

Totale bedrijfsopbrengsten (X 1.000) € 62.193 € 65.570 

Resultaat (x 1.000) € 95 + € 1.776 - 

Solvabiliteit 36,2% 32,5% 

Weerstandsvermogen 29,6% 25,3% 

Liquiditeit (werkkapitaal) (x 1.000) € 6.004 € 5.240 

Liquiditeit (Quick ratio) 1,62 1,41 

Personeelskosten 66,5% 70,6% 

   

 

Totale bedrijfsopbrengsten: Totale bedrijfsopbrengsten boekjaar (€)  

Resultaat:    Totaal resultaat boekjaar (€) 
Solvabiliteit:   Eigen vermogen / balanstotaal (%) 
Weerstandsvermogen:  Eigen vermogen / totale bedrijfsopbrengsten (%) 
Liquiditeit (werkkapitaal): Vlottende activa – kortlopende schulden (€) 
Liquiditeit (quick ratio): Vlottende activa / kortlopende schulden (getal) 
Personeelskosten:  Totale personeelskosten / totale bedrijfsopbrengsten (%) 

 
 
Beheer financiële huishouding Zorggroep 
 
Planning en control-cyclus 
Ook in 2016 is aandacht besteed aan een functionerende  planning en control-cyclus. Deze cyclus 
ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

 
Meerjarenbeleidsplan - jaarplan – kadernota – afdelingsplannen – begroting – 
managementrapportages – prestatie-overleggen – interim controle accountant – management 
letter – jaarrekening en bestuursverslag – decharge. Uit deze cyclus blijkt tevens de PDCA-

toepassing.  
 

Zorgcontractering 
In 2016 is veel tijd en aandacht uitgegaan naar het afsluiten van zorgcontracten voor 2017. De 
Zorggroep heeft in 2016 met het Achmea zorgkantoor (WLZ), de meeste Zorgverzekeraars (ZVW) 
en de Gemeenten (WMO) contracten afgesloten voor 2017. Voor de langere termijn is er echter 
sprake van meer onzekerheid over de toekomstige opbrengsten. Deze onzekerheid betreft dan niet 
alleen het wel of niet verkrijgen van een contract maar geeft bij het verkrijgen van een contract 
druk op volumes en prijzen. In de loop van 2017 zal meer duidelijkheid worden verkregen over 

contractering, volumes en prijzen voor 2018. 
 
 

B7 MAATSCHAPPIJ 
 
B7.1 MVO 
MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een organisatie die maatschappelijk 
verantwoord onderneemt, maakt bij iedere beslissing een afweging tussen de verschillende 

maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met 
stakeholderbelangen. Elke beslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden: 

People, Profit, Planet) van een organisatie. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar 
bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene 
zin. Ook is het belangrijk dat de organisatie transparant is over zijn activiteiten en de 
maatschappelijke effecten hiervan. 
 
Als Zorggroep wegen wij dan ook de effecten van onze beslissingen tegen de belangen van de 
stakeholders af. Bij de Zorggroep staat de cliënt centraal en zorgen wij voor het hebben van 
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tevreden en vitale medewerkers. Met onze samenwerkingspartners streven wij naar een integrale 

dienstverlening aan de burgers binnen de regio’s waarin wij actief zijn. Via onze bedrijfsvoering 

proberen wij dit als organisatie zonder winstoogmerk kosteffectief te doen. Via onze verslaglegging 
en andere vormen van rapportages leggen wij publiek verantwoording af van onze activiteiten en 
prestaties. Wij denken dat wij met de in dit verslag geschetste activiteiten maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
 
In 2016 hebben we een identiteitsdocument opgesteld. Onderdeel daarvan is het instellen van 

moreel beraad in de zorgverlening. Moreel beraad zal een middel zijn om op de elementaire vragen 
die ontstaan door conflicterende belangen in de zorg een antwoord te vinden. Eind 2016 is moreel 
beraad opgezet. In 2017 geven we hieraan een nader vervolg. 
 
B7.2 Brief staatssecretaris 
Eind 2016 heeft de Zorggroep samen met de bestuurders van Coloriet en Woonzorg Flevoland een 

open brief aan staatsecretaris Van Rijn met een oproep om declaratietarieven en personeelskosten 
met elkaar in evenwicht te brengen en om iets te doen  aan de machtspositie die zorgverzekeraars 
en zorgkantoren innemen. 
 
B7.3 Overname thuiszorg 

Begin 2016 ging TSN failliet. In de regio Noord Veluwe hebben gemeenten en thuiszorgaanbieders 
tijdig samengewerkt aan een plan om de daardoor gedupeerde cliënten over te nemen. Ook de 

Zorggroep nam hieraan deel. De overname is in de hele regio en ook binnen de Zorggroep 
vlekkeloos verlopen. 
 

 
B8 TOEKOMST 

 
B8.1 Terugblik toekomstvisie 2015 versus daadwerkelijke ontwikkelingen 2016 
In 2016 hebben wij onze strategie geëvalueerd en voor de periode 2017 – 2020 ge-update. Wat in 

2016 bleek is dat veel van de in het jaarverslag 2015 geschetste verwachtingen en onzekerheden 
zich daadwerkelijk concretiseerden.  
 
Wij zien dat cliënten steeds ouder bij ons in zorg komen en wij met een complexere zorgvraag 
geconfronteerd worden. Dit vraagt andere kennis en vaardigheden aan onze medewerkers. 
Daarnaast eist de omgeving van de cliënt steeds meer een rol op waardoor het door ons 
geïntroduceerde concept van Team van de Toekomst het goede antwoord blijkt te zijn.  

 
Voorts is het begrip kwaliteit van zorg inderdaad veranderd met het verschijnen van het nieuwe 
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
 
Dit alles vraagt van ons nieuwe en andere competenties in een zorgbranche die steeds zakelijker 
moet werken in een consumentenmarkt. Waarbij wij er van overtuigd zijn dat liefdevolle zorg het 
belangrijkste is. 

 
B8.2 Schets Toekomst 2017 en verder 
 
B8.2.1 Cliënt 
De ontwikkeling van extramuralisering van langdurige zorg loopt door. Dit overheidsbeleid wordt 
met veel druk uitgevoerd door het Zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. Vanaf 2017 

wordt alleen nog VPT en MPT gegarandeerd door het Zorgkantoor vergoed. Voor overige 
vergoedingen zijn we afhankelijk van het macro-budgetkader.  
 
De achterliggende gedachte is dat de cliënt de mogelijkheid krijgt zelf te bepalen waar deze, vanuit 

verschillende financiële bronnen betaald, zijn zorg inkoopt en hoe deze vorm krijgt. Dit zal er in 
toenemende mate toe leiden dat de verschillende disciplines rond een cliënt zullen moeten 
samenwerken en de cliënt het wonen apart, zelf moet gaan betalen. 

 
Duidelijk zien we de dat de complexiteit van intramurale zorg toeneemt, omdat cliënten met steeds 
zwaardere problematiek in onze verpleeghuizen komen wonen. 
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B8.2.2 Medewerker 

De toenemende complexiteit en de context van de zorgverlening stellen andere eisen aan de 

medewerkers. Het wordt steeds moeilijker om goed gekwalificeerd personeel te krijgen. 
 
De aard van het takenpakket en de daarvoor benodigde kennis en competenties veranderen. Dit 
heeft gevolgen voor het te voeren HRM-beleid. 
 
B8.2.3 Bedrijfsvoering 

De financiering van de zorgverlening komt in toenemende mate in handen van de cliënt. Met een 
VPT / MPT / PGB, al of niet aangevuld met private middelen, kiest de cliënt waar deze zorg inkoopt. 
 
Ook heeft de druk op indicering voor ZZP, DBC en ELV invloed op de inkomstenstroom. Er is 
daarom steeds minder zekerheid vooraf over de inkomsten van een zorgorganisatie.  
 

Daarnaast heeft de neerwaartse druk op de tarieven en de vraag naar een hoger kwaliteitsniveau 
tot gevolg dat in zorgorganisaties steeds meer gestuurd moet worden op efficiëntie en effectiviteit 
tegen een hoger service level. 
 
Steeds meer zal ICT en andere technologie (zoals domotica en robotica) een rol spelen in de 

bedrijfsvoering en zorgverlening. En ook door samenwerking kan zorg efficiënt, effectief en 
mogelijk tegen geringere kosten geleverd worden. 

 
Kortom: het wordt steeds belangrijker scherp te sturen op de balans tussen de fluctuerende 
inkomsten en de veelal vaste uitgaven. 
 
B8.2.4 Maatschappij 
Samenwerking neemt in belangrijke mate toe. De ontschotting in de zorg is nu al zichtbaar bij de 
zorg in de wijk, waar thuiszorg en WMO-zorg steeds meer in elkaar grijpen. De grenzen tussen 

cure en care worden ook steeds vager nu we steeds meer integratie van zorgketens zien en de 
zorg zich naar de eerste en nulde lijn toe beweegt. Dat maakt dat we aandacht moeten houden 
voor onze positionering. Daarnaast doet de integratie van zorgketens een beroep op vrijwilligers en 
mantelzorgers. Echter is het gezien de maatschappelijke ontwikkelingen voor velen steeds lastiger 
om tijd vrij te maken voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
 

Vanuit de financiering signaleren we juist dat in toenemende mate wordt gericht op afzonderlijke 
problemen/doelgroepen en een en ander niet in breed perspectief wordt opgepakt. 
 

Kwaliteitskader 
Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017 is een resultaat van de maatschappelijke druk op de bij 
de ouderenzorg betrokken spelers om de kwaliteit te verbeteren, naar aanleiding van de intensieve 
media-aandacht gedurende de afgelopen jaren.  

 
Het kader geeft richting aan de realisatie van een goede kwaliteit van ouderenzorg. Een kader  
waar wij ons graag achter scharen. 


