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VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 

 

  
Het afgelopen jaar hebben we met medewerkers uit allerlei functies teruggekeken op onze 
strategie 2012 – 2016. De conclusie was duidelijk: we hebben grote stappen gezet richting ‘cliënt 
centraal’. Dat deden wij bijvoorbeeld in de projecten Levensverhaal centraal, gedeelde 
besluitvorming en in de teams van de toekomst. Uit het kortcyclisch cliëntentevredenheids-
onderzoek en de waarderingen op ZorgkaartNederland blijkt dat dit wordt gewaardeerd! 

 
Lenige, wendbare organisatie  
De ingezette koers blijven we dan ook varen. Maar we gaan een stapje verder. In de herziene 
strategie 2017 – 2020 focussen we op ‘persoonlijke zorg op maat’ en ‘behoeftegedreven diensten’. 
In de kern komt het erop neer dat de cliënt (en zijn naasten) aangeeft hoe zorgverleners en –
organisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan zijn kwaliteit van leven.  

 
Om in de behoeften van cliënten te voorzien, zal de hele organisatie leniger en wendbaarder 
moeten worden. Niet ons aanbod, maar de wensen en behoeften van de cliënt bepalen welke 
(nieuwe vormen van) zorg wij zullen bieden. We staan voor een grote uitdaging: we willen de 
beweging maken van zorgorganisatie naar zorgonderneming. Zelforganisatie helpt daarbij: doordat 

de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de relatie tussen cliënt en zorgverlener naar voren 
komen, zo kun je flexibeler op behoeften inspelen. We onderzoeken daarnaast of de afdeling 

zorgbemiddeling al in een zeer vroeg stadium kan achterhalen wat de daadwerkelijke behoeften 
van onze (potentiële) cliënten zijn, zodat we daarop kunnen voorsorteren.  
 
Dit streven om steeds beter in te spelen op de individuele vraag van de cliënt, sluit naadloos aan 
op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat wij in 2017 omarmden en dat eind 2017 resulteerde in 
een kwaliteitsplan voor 2018. We gaan dat niet alleen merken aan onze zorg- en dienstverlening, 
maar bijvoorbeeld ook in de vernieuwing van onze huisvesting. In Ermelo bijvoorbeeld hebben wij 

het initiatief genomen voor de gebiedsontwikkeling van het Oranjepark, volop steunend op het 
Liebenau-gedachtengoed. Op korte termijn gaan wij dit samen met de gemeente realiseren! Maar 
ook in de andere regio’s lopen vastgoedprojecten die veel aandacht en financiële stuurmanskunst 
vragen. 
 
Gesteund door onze Raad van Toezicht en niet in de laatste plaats onze medewerkers, zie ik dat wij 

in 2017 weer mooie, vernieuwende stappen hebben gezet richting de realisatie van onze 
strategische doelen.  
 

Mede daardoor zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet! 
 
Margreeth Kasper de Kroon  
mei 2018 
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Ten geleide 
De informatie in dit jaarverslag heeft betrekking op alle organisatie-onderdelen die behoren tot 
Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding (hierna: de Zorggroep). Dit is inclusief Klimop, de 

joint venture met het St Jansdal ziekenhuis, waarvoor de Zorggroep de zorgcontractering en 
integrale zorgexploitatie verzorgt.  
 
In het ‘dagelijks verkeer’ treedt de Zorgroep onder de handelsnaam Zorggroep Noordwest-Veluwe. 
 
Dit jaarverslag bestaat uit het maatschappelijk jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017. Het 

maatschappelijk jaarverslag kent, net als over 2016, de opbouw en elementen van het 
kwaliteitsjaarverslag, zoals gevraagd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
 
De Raad van Toezicht heeft op 30 mei 2017 het op 23 mei 2017 genomen voorgenomen besluit ter 
vaststelling van het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017, in aanwezigheid van de accountant, 
goedgekeurd. De controleverklaring is opgenomen bij de jaarrekening. 
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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 palliatief-terminale zorg. De 
Zorggroep biedt één 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  

De cliënt en/of zijn naaste kan gebruik maken van de opeenvolgende mogelijkheden in 
ouderenzorg binnen de domeinen wonen, zorg en welzijn: 

 
Thuiszorg  
Woon- en zorgservice op maat, zoals persoonsalarmering, hulp bij de huishouding,   
ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. 

 
Wijkverpleging en casemanagement dementie 
Een professioneel wijkteam biedt zorg en ondersteuning, dichtbij in de wijk. 

 
Dagbegeleiding en welzijn 
Wijkontmoetingscentra, maaltijden, ontmoeting, activiteiten, lotgenotencontact, 
informatievoorziening, geestelijke verzorging en aanvullende diensten, zoals kapsalon of pedicure. 

     
Mantelzorgondersteuning en respijtzorg 
Ondersteuning van naastbetrokkenen die hulp en ondersteuning bieden aan hulpbehoevenden of  

zieken, zodat zij deze waardevolle zorg vol kunnen houden. 
 

Zelfstandig wonen in een zorgwoning  
Wonen in de nabijheid van onze woonzorgcentra, met mogelijkheid tot gebruik van de faciliteiten. 
 
Beschermd & Verzorgd wonen 

Wonen met 24-uurs verzorging, met of zonder verpleging, in één van onze locaties voor cliënten 

met psychogeriatrische of somatische problematiek. 
 
Overbruggingszorg  
Thuiszorg aan mensen op de wachtlijst, tot er een plaats in een woonzorglocatie vrijkomt. 

 
Kortdurende opname / ELV 

Kortdurend verblijf / ELV voor een afgebakende periode in één van onze woonzorglocaties, voor  
iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen.  
 
Crisis- of spoedopname  
In één van onze woonzorglocaties, in geval van een acute zorgvraag.  
 
Observatie 

Observatiebedden voor specialistisch onderzoek vanuit Specialistisch Centrum Ouderenzorg in    
Sonnevanck. 
 

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 

 

We werken op basis van gelijkwaardige relaties. Waarde toevoegen is van betekenis voor en verrijkt 
het leven van ouderen.  
 
 Waarde toevoegen: Wat we doen, doet ertoe, en is afgestemd op de individuele wens. 
 Vitaliteit: Vitaliteit is het ervaren van levenslust en balans (fysiek, mentaal en spiritueel). 
 Welbevinden: Cliënten kunnen zijn wie ze zijn en ervaren kwaliteit van leven. 

 Christelijke levensvisie: De bijbel is de basis voor ons handelen. We voelen ons betrokken met 
en verantwoordelijk voor elkaar, en gaan respectvol met elkaar om. We werken op basis van 
gelijkwaardige relaties en staan open voor iedereen die zorg nodig heeft. 

 

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: 

 
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 
 Diverse locaties – huishoudelijke verzorging, thuiszorg en dagbesteding / dagbegeleiding 
 
 
Harderwijk 
 De Aanleg - Thuiszorg 
 Zorgcentrum Randmeer – Verzorgd Wonen en 1e lijns bedden 

 Zorgcentrum Weideheem – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Diverse locaties – huishoudelijke verzorging, thuiszorg en dagbesteding / dagbegeleiding 
 
Nunspeet 
 Zorgcentrum Ittmannshof – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Veluwse Heuvel - Thuiszorg 

 Diverse locaties – huishoudelijke verzorging, thuiszorg en dagbesteding / dagbegeleiding 

 
Putten 
 Zorgcentrum De Schauw – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Zorgcentrum Elim – Beschermd Wonen 
 Diverse locaties – huishoudelijke verzorging, thuiszorg en dagbesteding / dagbegeleiding 

 
Specialistisch Centrum Ouderenzorg 

 Zorgcentrum Sonnevanck – Beschermd wonen/Hospice/Observatie en crisis bedden 

 Zorgcentrum Oosterhoorn – Beschermd wonen 

 Reactiveringscentrum St. Jansdal – Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V. (Klimop) – Geriatrische 
revalidatie 
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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 bedrijfsorganisatorische structuur invulling aan de 
besturingsprincipes. 
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A1.9  Structuur - besturing 

 

De Zorggroep is onderverdeeld in vier regio’s, die als afzonderlijke organisatorische entiteit 
fungeren, te weten:  
 
 Regio Ermelo 
 Regio Harderwijk 
 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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1.10 Kerngegevens - getallen 

 

Kerngegevens   

   

 Aantal ultimo 2016 Aantal Ultimo 2017 

   

Cliënten    

Beschermd & Verzorgd Wonen 661 672 

Eerstelijnsverblijf 9 15 

Volledig Pakket Thuis (VPT) 3 1 

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 35 31 

Thuiszorg  482 480 

Dagzorg 145 144 

Huishoudelijke Verzorging 648 776 

   

 2016 2017 

   

Capaciteit   

Beschikbare plaatsen WLZ 822 841 

   

Productie   

Intramurale verzorgingsdagen 90.561 92.192 

Intramurale verpleegdagen 150.418 154.433 

Eerstelijnsverblijf 5.839 6.192 

Dagen VPT 989 491 

Aantal DBC’s geopend (GRZ) 419 398 

Uren Thuiszorg 122.181 110.329 

Dagdelen Dagzorg 32.904 44.796 

Uren Huishoudelijke Verzorging 78.627 97.695 

   

Personeel   

Aantal personeelsleden 1.551 1.650 

Aantal fte 876 904 

Ziekteverzuim 5,9% 6,6% 

Instroom aantal 377 338 

Instroom fte 104 95,48 

Uitstroom aantal  227 322 

Uitstroom fte 82 112,72 

   

Bedrijfsopbrengsten   

Totale opbrengsten 65.695.385 67.471.15 

Waarvan opbrengsten zorgprestaties en 
maatschappelijke ondersteuning 

62.150.521 65.576.746 

Waarvan subsidies en overige 
bedrijfsopbrengsten 

3.544.864 1.896.069 
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A2 LEIDERSCHAP, TOEZICHT EN MANAGEMENT 

 

A2.1 Algemeen 

De Zorggroep past de Zorgbrede Governancecode 2017 toe. Het door de Zorggroep gehanteerde 
‘Raad van Toezicht-model’ is ook in 2017 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 
 
Mevrouw Kasper de Kroon is 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 2017 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, het Advies & Behandelcentrum, en respectievelijk de 
afdelingen Finance & Control en Support.  
 

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. 
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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 

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 sinds 2016 niet meer gezien als topfunctionaris in de zin 
van de Wet Normering Topinkomens (WNT). 

 
In de loop van 2017 werd het team versterkt met een manager Advies & Behandelcentrum, een 
manager voor het Specialistisch Centrum Ouderenzorg, een interimmanager Finance & Control en 
een interim-manager Innovatie. 
De inzet van de interim manager Innovatie liep tot 1 januari 2017. 
 

Ultimo 2017 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, een manager voor het Advies & Behandelcentrum, een manager Finance & Control 
(Financiën & Administraties; Control & Informatisering, vastgoed, ICT) en een manager Support 
(HRM, Facilitair, Inkoop, Communicatie).  

 
Het Concernteam is per 31 december 2017 als volgt samengesteld: 

 
De heer W. Bil, manager Support 
De heer H. Lodder, Regiomanager Ermelo en Harderwijk 
Mevrouw I. Nieland, Regiomanager Nunspeet en Putten 
Mevrouw J. Kleis, manager Advies & Behandelcentrum 
De heer A. Kleijer, manager Specialistisch Centrum Ouderenzorg 
De heer P. van Lievenoogen, interim-manager Finance & Control 

 

A2.5 Raad van Toezicht - samenstelling 

Begin 2017 kende de Raad van Toezicht twee vacatures op zeven zetels. Besloten is om vooralsnog 
één vacante zetel niet in te vullen 
 
Begin 2017 heeft de CCR, op verzoek van de Raad van Toezicht, een wervings- en 
selectieprocedure gevolgd. Dit heeft ertoe geleid dat de heer G.H.E. van de Kraats met ingang van 
1 mei 2017, mede op voordracht van de CCR, als lid van de Raad van Toezicht is benoemd.  

 

Raad van Toezicht in 2017   
   
H.A. Dijkstra (vanaf 01-01-2015) Lid  
Hoofdfunctie:  
Zelfstandig adviseur & interim-manager 

Voorzitter Auditcommissie  

   

Nevenfuncties: 
 Lid Raad van Toezicht, Vitree (tot 1 januari 

2017) 
 Lid bestuur, Stichting Present Nederland 
 Lid wetenschappelijke adviesraad, NVTZ 

  

   
A.L. Dost (vanaf 01-06-2012)  Vice voorzitter   

Hoofdfunctie:  
Docent 
 
Geen  

Lid Remuneratiecommissie  
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J. Duenk (vanaf 01-05-2016) Lid  

Hoofdfunctie:  

Voorzitter Raad van Bestuur Abrona 
 

Voorzitter Commissie kwaliteit & 

Veiligheid 

 

Nevenfuncties:  
 Lid Raad van Toezicht 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, Vereniging Gehandicaptenzorg 

Nederland  

 Voorzitter Beleidsadviescommissie 

Kwaliteit en Veiligheid, Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland  

  

   
Drs. L.C. Duifhuizen (vanaf 01-06-2012) Voorzitter  
Hoofdfunctie:  
Voorzitter College van Bestuur Christelijk 
College Groevenbeek, Ermelo en Putten 
 

Voorzitter Raad van Toezicht 
Voorzitter Remuneratiecommissie 

 

Nevenfuncties: 

 Bestuurslid, VIA (Samenwerkingsverband van 
Veluwse scholen voor VO) 

 Bestuurslid, Stichting Leerlingzorg 
Noordwest-Veluwe 

  

   
Dr. G.H.E van de Kraats (vanaf 01-05-

2017) 

Lid  

Hoofdfunctie: 
Verpleeghuisarts 

Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid  

   
Nevenfuncties: 
Geen 

  

   

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

Lid   

Hoofdfunctie:  
Directeur Financiën & Control, Deltion College 
(tot 1 november 2017) 
Directeur Bedrijfsvoering Noord-Nederland, 
Openbaar Ministerie (vanaf 1 november 2017) 

 
Geen  

Lid Auditcommissie  

   
   

Binnen de Raad van Toezicht bestaat kennis en ervaring op de volgende aandachtgebieden: 
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.  
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Commissies 

De Raad van Toezicht kent drie commissies: 
 
 de Auditcommissie 
 de Commissie Kwaliteit & Veiligheid 
 de Remuneratiecommissie 
 

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, onder andere 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 2017 zeven maal een reguliere vergadering in aanwezigheid van de Raad van 
Bestuur. De Raad van Toezicht houdt regelmatig, direct voorafgaand aan of na afloop van de 
vergadering, een kort ‘besloten’ overleg. Daarnaast vergaderen respectievelijk de 
Remuneratiecommissie, de Auditcommissie, en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid in 

aanwezigheid van de Raad van Bestuur. De Auditcommissie heeft meerdere keren per jaar overleg 
met de externe accountant.  
 

A.2.7 Besluiten van de Raad van Toezicht 2017 

 
 Benoeming per 1 mei 2017 van de heer Van de Kraats tot lid van de Raad van Toezicht.  
 Vaststelling dat op de Zorggroep voor de boek- en kalenderjaren 2016, 2017 en 2018 de WNT-

klasse 4 van toepassing is.  
 Vaststelling van de businesscase nieuwbouw 2016-2020. 
 Goedkeuring aan het maatschappelijk jaarverslag 2016. 
 Goedkeuring aan de jaarrekening 2016. 

 Dechargeverlening aan de Raad van Bestuur voor het in 2016 gevoerde bestuur en het 
gevoerde financiële beleid.  

 Dechargeverlening aan de leden van de RvT voor het in 2016 gevoerde toezicht.  
 Goedkeuring aan de wijziging van de statuten van “Klimop”. 
 Goedkeuring aantrekken vreemd vermogen ter financiering van businesscase nieuwbouw 2016 

- 2020. 
 Goedkeuring van het besluit tot de bouw (in aanvulling op de businesscase nieuwbouw) van 16 

extra appartementen en een gezondheidscentrum / buurtkamer / DAO (Sparrenlaan). 
 Goedkeuring van de begroting 2018. 
 Vaststelling van de bezoldiging voor 2018 van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad 

van Bestuur.  
 

A2.8 Toezichthoudende activiteiten – Commissies Raad van Toezicht 

De Auditcommissie heeft in 2017 zeven keer vergaderd en zich vooral beziggehouden met de 
financiële gang van zaken (vastgoedkader en financiële meerjarenprognose daarvan; financieel 
meerjarenplan; de viermaandelijkse exploitatieforecast) en de interne beheersing. Onder meer de 

begroting, de jaarrekening, het vastgoedkader en financiële onderbouwing ervan door middel van 
een businesscase concernfinanciering, de financieringsaanvraag (samen met Thésor), soft controls, 
de management letter 2017 en diverse businesscases die betrekking hadden op 

vastgoedinvesteringen. 
 
De Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in 2017 drie keer vergaderd en met regelmaat de 
kwaliteits- & veiligheidscyclus besproken. Het betrof dan met name de Directiebeoordeling, het 

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, het kwaliteitsplan 2018, de uitkomsten van respectievelijk 
interne Prisma-onderzoeken, de interne audits en de externe HKZ-audit en de stand van zaken met 
betrekking tot zelforganisatie en de pilots met betrekking tot het Individueel persoonsvolgend 
budget (iPVB) en de Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR). Ook werd in 2017 
aandacht besteed aan het kwaliteitsmanagementsysteem, Plug & Play, de cliëntenraadpleging, het 
veiligheids- en risicomanagement, het privacybeleid, de interne audits, de uitkomsten van de kpmg KPMG Audit
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zorgrelatiemeter, 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 werd van gedachten gewisseld over de samenstelling 
van de Raad van Toezicht en de WNT-inschaling van de Zorggroep. Voorts boog de commissie zich 
onder andere over een memo terzake de Zorgbrede Governancecode 2017 en de verdere 
toepassing van die code, een declaratiereglement Raad van Bestuur, een conflictenregeling Raad 

van Bestuur – Raad van Toezicht en de cultuur binnen de organisatie. 
 

A2.9 Raad van Toezicht en Cliëntenraad/ Ondernemingsraad 

Een delegatie van de Raad van Toezicht bezocht twee keer een vergadering van de Centrale 
Cliëntenraad en twee 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.  
 

A2.10 Inzet middelen, tegenstrijdig belang en/of onverenigbaarheden 

De Raad van Toezicht verklaart dat de middelen in 2017 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. Ten aanzien van dit laatste is ook in 2017 een 
inventarisatie van de verbonden partijen gehouden. 
 

A2.11 Functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

In april en november 2017 heeft de Raad van Toezicht, in een aparte bijeenkomst, in afwezigheid 
van de Raad van Bestuur, haar eigen functioneren onder leiding van een externe adviseur 
geëvalueerd. Daarbij werd onder andere aandacht besteed aan het individuele functioneren van de 
leden, aan de teamrollen en –competenties en aan de werkrelatie van de Raad van Toezicht met de 
Raad van Bestuur.  

 
Door de Remuneratiecommissie vond in april 2017 met de Raad van Bestuur, mede  
op basis van de uitkomsten van de gehanteerde 360-graden feedbackmethode, een 
beoordelingsgesprek plaats, waarvan zowel de voorbereiding als de terugkoppeling aan de 
volledige Raad van Toezicht plaats heeft gevonden. 
 

A2.12 Themabijeenkomsten 
In 2017 heeft de Raad van Toezicht drie themabijeenkomsten gehouden, waaronder één 

bijeenkomst met het concernteam. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen respectievelijk de 

volgende onderwerpen aan bod: vastgoed, positionering en de strategie 2016 – 2020. 
 

A2.13 Medezeggenschap 

 

A2.13.1 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 2017 is zes keer met de CCR vergaderd. Tevens is in 2017 met de CCR gesproken over de 
onderlinge samenwerking en eventuele aanpassing van de onderlinge werkwijze en de structuur 
van de cliënt medezeggenschap.  
 

A2.13.2 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). 
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In 2017 heeft de GemOR de in 2016 ingevoerde, nieuwe werkwijze doorgezet. Daarbij betrekt de 

GemOR, vanwege het grote aantal vacatures, op ad hoc basis betrokken / deskundige 

medewerkers bij advies- en instemminstrajecten. Dit model blijkt in de praktijk goed werkbaar. 
 
In 2016 is zeven keer met de GemOR vergaderd. 
 

A2.14 Risicobeheersing  

 

A2.14.1 Compliance risicomanagement 

Zorggroep Noordwest-Veluwe stelt zich ten doel haar reputatie en integriteit te handhaven door te 
voldoen aan geldende wet- en regelgeving, en toepasselijke in- en externe (ethische) standaarden 
die gelden ten aanzien van haar zorgverlening en bedrijfsvoering. Dit alles in het belang van onze 

stakeholders. 
 
Het compliance risicomanagement-programma geeft het kader waarbinnen de compliance-risico’s 
binnen de Zorggroep worden gemanaged. Het geeft de uitgangspunten over de positionering, de 
inrichting en werkwijze van de compliance risicomanagementfunctie (‘Compliance’) bij de 
Zorggroep en al haar juridische dochter-entiteiten en geeft het raamwerk voor het management 
van de compliancerisico’s. In 2017 is hiervoor beleid vastgesteld. 

 
Het risicomanagement is qua control geborgd binnen de afdeling Control en Informatisering, het 
Kwaliteitsbureau en het Bestuursbureau. 
 
 

A2.14.2 Operationele risico’s 

Eind 2017 zijn de eerder gedefinieerde risico’s geëvalueerd en een aantal mogelijke risico’s voor 
2018 vastgesteld. 
 

A2.15 Klokkenluidersregeling 
De Zorggroep kent, conform de ‘Klokkenluiderswet’, een ‘klokkenluidersregeling’. 

 
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. 
 
In 2017 is door medewerkers geen beroep op de regeling gedaan. 

 

A3 STRATEGIE, POSITIONERING EN IDENTITEIT 
 

Met ondersteuning van The Alignment House is in maart 2017 de positionering van de Zorggroep 
definitief geformuleerd. De strategie is gedefinieerd door de vaststelling van speerpunten. Het is 
een mooi sluitstuk van een proces dat is doorlopen met vertegenwoordigers van alle geledingen 
binnen de organisatie en raadpleging van onze externe stakeholders. Daarbij was elke stap 
gebaseerd op een gedegen feitendocument (regio-onderzoek, interne interviews en 
cultuuronderzoek).  
 

Tijdens het traject werd duidelijk dat de koers, visie en missie van de Zorggroep nog steeds breed 
worden gedragen en relevant zijn, en dat ook voor de positionering een breed draagvlak bestaat. 
Nadere uitwerking van de speerpunten door middel van kritische succesfactoren en prestatie-
indicatoren, en een MOSAIC-scan gericht op de arbeidsmarkt binnen de regio hebben geleid tot 
onderstaande strategiekaart en positionerings-diagram. 
 

Kern hiervan is dat we inzetten op de transitie van de Zorggroep als een zorgorganisatie naar de 

Zorggroep als een zorgonderneming. Om dit doel te bereiken zijn bestaande kritische 
succesfactoren ge(her)definieerd.  
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A3.1 Strategiekaart  

 

 
 

A3.2 Toelichting kritische succesfactoren 
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A3.3 Positionering 

 

 
 

B Beleid en prestaties in 2017 
 

B1 Cliënt 

 

B1.1 HKZ-audit 

 
In januari 2017  heeft de HKZ-audit plaatsgevonden binnen de organisatie.  

Verschillende onderdelen en locaties zijn bezocht door de externe auditoren van DNV. Dit jaar zijn 
de auditoren op de locaties Sonnevanck, Dillenburg en Schauw geweest. Daarnaast zijn de 

thuiszorg Harderwijk en Nunspeet bezocht en hebben verschillende ondersteunende diensten hun 
verhaal gedaan. 
Er zijn hele mooie dingen naar voren gekomen. Medewerkers zijn actief in het vergaren van kennis. 
Het kortcyclisch meten door middel van de zorgrelatiemeter werpt zijn vruchten af. En er wordt 
steeds meer gerapporteerd op doelen in het zorgleefplan. 
Er is 1 categorie 1 bevinding geconstateerd en 2 categorie 2 bevindingen. De bevindingen zijn 
uitgewerkt in een plan van aanpak, welke door DNV is goedgekeurd. Gedurende het jaar is er bij 

de evaluatie van het verbeterplan gerapporteerd op de resultaten. 
 

B1.2 Verpleegkundigen 

 
In januari 2017 hebben de verpleegkundigen B&V wonen de resultaatafspraken 2017 ontvangen. 
De onderwerpen zijn: ondertekening zorgleefplan, het invullen van risicosignalering, juiste vulling 
van Bopz-velden in het zorgleefplan, analyse van de MIC-meldingen en veilige 
medicatieverstrekking. Aangevuld door eventuele specifieke vragen uit de regio. De realisatie van 

de afspraken wordt gemonitord door de regiomanagers. 

 

B1.3 In de wijk 

 
In april 2017 heeft de eerste groep verpleegkundigen in de Wijk het certificaat gekregen voor de 
bij Grow Work gevolgde opleiding. Deze opleiding heeft als onderwerpen: kwaliteit van zorg, 
coaching en het Omaha-classificatiesysteem. Samenwerking tussen de verpleegkundige in de Wijk, 
de wijkverpleegkundige en de verzorgende heeft tijdens deze opleiding expliciet aandacht 
gekregen. kpmg KPMG Audit 
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B1.4 Inzet wijkverpleegkundigen op de SEH en HAP 

 

In 2017 heeft een 3 maanden durende pilot plaatsgevonden in samenwerking met Icare en Coloriet 
om in de avonduren en in het weekend wijkverpleegkundigen in te zetten binnen de SEH en HAP. 
Met als doel om ingestuurde kwetsbare ouderen met (extra) thuiszorg naar huis te begeleiden. 
Hiermee trachten wij onnodig verblijf op SEH en opname in het ziekenhuis te voorkomen. 
 

B1.5 Plug & Play 

 
In januari 2017 is een werktafel gehouden over de meerwaarde van P&P en het functioneren van 
de gekozen structuur. Conclusie was dat het een bruikbaar middel is om aan de kwaliteit van zorg 

te werken. Gezien de moeilijke vervulling van enkele randwoordwaarden is ervoor gekozen in 2017 
met name aandacht te besteden aan 6 onderwerpen als topic. Ook is er gekozen voor een 
beperking van het aantal gestelde doelen. 
 
Om de deskundigheid van de betrokken verpleegkundigen en verzorgenden te vergroten, zijn de 
gelden van Waardigheid en Trots ingezet.  
 

Een van de uitdagingen bij het uitvoeren van de Plug en Play-structuur, is dat verpleegkundigen 
regelmatig onvoldoende tijd ervaren om deel te nemen aan de overleggen en werkzaamheden 
hiervoor te verrichten. In 2018 is hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. Dit geldt overigens 
niet voor alle onderwerpen. Er zijn ook onderwerpen die als ‘going concern’ goed verlopen.  
 

B1.6 Wondzorg 

 
De Zorggroep heeft met Zilveren Kruis een wondzorgcontract afgesloten waarin de regievoering op 
complexe wonden in de thuiszorg centraal staat.  Hiertoe is een stuurgroep samengesteld met 

deelnemers vanuit het St Jansdal ziekenhuis, Medicamus en vijf thuiszorgorganisaties.  
Doel is te komen tot goede wondzorg en een snellere wondgenezing. De regie wordt uitgevoerd 
door een speciaal hiertoe opgeleide wondverpleegkundige en de ontwikkelingen van de wond van 
elke cliënt worden geregistreerd.  
 

B1.7 Welzijn 

 
In 2017 is gestart met het werken met welzijnsarrangementen. 

 

B1.8 Prisma Light 
 

In 2017 hebben 3 onderzoeken plaats gevonden met de Prisma Light-methode. Het betrof in geen 
van de gevallen een calamiteit en zijn alleen intern onderzocht in het kader van samen leren. De 
incidenten zijn niet gemeld aan IGZ. Leerpunten en verbetermaatregelen zijn gedeeld met en 
opgepakt door de betrokken managers. 
 

B1.9 Triagekaart 

 
In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden met het werken met een triagekaart in de locaties binnen 
regio Harderwijk, binnen Sonnevanck en Oosterhoorn. Deze kaart geeft weer welke controles 

moeten worden verricht voordat in een (acute) situatie een arts of verpleegkundige gebeld wordt. 
In oktober is deze pilot geëvalueerd. Wegens de positieve resultaten is een voorstel ingediend voor 
een Zorggroepbrede invoering van de triagekaart in 2018. 
 

B1.10 Oprichting VVAR 

 
Een van de implementatiepunten van de visie op de verpleegkundige zorg, is de oprichting van een 
VVAR. In 2017 hebben de voorbereidingen voor de oprichting hiervan plaats gevonden. In 2018 zal 
de VVAR operationeel zijn, waarna aan het eind van 2018 besloten wordt of deze vorm voortgezet 

zal worden. 
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B1.11 MRSA 

 

In de regio Putten is er sprake geweest van MRSA bij een aantal cliënten en medewerkers van de 
thuiszorg. De landelijke WIP-richtlijn is gevolgd en er is nauw contact geweest met de GGD over de 
te nemen maatregelen. 
 

B1.12 Persoonsvolgend Budget 

 
In 2017 is besloten dat de Zorggroep deel zal nemen aan de landelijke volumegroep IPVB. Hiertoe 
zal in 2018 in De Amaniet een pilot worden ingezet.  

 

B1.13 Klachten 

 
In 2017 is gestart met de invoering van de klachtregistratie in Infoland. Vanaf ongeveer 1 april is 
dit voltooid. 
 
In totaal zijn in 2017 42 klachten ontvangen. Deze zijn op een 2-tal na allemaal naar tevredenheid 
van de klagers afgehandeld. 
 

De klachten betroffen in 2017 overwegend Beschermd & Verzorgd Wonen (aantallen volgen nog 
per zorgdomein). Thuiszorg en Huishoudelijke hulp waren in de minderheid. Klachten betroffen 
vooral de personele inzet (niet op tijd / wijziging verpleegkundige / huishoudelijk medewerker). 
Over Welzijn kwamen geen klachten binnen. 
 
Sinds 2017 wordt vooral geklaagd over de personele bezetting van de woningen. Klagers prijzen de 
medewerkers voor hun inzet, maar geven aan dat daardoor wel de kwaliteit van de verzorging en 

aandacht voor de cliënten achteruit gaan. Er is nooit sprake van dat zorg niet geleverd zou zijn / is.  
 
Veel klachten komen voort uit niet goed lopende communicatie tussen cliënt / contactpersoon en 
verzorgenden, of voort uit niet correcte bejegening van de cliënt door de medewerkers. Cliënten 
houden er niet van als een medewerker eventuele tekortkomingen of tekortschieten ontkent als dit 
wel feitelijk aantoonbaar is. Toegeven dat het wel eens misgaat leidt vaak tot begrip, waarna voor 

de tekortkoming dan snel begrip is. 

 

B2 Medewerker 

 

B2.1 Strategisch HRM-beleid en e-HRM 

Het aantrekken, ontwikkelen, belonen en vasthouden van goede medewerkers is belangrijker dan 
ooit in deze tijd van personeelsschaarste. Hoe zorgen we ervoor dat de Zorggroep een 
aantrekkelijke werkgever in de regio is en blijft? Daarop richt het strategische HRM-beleidsplan 
zich; een investeringsplan voor onze medewerkers. 

 
Centraal in het strategisch HRM-beleidsplan staat de ondersteuning van eigen regie van zowel het 
management als de medewerkers. Dit vinden wij belangrijk omdat de zorg- en dienstverlening 
daardoor zo dicht mogelijk bij de cliënt georganiseerd kunnen worden. Persoonlijke zorg op maat in 
de omgeving waar de cliënt woont: dat is ons uitgangspunt.  
 
Belangrijk onderdeel van het plan is het sterk vereenvoudigen en gebruikersvriendelijker maken 

van alle HR-processen met behulp van internettechnologie: e-HRM.  
 
Eind 2017 is gewerkt aan het neerzetten daarvan. Begin 2018 zal e-HRM worden gelanceerd. 
 

B2.2 Zorggroep e-Academy 

In oktober 2017 is gestart met een nieuw programma voor iedereen die bevoegd is en zijn/haar 
bekwaamheid in verpleegtechnische vaardigheden op peil moet houden. De Zorggroep maakt het 
op die manier medewerkers zo gemakkelijk mogelijk om met onder andere skillstrainers, een 
skillslab, een persoonlijke e-learningpagina en e-learningtoetsen zijn eigen kennis en vaardigheden 

te trainen en te verbeteren. 
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B2.3 Arbodienst  

Pro.Fit is sinds het najaar 2017 de nieuwe arbodienstverlener van onze organisatie.   

 
Een belangrijk vertrekpunt van anders kijken naar verzuim is, dat al het verzuim boven 3-4% niet 
uit ziekte voortkomt, maar uit de wijze waarop mensen het werk met elkaar organiseren. Een 
ander belangrijk vertrekpunt is dat medewerkers die met plezier en succesbesef, binding en 
betrokkenheid, hun werk uitoefenen een geheel andere verzuimbehoefte hebben dan zij die dit zijn 
kwijtgeraakt. Daarmee vormt verzuim een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van de interne 

bedrijfsvoering en daarmee ook van de kwaliteit van de geleverde zorg. 
 
Daarom worden er naast de bedrijfsartsen ook managementcoaches door Pro.Fit ingezet. Deze 
managementcoaches zullen de leidinggevenden ondersteunen door middel van coaching on the job 
om de inzetbaarheid van hun medewerkers maximaal te beïnvloeden (proactief en preventief). 
Uitgangspunt hierbij is dat de leidinggevenden zich de nieuwe visie en werkwijze eigen maken. De 

managementcoaches trekken zich na een jaar grotendeels terug. Uiteraard blijft de ondersteuning 
door de HR-adviseurs.  
 
Onze overtuiging is echter dat met deze aanpak het ziekteverzuim daalt en het 
inzetbaarheidspercentage van de medewerkers stijgt. Dit betekent dat de continuïteit op de 

werkvloer verbetert omdat er meer mensen met meer plezier aan het werk zijn. 
 

Vertrouwenspersoon medewerkers 
Medewerkers van de Zorggroep kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon in geval zij 
zitten met ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s. 
 
In 2017 hebben in totaal 3 medewerkers een beroep op de vertrouwenspersoon gedaan. 
De meldingen hebben zich met name voor gedaan in verband met verandering op de werkvloer, 
waardoor men zich bedreigd voelde omdat in de beleving van de medewerkers opeens anders 

gewerkt moest worden en waarover niet duidelijk genoeg was gecommuniceerd. 
 
 

B2.4 Sociaal plan 

Met de OR is in het najaar van 2017 gesproken over een nieuwe invulling van het in 2016 
afgelopen sociaal plan. Na overeenstemming over enkele belangrijke uitgangspunten wordt in 2018 
toegewerkt naar een sociaal statuut. Dit wordt vervolgens aan de vakbonden voorgelegd. 

 

B3 Bedrijfsvoering 

 

B3.1 Compliance risicomanagement 

Zorggroep Noordwest-Veluwe stelt zich ten doel haar reputatie en integriteit te handhaven door te 
voldoen aan geldende wet- en regelgeving, en toepasselijke in- en externe (ethische) standaarden 
die gelden ten aanzien van haar zorgverlening en bedrijfsvoering. Dit alles in het belang van onze 
stakeholders. 
 
Het compliance risicomanagement programma geeft het kader waarbinnen de compliance risico’s 

binnen de Zorggroep worden gemanaged. Het geeft de uitgangspunten over de positionering, de 
inrichting en werkwijze van de compliance risicomanagement-functie (‘Compliance’) bij de 
Zorggroep en al haar juridische dochter-entiteiten en geeft het raamwerk voor het management 
van de compliancerisico’s. 
 
In 2017 is hiervoor beleid vastgesteld. 
 

B3.2 Bescherming persoonsgegevens 

De Zorggroep vindt het vanzelfsprekend en van groot belang dat goed wordt omgegaan met 

privacygevoelige gegevens. Daarbij vindt de Zorggroep het belangrijk dat met de gegevens van 
een ander wordt omgegaan zoals iedereen zou willen dat er met de eigen persoonsgegevens wordt 
omgegaan. Dit betekent privacy bewustzijn bij iedere medewerker. Hierbij nemen we de volgende 
punten mee bij het maken van keuzes: 
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• Privacy en gegevensbescherming mag de zorg niet in de weg staan 

• Evenwicht tussen gebruikersgemak en gegevensbescherming 

• Uitgangspunt is vertrouwen in de professionaliteit van de medewerker maar er vindt wel 
controle plaats 

• Zorgvuldigheid staat voorop maar het helemaal uitsluiten van datalekken is niet mogelijk. 
 
In snel tempo wordt wetgeving op het gebied van privacy en informatiebeveiliging aangenomen. 
Aan de hand van de nieuwe wetgeving zijn de doelen aangescherpt. De verantwoording van alle 

acties is te vinden in de verklaring van accountability. Deze paragraaf is een samenvatting van 
deze verklaring. De verantwoording wordt gedaan aan de hand van drie pijlers: beleid, 
bewustwording / risico inventarisatie en de tools die de Zorggroep gebruikt. 
 
Beleid 
Het beleid van de Zorggroep is verwoord in verschillende documenten waar een sterke samenhang 

tussen bestaat. De volgende documenten maken onderdeel uit van het beleid: 
 
• Privacystatement;  
• Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid (vastgesteld in 2017) 
• Security- en privacyregels (intern);  

• Gedragscode en gedragsregels medewerkers (intern) 
• Overzicht wettelijk kader en de invulling van de Zorggroep hierin. 

 
Bewustwording / risico-inventarisatie 
De Zorggroep besteedt steeds meer aandacht aan de bewustwording van medewerkers op het 
onderwerp privacy & informatiebeveiliging. In 2017 is dit gedaan door artikelen en presentaties. 
 
De risico's worden continu gemonitord, hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet: 
 

• Gegevensbeschermings-effectbeoordeling (PIA) op specifieke applicaties 
• Analyse van eventuele datalekken (in 2017 geen datalekken gemeld) 
• Onderzoeken naar specifieke vragen en knelpunten 
• Periodieke beveiligings- en penetratietesten 
• Monitoring  
 

Hieruit blijkt dat wij met informatiebeveiliging (waaronder bescherming persoonsgegevens) goed 
op weg zijn en dat de basis voor een goede beveiliging aanwezig is. Toch ook dient nog het nodige 
gedaan te worden om AVG en NEN7510-proof te worden. 

 
De deadline van 25 mei 2018 gaat de Zorggroep wat betreft de AVG halen. Om NEN-proof te 
worden zal meer tijd kosten en is geen doel op zich. 
 

Het hart van alle activiteiten rondom privacy & informatiebeveiliging is de privacy- en security- 
administratie. In deze administratie wordt overzicht en inzicht gegeven in de verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid in de eigen organisatie. Ook voor partijen waarmee de Zorggroep contractuele 
verplichtingen heeft en waarmee de Zorggroep persoonsgegevens uitwisselt is dit in kaart 
gebracht. In deze administratie zijn ook de verwerkingen van persoonsgegevens, de bijbehorende 
processen en systemen en de technische beveiligingsmaatregelen opgenomen. 
 

Daarnaast worden bewerkersovereenkomsten gesloten met partners in de keten waarmee de 
Zorggroep informatie uitwisselt. In deze overeenkomsten worden afspraken vastgelegd over hoe er 
met persoonsgegevens omgegaan wordt. Andere instrumenten die de Zorggroep gebruikt zijn de 
meldsystemen voor informatiebeveiligingsincidenten en datalekken, en de website. 
 

B3.3 Inrichting organisatie 

 

B3.4.1 Herinrichting financiële diensten 

Medio 2017 zijn de financiële diensten heringericht. De nieuwe afdeling heet Finance & Control en 
kent een manager die zitting heeft in het Concernteam. De afdeling kent de subafdelingen 
Financiën & Administraties, Control & Informatisering, Vastgoed en ICT. 
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B3.4.2 Veluws Ouderen Steunpunt (VOS) 

Steeds vaker krijgt de Zorggroep te maken met complexe zorgvragen en spoed- / crises-

vraagstukken. Vanuit reflectie is daarom gekeken naar de visie op zorgbemiddeling en de huidige 
en de gewenste positie van deze afdeling. 
 
Tevens is er behoefte aan een regionaal meld- en steunpunt voor crises, spoed en ELV.  VOS 
betreft een voorstel voor een zelfstandige entiteit die voor de regio de zorgbemiddeling regelt. 
Daarin zou de afdeling Zorgbemiddeling kunnen opgaan. Het plan is in 2017 goed ontvangen door 

Zilveren Kruis Zorgkantoor.  

 

B3.4 Vastgoed 

 

B3.4.1 Langetermijnbusinesscase 

Goede huisvesting van onze intramurale cliënten is belangrijk voor hun welbevinden en de 
zorgverlening. Vastgoed vergt een langetermijnblik. Om die reden hebben we in 2017 gewerkt aan 
een al omvattende businesscase waarbinnen we onze vastgoedplannen voor de komende 4 jaar 

nader hebben uitgewerkt en financieel hebben onderbouwd.  
 

Samen met Thésor, en met goedkeuring van de Raad van Toezicht, hebben we de financiering van 
onze plannen geregeld. 
 

B3.4.2 Projecten 

Met name ging in 2017 de aandacht uit naar de ontwikkeling van de gebiedsontwikkeling (Liever 
Nou) op het terrein van de Dillenburg en het Oranjepark te Ermelo, en de nieuwbouw van 
Sonnevanck.  

 
Wat betreft de gebiedsontwikkeling te Ermelo verkregen we de goedkeuring van de gemeenteraad 
voor de realisatie van de plannen. 
 
In 2017 werd in Sonnevanck “De Vlindertuin” opgeleverd, waarna er 25 cliënten met een complexe 
zorgvraag hun intrek hebben genomen. In het nieuwe gebouw zijn domotica-oplossingen 
geïntegreerd, die de richtlijn wordt voor toepassingen in andere, te bouwen/huren locaties. 

 
In Elim te Putten vond een verbouwing plaats voor uitbreiding van het aantal kamers, teneinde de 
aanhoudende druk op de wachtlijst weg te kunnen nemen. 
 

In Harderwijk werd de bouw gestart aan de Boerhaavelaan gestart voor een nieuwe locatie, die in 
2019 wordt opgeleverd. 

 

B3.4.3 Kantoor Holding 

In oktober 2017 zijn de Raad van Bestuur en de ondersteunende diensten van de Zorggroep van 
Ermelo en Harderwijk verhuisd naar  de Wethouder Jansenlaan 1 te Harderwijk. Daarmee is na 
jaren van verspreide huisvesting van de diverse diensten een einde gekomen. De nieuwe 

huisvesting wordt als zeer positief ervaren en het feit dat alle diensten bij elkaar gevestigd zijn 
bevordert de samenwerking enorm. 
 
Het kantoor is op 19 december 2017 op feestelijke wijze officieel geopend door bewoners van De 
Dillenburg. Naast directe omwonenden waren ook zakelijke relaties uitgenodigd. 

 

B3.5 ICT 

ICT is voorwaardelijk voor het realiseren van onze bedrijfsvoering en zorgverlening. De afdeling is 
dan ook betrokken bij nagenoeg alle vernieuwingen die we doorvoeren, van e-HRM tot domotica.  

 
In 2017 zijn we voor de melding en registratie van klachten en incidenten (cliënten en 

medewerkers), risicomanagement en het documentmanagementsysteem gaan werken met 
Infoland. Ook hierbij was de bijdrage van ICT onmisbaar. 
 

B3.7 FINANCIËN 

De financiële positie van ZNWV heeft zich in 2017 positief ontwikkeld. Ultimo 2017 is de nog op de 
balans staande ‘oude’ Schauw afgeboekt (€ 0,6 miljoen). Desondanks is het financiële resultaat 
ultimo 2017 € 1,7 miljoen positief. Dit is ongeveer 2,5% van de omzet. Het resultaat wordt 
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grotendeels veroorzaakt door incidentele baten in de zorg-entiteit. Daarnaast is er in 2017 (€ 1,6 

miljoen) minder personeel ingehuurd dan in 2016 (€ 2,1 miljoen). 

 

B4 MAATSCHAPPIJ 

 

B4.1 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 
tevreden en vitale medewerkers. Met onze samenwerkingspartners streven wij naar een integrale 
dienstverlening aan de burgers binnen de regio’s waarin wij actief zijn. Als organisatie zonder 

winstoogmerk proberen wij dit via onze bedrijfsvoering 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. 
 
Vanuit onze positionering komt ook naar voren dat we op de Noordwest-Veluwe, in samenwerking 
met andere maatschappelijke partijen een actieve rol willen spelen in de zorgverlening aan de 
inwoners van onze regio. 

 

B4.2 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. 

 

B4.2.1 Stakeholdersbijeenkomst 

Op 29 maart 2017 is in Randmeer een stakeholderbijeenkomst gehouden. Aanwezig waren met 
name vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, het Zorgkantoor, woningcorporaties, 
CCR- en OR-leden, leden van de Raad van Toezicht en medewerkers van de Zorggroep. Tijdens 
deze bijeenkomst presenteerde de Raad van Bestuur de positionering en de strategie 2017 – 2020 
van de Zorggroep. In werkgroepen werd vervolgens nader ingegaan op vraagstukken met 

betrekking tot de speerpunten (cliëntdomein) van de strategie. De input daarvan wordt 
meegenomen in de nadere uitwerking van de speerpunten. 
 

B4.2.2 Ziekenhuis St Jansdal 

Met ziekenhuis St Jansdal bestaat een langdurige samenwerking op verschillende gebieden. Samen 
met St Jansdal exploiteert de Zorggroep een partnerkeuken. De samenwerking met de 
partnerkeuken wordt met ingang van 2019 ontbonden, waarna de partnerkeuken ophoudt te 

bestaan. Daarnaast is er samenwerking op het gebied van farmaceutische 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. 
 

B4.2.3 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 
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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.  
 

B4.2.4 Gemeenten 

In het kader van de uitvoering van de aanbesteding Wmo zijn in 2017 diverse 
samenwerkingsverbanden, gericht op dagbesteding, verder voortgezet.  
 

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 Heeren Loo, Interakt Contour, 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. 

Sinds september 2017 zijn de gelden van de zorginfrastructuur overgeheveld van Rijk naar 
Gemeenten. 
 

B4.2.5 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 waarbij soms een 
afvaardiging van de CCR aanwezig is. Tot op heden slaagt de Zorggroep er nog steeds in om goede 

productieafspraken te maken en wordt steeds naar een win-win situatie gezocht.  
 

B4.2.6 Zorgalliantie “GezondVeluwe” 

Met het Ziekenhuis St Jansdal en de in de regio onder de naam Medicamus samenwerkende 
huisartsen is in 2015 de zorgalliantie “GezondVeluwe” opgericht. 
Met de alliantie streven de partners ernaar goede, afgestemde zorg voor burgers in de regio te 
bieden en hanteren daarbij bepaalde uitgangspunten. Inmiddels zijn vele zorgpartijen aangehaakt.  
 

B4.2.7 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. 
 
Een belangrijk resultaat in 2017 was dat 50 van de 52 huisartsenpraktijken zich bij 
OZOverbindzorg hebben aangesloten en dat zij deze nieuwe werkwijze met een multidisciplinair 
ouderenteam in de praktijk brengen. Met toepassing van het communicatieplatform 
OZOverbindzorg wordt inmiddels over en met 500 ouderen gecommuniceerd.  

 
De betrokken partijen van ‘GezondVeluwe’ weten elkaar ook buiten de projecten om in de 
samenwerking steeds beter te vinden en kijken gezamenlijk naar situaties die vragen om een 
oplossing. 
 

B4.2.8 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. 

 

B4.2.9 Universiteit Wageningen 

De samenwerking met de vakgroep Humane Voeding van de Universiteit Wageningen loopt al een 
aantal jaren. In 2017 heeft dat geresulteerd in deelname aan de praktijkstudie voor ProMuscle in 
de regio’s Ermelo en Harderwijk. Bij de praktijkstudie is sinds 2016 ook FrieslandCampina 
betrokken. Deelnemers aan de praktijkstudie konden na afloop van de trainingsperiode deelnemen 
aan een meerdaags voedingsvoorlichtingprogramma, georganiseerd door de GGD. 
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B4.2.10 Care 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. 

 

B4.2.11 Coöperatieve Participatiegroep Randmeren U.A. 

De Zorggroep is één van de oprichters van de Coöperatieve Participatiegroep Randmeren U.A. In 
2017 is de samenwerking met de gemeente Ermelo verder verstevigd en er zijn plannen ontwikkeld 
voor de oprichting van een lokale zorgcampus. 
 

B4.2.12 Diamant van Midden Nederland 

Ook in 2017 nam de Zorggroep deel aan de vergaderingen van 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. 

 

B4.2.13 WZU Veluwe 

Medio 2017 is door het Advies & Behandelcentrum van de Zorggroep met de WZU Veluwe een 
overeenkomst gesloten voor de levering van medische diensten. Dit is een eerste stap in het 
‘vermarkten’ van onze expertise. 
 

B4.2.14 Wijkontmoetingscentra Nunspeet 

Tezamen met Stichting Welzijn Nunspeet, Stichting Omnia Wonen, Stichting Het Venster en de 
gemeente Nunspeet is in 2017 een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie en 
exploitatie van twee wijkontmoetingscentra in Nunspeet. Het wijkontmoetingscentrum Binnenhof is 
in 2017 geopend. 

 
 

B5 TOEKOMST 

 

B5.1 Toekomstvisie 2017 versus concrete ontwikkelingen 2017 

 
Zoals voorzien constateren wij dat cliënten steeds ouder bij ons in zorg komen en wij met een 

complexere zorgvraag geconfronteerd worden. Vaak stromen cliënten vanuit uit een crisissituatie 
thuis via de eerstelijns crisisopvang door naar een intramurale plek binnen onze locaties.  
 
Een en ander vraagt nog steeds 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.  

 
Met de komst van het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is opnieuw invulling gegeven aan 
het begrip kwaliteit van zorg. 
 
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. 

 

B5.2 Schets Toekomst 2017 en verder 

 

B5.2.1 Cliënt 

De ontwikkeling van extramuralisering van langdurige zorg loopt door. Dit overheidsbeleid wordt 
met veel druk uitgevoerd door het Zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. Hoewel burgers 
worden geacht langer thuis te blijven wonen, wordt dit niet voldoende financieel ondersteund door 
de zorgverzekeraars. Zij drukken op de tarieven en stellen productieplafonds waardoor uiteindelijk 
hun verzekerden de dupe worden.  
 
Duidelijk zien we de dat de complexiteit van intramurale zorg toeneemt, omdat cliënten met steeds 

zwaardere problematiek in onze verpleeghuizen komen wonen. kpmg KPMG Audit 
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B5.2.2 Medewerker 

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

medewerkers. Het wordt steeds moeilijker om voldoende en 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. 
Wij zullen in nauwe samenwerking met de Arbeidsmarktregio, wergeversorganisaties en VWS extra 
inspanningen leveren.  

B5.2.3 Bedrijfsvoering 

De financiering van de zorgverlening komt in toenemende mate in handen van de cliënt. Met een 
VPT / iPVB / MPT / PGB, al dan 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 zullen ICT en andere technologie (zoals domotica en robotica) een rol spelen in de 
bedrijfsvoering en zorgverlening. Door samenwerking kan zorg mogelijk efficiënt, effectief en 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. 

B5.2.4 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. 
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