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Voorwoord Raad van Bestuur  
 
In 2018 is zorggroepbreed hard gewerkt om warme, liefdevolle zorg mogelijk en waar te maken. 
Dat dit gewaardeerd wordt zien we terug in de resultaten van onze eigen Zorgrelatiemeter (met 
een gemiddeld cijfer van 8.3) en uit de waarderingen op ZorgkaartNederland (met een gemiddeld 
cijfer van 7.9) 
De eerste stappen zijn gezet op weg naar de transitie van zorgorganisatie naar zorgondernemer. 

Een transitie die nodig is om onze visie waar te maken in een veranderende zorgomgeving die door 
demografische, organisatorische en technologische trends ingrijpend zal veranderen. Een transitie 
die op meerdere vlakken om een ontwikkeling vraagt in de komende jaren.  
 
Persoonsgerichte zorg op maat 
De ingezette koers blijven we dan ook varen. Maar we gaan een stapje verder om invulling te 

kunnen geven aan persoonsgerichte zorg op maat. Hiervoor is een cultuurbeweging nodig naar 

meer zorgondernemerschap. Vanuit ondernemerschap doen we ons uiterste best om cliënten en 
hun wensen echt te leren kennen. Niet ons aanbod, maar de wensen en behoeften van de cliënt 
bepalen welke (nieuwe vormen van) zorg wij bieden. We kennen de cliënt, we werken 
persoonsgericht en op maat!  
 
In 2018 hebben we ingezet op het ondersteunen van medewerkers bij deze cultuurbeweging.  Kern 

hierbij is dat we aandacht hebben voor elkaar en cultuur omzetten in zichtbaar gedrag, voelbaar 
voor cliënten.  Een vertaling hiervan heeft zijn weg gevonden in het kwaliteitsplan 2019-2021 en 
de bijbehorende locatieplannen. Medewerkers en cliënten (vertegenwoordigers) hebben samen 
aangegeven wat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg in de betreffende locatie. Dit maakt 
veranderingen dichtbij de cliënt mogelijk.  
Deze plannen ondersteunen we door ook in onze huisvesting te blijven vernieuwen en vooruit te 
blijven kijken. 

 
Gesteund door onze Raad van Toezicht en met heel veel inzet van onze medewerkers, zie ik dat wij 
in 2018 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 2019 
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Ten geleide 
 
De informatie in dit jaarverslag heeft betrekking op alle organisatieonderdelen 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 Zorggroep onder de handelsnaam Zorggroep Noordwest-Veluwe 
naar buiten. 

 
Dit jaarverslag bestaat uit het maatschappelijk jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018. Het 

maatschappelijk jaarverslag kent, net als over 2017, de opbouw en elementen van het 
kwaliteitsjaarverslag, zoals gevraagd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
 
De Raad van Toezicht heeft het voorgenomen besluit ter vaststelling van het jaarverslag 

goedgekeurd.  
De Raad van Toezicht heeft het voorgenomen besluit ter vaststelling van de jaarrekening 2018, in 
aanwezigheid van de accountant, goedgekeurd. De controleverklaring is opgenomen bij de 
jaarrekening. 
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Organisatie 
 

Zorggroep Noordwest-Veluwe 
 

Specialist in ouderenzorg 
De Zorggroep biedt persoonsgerichte zorg op maat aan ouderen die wonen in de gemeenten 
Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg  kan variëren van lichte tot zware en complexe 
zorg. Met een breed pakket van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn,  beantwoordt 
de Zorggroep vragen in de totale keten van ouderenzorg, zowel binnen als buiten de 
woonzorgcentra, dus ook aan huis.  

 

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 (wijkverpleging) 
Woon- en zorgservice op maat, zoals personenalarmering, hulp bij de huishouding,  
ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging of (wijk)verpleging. 
 

Casemanagement dementie 
Een professioneel wijkteam biedt zorg en ondersteuning, dichtbij in de wijk Binnen de wijkteams 
zijn wijkverpleegkundigen beschikbaar (casemanagers)  die gespecialiseerd zijn in thuiszorg met 
dementie.  
 
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 hun naasten, 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/verpleging in één van onze locaties voor cliënten met 
psychogeriatrische en/of somatische problematiek. 
 

Ondersteuning laatste fase leven 
Ondersteuning en specialistische zorg in een beschermde omgeving (hospice) wanneer het 
levenseinde nadert. 
 
Geriatrische revalidatie 
Revalidatie na een ziekenhuisopname voor een periode van 3 weken tot maximaal een half jaar 

 

Meerzorg 
In een van onze woonzorglocaties, indien extra zorg nodig is bovenop de geïndiceerde zorg. 
 
Overbruggingszorg  
Thuiszorg (in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, personenalarmering, dagactiviteiten en 
welzijn, begeleiding, verzorging en verpleging en casemanagement dementie)  aan mensen op de 

wachtlijst, tot er een plaats in een woonzorglocatie vrijkomt. 
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Kortdurende opname / Eerstelijns verblijf (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.  
 
Regionale ondersteuning bij vragen op het gebied van zorg en welzijn 

Vanuit één centraal contactpunt worden vragen van ouderen en huisartsen op het gebied van zorg 
en welzijn beantwoord.  

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

Kernwaarden 
Medewerkers handelen vanuit onze  kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid.  

 
Respect:  

We communiceren open, zijn oprecht betrokken en luisteren met aandacht naar een 

ander.  
Verantwoordelijkheid:  
We zijn het visitekaartje van de Zorggroep. We voelen ons verantwoordelijk voor ons 
werk en tonen dat.  
We werken samen aan ons gezamenlijke doel.  
Geborgenheid:  

We doen graag iets extra’s voor een ander; cliënt, naastbetrokkene of collega is in 
vertrouwde handen!  
 

Onze visie op zorg 
Ons hoger doel is het toevoegen van waarde aan vitaliteit en welbevinden van ouderen, vanuit een 

christelijke levensvisie.  Dit doen we vanuit de eindwaarde medemenselijkheid. Medemenselijkheid 

betekent voor ons: als mens tot je recht komen en tegelijkertijd volledig recht doen aan de mensen 

om je heen. Dit omarmen wij als het gaat om onze cliënten, maar ook om onze medewerkers en 

onze samenwerkingspartners.  

De wijze waarop we zorg verlenen is  persoonsgericht en op maat:  

Iedere cliënt is uniek en wordt gezien als mens met een persoonlijke context. We hebben aandacht 
voor alle facetten ( fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) van de oudere van zijn leven en 

behoeften. Cliënten ervaren nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.  
 
De mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden en “meedoen” is leidend, ook in de 
laatste levensfase. Elke cliënt kan meedenken over zijn zorg en behandeling waarbij we de zorg 
organiseren rondom de cliënt samen met de familie en het netwerk van de cliënt. 
 

Onze ambitie 
Koploper in zorg en welzijn. Mét en voor elkaar. 
Een koploper loopt in de kopgroep en is een voorbeeld voor anderen. We worden gezien als 
een organisatie die de route en het tempo mede bepaalt omdat we daar de expertise, het 

talent en de ambitie voor hebben.  
 

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 eerstelijns zorg 
 Zorgcentrum De Amaniet – Beschermd & Verzorgd Wonen 

 Zorgcentrum De IJsvogel – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Zorgcentrum De Arcade – Beschermd Wonen 
 Diverse locaties – huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding / dagbegeleiding 
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Harderwijk 

 De Aanleg - Thuiszorg 
 Zorgcentrum Randmeer – Verzorgd Wonen en eerstelijns zorg 
 Zorgcentrum Weideheem – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Diverse locaties – huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding / dagbegeleiding 
 
Nunspeet 

 Zorgcentrum Ittmannshof – Beschermd & Verzorgd Wonen 
 Veluwse Heuvel – Thuiszorg en Volledig pakket thuis (VPT) 
 Wijkontmoetingscentrum Binnenhof – diverse activiteiten / dagbegeleiding 
 Diverse locaties – huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding / dagbegeleiding 

 
Putten 

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

 
Specialistisch Centrum Ouderenzorg 

 Zorgcentrum Sonnevanck – Beschermd wonen/Hospice/crisis bedden/ kortdurende 
opname/eerstelijns verblijf/meerzorgwonen  

 Zorgcentrum Oosterhoorn – Beschermd wonen 
 Reactiveringscentrum St. Jansdal – Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V. (Klimop) – Geriatrische 

revalidatie 
 

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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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 



Jaarverantwoording 2018 d.d. 28 mei 2019 
 

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. 



Jaarverantwoording 2018 d.d. 28 mei 2019 
 

Kerngegevens   

   

 Aantal Ultimo 2018 Aantal ultimo 2017 

   

Cliënten    

Beschermd & Verzorgd Wonen 711 672 

Eerstelijnsverblijf 15 15 

Volledig Pakket Thuis (VPT) 4 1 

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 30 31 

Thuiszorg  470 480 

Dagzorg 133 144 

Huishoudelijke Verzorging 838 776 

   

Capaciteit   

Beschikbare plaatsen WLZ 717 717 

Beschikbare plaatsen ELV 25 25 

Beschikbare plaatsen GRZ 40 40 

   

 2018 2017 

   

Productie   

Intramurale verzorgingsdagen 96.672 92.192 

Intramurale verpleegdagen 162.703 154.433 

Eerstelijnsverblijf 6.724 6.192 

Dagen VPT 534 491 

Aantal DBC’s geopend (GRZ) 396 326 

Uren Thuiszorg 95.373 110.329 

Dagzorg in dagdelen (m.n. WLZ) 10.608 13.193 

Dagzorg in uren (m.n. WMO) 52.798 55.182 

Uren Huishoudelijke Verzorging 113.071 97.695 

   

Personeel   

Aantal personeelsleden 1.812 1.765 

Aantal fte 964 904 

Ziekteverzuim 6,5% 6,6% 

Instroom aantal 442 338 

Instroom fte 159 95 

Uitstroom aantal  272 322 

Uitstroom fte 110 113  
  

Bedrijfsopbrengsten   

Totale opbrengsten 73.205.005 67.471.815 

Waarvan opbrengsten zorgprestaties en 
maatschappelijke ondersteuning 

71.207.427 65.576.746 

Waarvan subsidies en overige 
bedrijfsopbrengsten 

1.997.578 1.896.069 
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Leiderschap, toezicht en management 
 

Algemeen 
De Zorggroep past de Zorgbrede Governancecode 2017 toe. Het door de Zorggroep gehanteerde 
‘Raad van Toezicht-model’ is ook in 2018 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, de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GemOR) en de 
verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR), 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. 
 

Bezoldiging topfunctionarissen 
Bij de vaststelling van de bezoldiging van de topfunctionarissen volgt de Zorggroep de landelijk van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving (WNT). In 2018  is de genoemde regelgeving aangepast op 
het punt financieringsbronnen. In de nieuwe regeling leiden opbrengsten uit drie of meer relevante 
verschillende financieringsbronnen, ongeacht de omvang, tot een punt.  De Raad van Toezicht heeft 
op basis van deze aanpassing vastgesteld dat de Zorggroep van 10 punten naar 11 punten gaat, maar 
blijft 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. 
 

Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur werkt volgens het 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:  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Windesheim 
 
Mevrouw Kasper de Kroon is door de Nederlandse Vereniging van Zorgbestuurders geaccrediteerd 
als zorgbestuurder. Zij is actief voor branchevereniging Actiz in de Kerngroep Wonen en Zorg. 
Vanuit deze Kerngroep is zij woordvoerder. Mevrouw Kasper de Kroon heeft van oorsprong een 
verpleegkundige achtergrond met ruime ervaring in de praktijk.  

 
 Inzicht hebben en geven - Margreeth on Tour 

In 2018 heeft de Raad van Bestuur in elke regio meegelopen. Deze momenten leverden goede 
inzichten in hetgeen zich in het primaire proces afspeelt. 
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Concernteam 
Het concernteam is samengesteld uit de regiomanagers en de managers van respectievelijk het  
Specialistisch Centrum Ouderenzorg, het Advies- en behandelcentrum, 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 cruciale 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 
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 2018 werd het team versterkt met een manager Support en een manager Finance & 
Control.  

 
Ultimo 2018 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 reactiveringscentrum Klimop , een manager voor het Advies- en behandelcentrum 
en het kwaliteitsbureau, een manager Finance & Control (Financiën & Administraties; Control & 
Informatisering, vastgoed, ICT en Facilitair) en een manager Support (HRM, Inkoop, 
Communicatie).  

 
Het concernteam is per 31 december 2018 als volgt samengesteld: 
 
De heer H. Lodder, Regiomanager Ermelo en Harderwijk 
Mevrouw I. Nieland, Regiomanager Nunspeet en Putten 
Mevrouw J. Kleis, manager Advies- en behandelcentrum en manager Kwaliteitsbureau 

De heer A. Kleijer, manager Specialistisch Centrum Ouderenzorg en reactiveringscentrum Klimop  
De heer R. Van Hussel, manager Finance & Control 
Mevrouw S. Bernard, manager Support 
 

Raad van Toezicht - samenstelling 
De Raad van Toezicht bestond bij de start van 2018 uit zes leden. Per 1 oktober 2018 is de heer 
G.H.E. van de Kraats in verband met persoonlijke omstandigheden gestopt als Raad van Toezicht 
lid.  
 

De heer Dijkstra is per 1 januari 2019 herbenoemd tot Raad van Toezicht lid voor een tweede 
termijn van vier jaar.  
 
Met de komst van de heer K.J. Noorman per 1 januari 2019 is de vacature voor inkomend 
voorzitter ingevuld.  
 

De Raad van Toezicht bestaat derhalve vanaf 1 januari 2019 uit zes leden. In 2019 zal een 
wervings- en selectieprocedure volgen om een lid op voordracht van de CCR te kunnen benoemen 

in de vacature die ontstaan is door het vertrek van de heer Van de Kraats.  
 
Raad van Toezicht in 2018   

   
H.A. Dijkstra (vanaf 01-01-2015) Lid  

Hoofdfunctie:  
Zelfstandig adviseur & interim-manager 

Voorzitter Auditcommissie  

   
Nevenfuncties: 
 Lid bestuur, Stichting Present Nederland 
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 Lid wetenschappelijke adviesraad, NVTZ 

   

A.L. Dost (vanaf 01-06-2012)  Vice voorzitter   
Hoofdfunctie:  
Docent 
 
Nevenfuncties 
Geen  

Lid Remuneratiecommissie 
Lid Auditcommissie 

 

   
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  

 Voorzitter bestuur Utrechtzorg. 
Werkgeversorganisatie voor Zorg en Welzijn 

regio Utrecht. 

  

   
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 
tot  01-10-2018) 

Lid  

Hoofdfunctie: 
Verpleeghuisarts 

Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid  

   
Nevenfuncties: 
Geen 

  

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

Lid   

Hoofdfunctie:  

Directeur Bedrijfsvoering Noord-Nederland, 
Openbaar Ministerie  
Nevenfunctie 

Lid Raadscommissie financiën en 
bedrijfsvoering, gemeente Oldebroek  
 
 
 

Lid Auditcommissie  
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De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden elkaar in hun expertise aanvullen en 

aan het principe van onafhankelijkheid is voldaan. 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. Om deskundigheid actueel en 
op peil te houden volgen de leden aanvullende scholingen (die inzichtelijk gemaakt worden op de 
site van de NVTZ). In 2018 zijn onder andere scholingen gevolgd over de onderwerpen: 
zelforganisatie in de zorg, toezicht op kwaliteit, strategisch vastgoed, toezicht op cultuur en gedrag 

en proactief toezicht houden. 
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is en wordt 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: 
 
 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. 

 

Toezichthoudende activiteiten – Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht werkt volgens de Zorgbrede Governance, de statuten van de Zorggroep en 
het reglement voor de Raad van Toezicht. In de Toezichtvisie en het Toezichtkader staat 
uiteengezet op welke wijze de Raad van Toezicht invulling geeft aan het toezicht op de uitvoering 
van de werkzaamheden van de Raad van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij 
gehanteerd worden.  
De Raad van Toezicht had in 2018 vier 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.  

 

Besluiten Raad van Toezicht 2018 
 Goedkeuring Treasurystatuut januari 2018 
 Goedkeuring conflictenregeling RvT – RvB.  
 Instemming met het rooster van aftreden. 
 Goedkeuring van het maatschappelijk jaarverslag en aan het door de RvB te nemen besluit tot 

vaststelling van het maatschappelijk jaarverslag.  

 Goedkeuring aan de jaarrekening 2017 onder voorbehoud van de goedkeurende 
controleverklaring van de accountant. 

 Dechargeverlening aan de RvB  voor het in 2017 gevoerde bestuur en het gevoerde financiële 
beleid.  

 Decharge verlening aan de leden van de RvT voor het in 2017 gevoerde toezicht.  

 Instemming met de  Businesscase concernfinanciering en daarmee met de daarin verwerkte 
businesscase omtrent het in eigendom realiseren van nieuwbouw van De Schauwhof.    

 Goedkeuring begroting 2019 
 Goedkeuring met betrekking tot het voorgenomen besluit van de RvB om leningen ten bedrage 

van € 10.900.000 af te sluiten.  
 Vaststelling dat op de Zorggroep bezoldigingsklasse IV in 2019 van toepassing is 
 Vaststelling van de bezoldiging van de voorzitter en leden van de RvT in 2019 . 
 Benoeming van de heer K.J. Noorman met ingang van 1-1-2019 tot lid van de Raad van 

Toezicht.  
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 Benoeming van de heer Dijkstra tot lid van de RvT voor een tweede termijn van 4 jaar. 

 Vaststelling van het gewijzigde reglement van de RvT 

 

Toezichthoudende activiteiten – Commissies Raad van Toezicht 
De Auditcommissie heeft in 2018 vier 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 
de actualisatie van de businesscase concernfinanciering, de financieringsaanvraag (samen met 
Thésor), soft controls, de management letter 2018, de zorginkoop 2019 en diverse businesscases 

die betrekking hadden op onder andere vastgoedinvesteringen. 
 
De Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in 2018 drie  keer vergaderd en met regelmaat de 
kwaliteits- & veiligheidscyclus besproken. Het kwaliteitsplan 2019-2021, kwaliteitsrapportages 
stuurinformatie (risico’s/KPI’s/de auditkalender) en de uitkomsten van respectievelijk interne 
Prisma-onderzoeken stonden op de agenda. Ook werd in 2018 aandacht besteed aan Plug & Play, 
de klachtenrapportage, informatiebeveiliging, de toepassing van de wet BOPZ, (huiselijk) geweld, 

HR thema’s als ziekteverzuim en de arbeidsmarktproblematiek, de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en de Kaderbrief 2019.  

 
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.  

 

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

Cliëntenraad en een keer een overlegvergadering van de Ondernemingsraad. Met beide gremia (en 
de leden van het Concernteam) is daarnaast een ‘360-graden feedbackgesprek’ geweest met het 
oog op de voorbereiding van de beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur.  
Een delegatie van de RvT bezocht samen met een afvaardiging van de CCR, OR en VVAR een 
bijeenkomst over het kwaliteitsplan.  

 

Inzet middelen, tegenstrijdig belang en/of onverenigbaarheden 
De Raad van Toezicht verklaart dat de middelen in 2018 uitsluitend in het belang van  
de zorgverlening in brede zin zijn aangewend en dat zich in het verslagjaar geen tegenstrijdig 
belang of onverenigbaarheid heeft voorgedaan. Ten aanzien van dit laatste is een inventarisatie 
van de verbonden partijen gedaan. 

 

Functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 
In december 2018  heeft de Raad van Toezicht, in een aparte bijeenkomst, in afwezigheid van de 
Raad van Bestuur, haar eigen functioneren 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 2018 met de Raad van Bestuur, mede  
op basis van de uitkomsten van de gehanteerde 360-graden feedbackmethode, een 
beoordelingsgesprek plaats, waarvan zowel de voorbereiding met als de terugkoppeling aan de 
volledige Raad van Toezicht plaats heeft gevonden. 

 

Themabijeenkomst 
In 2018 is tijdens een themamiddag het onderwerp kwaliteit van zorg uitgediept. De Raad van 
Toezicht leden, leden van de OR, VVAR, CCR en het concernteam bespraken samen met een 
wijkverpleegkundige van de Zorggroep, de inkoper van Zorgkantoor Zilveren Kruis en een 
wethouder over wat kwaliteit van zorg is en waarin deze kwaliteit zich uit.  
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Woord van dank 
De gesprekken met de Raad van Bestuur hebben op een open wijze en in goede sfeer 

plaatsgevonden. De Raad van Toezicht bedankt de Raad van Bestuur en de medewerkers van de 
Zorggroep voor hun inzet. Ook spreekt de Raad van Toezicht zijn dank en waardering uit aan de 
heer Van de Kraats voor de kundige wijze waarop hij zijn rol in de Raad van Toezicht en de 
Commissie Kwaliteit en Veiligheid heeft vervuld.  
 
Raad van Toezicht, april 2019 

 

Medezeggenschap 

Cliënten 
Participatie van cliënten bij onze verlening van zorg vinden wij heel belangrijk. Wij streven immers 
naar het ondersteunen van cliënten middels persoonsgerichte zorg op maat. Ook op collectief 

niveau streven wij naar een goede afstemming van ons werk met cliënten. Daarom kent de 
Zorggroep een Centrale Cliëntenraad (CCR) en lokale cliëntenraden (CR).  
 
In 2018 is vijf keer met de CCR vergaderd. De samenwerking en taakverdeling tussen de Centrale 
Cliëntenraad en de lokale cliëntenraden is besproken tussen beide partijen. De uitwerking hiervan 

krijgt een vervolg in 2019.   

 

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 2018 is een convenant getekend voor nieuwe medezeggenschap. De nieuw samengestelde 
GemOR bestaat daarmee sinds 2018 uit zeven zetels en de nieuwe Onderdeelcommissies (OC's) 
uit drie zetels, waarvan één zetel voor een OR/OC lid. Daarnaast is er in elk team een 
ambassadeur medezeggenschap als contactpersoon. In 2018 is vier keer met de GemOR 
vergaderd. 
 

Naast de OR kent de Zorggroep een Verpleegkundige en verzorgende advies raad (VVAR). Deze 
raad bestaat uit een groep afgevaardigden van verpleegkundigen en verzorgenden binnen ZNWV. 
De VVAR denkt actief mee over de ontwikkelingen van de beroepsgroep en door knelpunten in de 
zorg te signaleren en onder de aandacht te brengen. 
 

Risicobeheersing  

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 2018 heeft de Zorggroep conform het hiervoor in 2017 vastgestelde 
beleid gewerkt.  

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

Operationele risico’s 
Eind 2018 zijn de eerder gedefinieerde risico’s geëvalueerd en een aantal mogelijke risico’s voor 
2019 vastgesteld. 
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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 2018 is door medewerkers geen beroep op de regeling gedaan. 

STRATEGIE, POSITIONERING EN IDENTITEIT 
 
In 2017 is de positionering van de Zorggroep definitief geformuleerd. Kern is dat we inzetten op de 

transitie van de Zorggroep als een zorgorganisatie naar de Zorggroep als een zorgonderneming.  
In 2018 is beschreven welke cultuurbeweging we willen doormaken om een zorgonderneming te 
kunnen worden en welke gedragingen daar bij passen. Gedragingen die passend zijn bij het 
verlenen van zorg vanuit onze kernwaarden,  vanuit de christelijke identiteit van de Zorggroep en 
vanuit ondernemerschap.  In 2018 is vanuit de cultuurbeweging ingezet op de thema’s: 
Persoonsgerichte zorg op maat, Het goede gesprek, Gouden afspraken en Leiderschap.  

 

De Zorggroep werkt met de volgende kritische succesfactoren:   
 

Strategiekaart  
 

 

 

Toelichting kritische succesfactoren 
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Beleid en prestaties in 2018 
Cliënt  

Kwaliteitsplan 
Als Zorggroep staan we voor liefdevolle en vakbekwame zorg, waarbij iedere cliënt recht heeft op 
een verantwoord en minimaal beschikbaar basisniveau van kwaliteit van zorg. Het kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg, wijkverpleging en palliatieve zorg zijn onze leidraad. Als Zorggroep hebben we 
vanuit deze kaders onze ambities geformuleerd in het kwaliteitsplan 2019-2021. Het kwaliteitsplan 
bevat verbeterparagrafen per locatie. Deze zijn geformuleerd door medewerkers van de locatie, 

samen met een vertegenwoordiging van cliënten. Zij hebben gezamenlijk aangegeven wat in hun 
ogen effectief bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, waardoor de extra beschikbare middelen 
optimaal en gericht ingezet kunnen worden. Het uitgangspunt bij de uitvoering van het 
kwaliteitsplan is leren en telkens te verbeteren.  

 

Werken aan kwaliteit  
In 2018 zijn de volgende resultaten behaald: 

 Ieder kwartaal is kwaliteitsverslag gemaakt.  

 M.b.v. de netpromotorscores (NPS) is voor cliënt, medewerker, mantelzorger, vrijwilliger en 
onze stakeholders de kwaliteit aantoonbaar gemaakt. Zij zijn onze belangrijkste barometers voor 

tastbare kwaliteit van zorg.  

 De interne auditcyclus is verder uitgewerkt (de inhoudelijke zorgkaders uit het kwaliteitskader). 
Toetsen en voortgang van verbeteracties worden gevolgd via een KPI.  

 Professionals zijn nauw betrokken bij kwaliteitszorg. In 2018 is een Verpleegkundige- en 
Verzorgende Adviesraad (VVAR) opgericht.  

 De Zorggroep was actief onderdeel van het Lerend netwerk met twee andere zorgorganisaties; 
Humanitas in Deventer en Viattence in Heerde. Vanuit de genoemde organisaties hebben 
medewerkers een “kijkje genomen in elkaars keuken”  

 In 2018 is een mooie slag geslagen met het continu verbeteren vanuit meldingen 
(medewerkers/cliëntincidenten en klachten) en metingen.  

 

Basiskwaliteit van zorg  
Cliënten en hun naasten mogen te allen tijde rekenen op een basisniveau van kwaliteit van zorg. 
Binnen de Zorggroep werken we aan deze basiskwaliteit met behulp van de Plug&Play-groepen. 
Professionals houden per zorginhoudelijk onderwerp de nieuwste ontwikkelingen bij en vertalen 

deze, aan de hand van de gestelde doelen op dit onderwerp, naar de teams.  

 

Triagekaart 
In 2018 is de in 2017 ontwikkelde triagekaart, zorggroepbreed ingevoerd. Deze kaart geeft weer 
welke controles moeten worden verricht voordat in een (acute) situatie een arts of verpleegkundige 
gebeld wordt. Zorgmedewerkers zijn geschoold in het gebruik van de kaart door de skills-trainers 
en de verpleegkundigen in de regio. De triagekaart is zowel op papier als digitaal beschikbaar.   
 

Kortcyclisch verbeteren 
Kortcyclisch verbeteren is inmiddels breed in de organisatie ingevoerd en levert goede inzichten op 
over hoe cliënten de geleverde zorg beleven. De door ons zelf ontwikkelde zorgrelatiemeter (ZRM) 

is ook in 2018 ingezet en is inmiddels een begrip binnen de Zorggroep. De ZRM is goed 
hanteerbaar voor medewerker en cliënt/mantelzorger.  
De ZRM in combinatie met ons eigen interne auditsysteem geeft de Zorggroep inmiddels voldoende 
inzage en verbeterinzicht in de kwaliteit van zorg. Het besluit is daarom genomen om in 2018 de 
externe HKZ-audit vanwege de eisen van de zorgverzekeraars, alleen nog aan te houden voor de 

producten die we gefinancierd krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (thuiszorg, ELV en GRZ). 
 

Persoonsgerichte zorg op maat: zo doen we dat bij de Zorggroep!  
In 2018 is de film: persoonsgerichte zorg op maat, zo doen we dat! tot stand gekomen. Aan de 

hand van voorbeelden laten we zien waarin persoonsgerichte zorg op maat zich uit.  Zowel cliënten 
als naasten en medewerkers komen in de film aan het woord. Deze film wordt gebruikt in teams 
om het thema persoonsgerichte zorg op maat onder de aandacht te brengen en bijvoorbeeld voor 
nieuwe medewerkers.  
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Project iPVB: Hoogstpersoonlijke zorg  
In 2018 is de Zorggroep gestart met het project iPVB: hoogstpersoonlijke zorg! Dit project loopt op 

de locatie De Amaniet en is onderdeel van het landelijke iPVB-project, waaraan circa tien 
zorgorganisaties deelnemen.  
Het iPVB maakt maximale zeggenschap van de cliënt over zijn zorg- en dienstverlening mogelijk. 
Deze zeggenschap wordt vastgelegd in het iPVB en vormt daarmee (samen met het UPP, Uw 
Persoonlijk Plan) het zorgcontract. Het iPVB geeft hiermee duidelijkheid aan cliënt en medewerker: 
wat doet de cliënt (of zijn netwerk) zelf en wat doet de Zorggroep of koopt de cliënt elders in? De 

verwachting is dat deze manier van werken meer tevredenheid, leef- en werkplezier gaat 
opleveren. Het project iPVB wordt in 2019 voortgezet binnen de Amaniet.  

  

Zorgbemiddeling 
In 2018 is het projectplan Van zorgbemiddeling naar klantadvies tot stand gekomen. De afdeling 

klantadvies, bestaande uit medewerkers klantadvies en klantadviseurs, zorgt voor een optimaal 
klantproces: van het eerste contact tot invulling van de klantvraag De afdeling zorgt daarnaast 
voor inzicht in potentiele klantvragen en bewaking van de wachtlijst, het intake- en opnameproces 
en het ondersteunen bij het ophogen van indicaties. Om voor verwijzers en collega-
zorgorganisaties ondersteunend te zijn in de regio bij regionale zorgbemiddeling, is onderzocht of 

doorontwikkeling naar het Veluwse Ouderen Servicepunt (VOS) mogelijk is. De voorbereidingen 
voor het opzetten van het VOS zijn in 2018 gedaan. Realisatie van het VOS zal in 2019 

plaatsvinden.  
 

Zorgdomein 
De Zorggroep is in oktober 2018 onderdeel geworden van het Zorgdomein. De Zorggroep wil de 
beste zorg bieden aan haar cliënten. Dat vraagt een heldere, veilige communicatie en een efficiënte 
manier van werken. ZorgDomein is een slim platform met digitale oplossingen voor het verwijzen, 
diagnostiek aanvragen en overleggen. Belangrijke verbeteringen zijn onder andere dat 
relevante medische informatie voortaan automatisch wordt ingevuld in een verwijsbrief en 
dat actuele informatie inzichtelijk is over het zorgtraject (actuele toegangstijd en verwijscriteria). 

In 2018 werd 25 keer gebruik gemaakt van het Zorgdomein. 
 

Moreel beraad 
In de zorgverlening aan cliënten kunnen ethische kwesties ontstaan die voor zorgverleners tot 
dilemma’s kunnen leiden. Overall betreft het kwesties die een morele “klem” bezorgen, kwesties 

die verdeeldheid geven en waarbij aan elk alternatief bezwaren kleven. Kwesties die professionals 
bezighouden als functionaris en als mens. Om zorgverleners bij deze kwesties te ondersteunen is 
de Zorggroep in 2017 gestart met moreel beraad. Moreel beraad is een gestructureerd en 
methodisch groepsgesprek over een morele vraag naar aanleiding van een concrete ervaring. In 
2018 is het moreel beraad middels een uitgebreide campagne onder de aandacht gebracht. Een 

nieuwe (tweede) gespreksleider is opgeleid en deze heeft samen met de al aanwezige 
gespreksleider drie morele beraden gehouden binnen de Zorggroep. De in 2018 ingezette lijn zal in 
2019 voortgezet worden. 

  
MRSA 
In 2018 heeft een MRSA uitbraak plaatsgevonden binnen de thuiszorg Putten. Verder zijn er geen 
uitbraken geweest.  
De ingezette maatregelen en het natuurlijk beloop bij onze bewoners heeft er tevens toe geleid dat 
we een daling zien van het aantal cliënten met MRSA binnen de zorggroep . Dat heeft er onder 
meer toe geleid dat we de enkele jaren noodzakelijke koers waarbij we alle chronische  MRSA 

dragers op Sonnevanck  bij elkaar hebben moeten laten wonen, weer hebben kunnen loslaten. 
Inmiddels wijkt het aantal dragers van MRSA binnen de zorggroep niet af van de landelijke 

bevindingen. Voor de komende jaren blijft scholing en preventie  op het gebied van hygiëne een 
belangrijk thema om infecties terug te dringen waarbij we ook aansluiten  bij het  ABR 
Zorgnetwerk Euregio-Zwolle. 

 

Prisma Light 
In 2018 hebben 7 onderzoeken plaats gevonden met de Prisma Light-methode. Drie incidenten zijn 
gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), vier incidenten vielen niet onder de 

meldingsplicht maar zijn wel intern onderzocht in het kader van leren en verbeteren. De 
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geconstateerde leerpunten en verbetermaatregelen zijn gedeeld met en opgepakt door de 

betrokken managers. Het onderzoeksteam is in 2018 uitgebreid met een aantal zorgprofessionals. . 

 

Klachten 
Sinds 2017 werken we met de registratie en opvolging van de klachten via Infoland. Nadat een 
klacht door de cliënt of haar/zijn omgeving is aangereikt wordt deze zo snel mogelijk opgevolgd. In 

het registratiesysteem Infoland worden alle klachten vastgelegd. Opvolging vanuit management 
richting degene die de klacht heeft kenbaar gemaakt wordt zo snel mogelijk georganiseerd. 
Afsluitend vindt terugkoppeling plaats die als afronding van de klacht ook weer wordt vastgelegd. 
Elk kwartaal wordt in de organisatie/per locatie informatie met betrekking tot aard en omvang van 
de klachten gedeeld. 
 
In totaal zijn in 2018, 48 klachten ontvangen en afgerond. Alle klachten m.u.v. één,  zijn naar 

tevredenheid van degene die de klacht heeft kenbaar gemaakt afgehandeld.  
De genoemde klacht die niet naar tevredenheid is afgehandeld, betrof een klacht omtrent 
behandeling, informatie en communicatie.  
 
Opvallende aspecten zijn: 

 

- Dat het aantal klachten ten opzichte van vorig jaar (42 klachten in 2017) matig is  
toegenomen.  

- Dat met name in het 1e kwartaal 2018 het aantal klachten op de locatie SCO toenam. Door 
de hierop ondernomen acties is het aantal klachten bij het SCO afgenomen in de loop van 
2018 tot op vergelijkbaar niveau zijn ten opzichte van de andere regio’s/locaties. 

- Dat richting het einde van het jaar 2018 een sterke afvlakking te zien is van het aantal 
klachten organisatie breed; 

- Dat in relatie tot de aard van de klachten met name de kwaliteit van de 
communicatie/bejegening en verzorging wordt genoemd. Er zijn geen signalen dat zorg die 
wel nodig is niet wordt geleverd.  
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Aanvullend: De ene regio groter is dan de andere regio. Het aantal klachten betreft het werkelijke aantal 
klachten.  

 

 

Medewerker 

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. Belangrijk onderdeel van het plan is het sterk 
vereenvoudigen en gebruikersvriendelijker maken van alle HR-processen met behulp van 
internettechnologie: e-HRM. In 2018 is e-HRM gelanceerd. 
 

Nieuwe medewerkers en behouden jonge medewerkers  
Om meer potentiele medewerkers te interesseren voor de Zorggroep zijn in 2018 de 

voorbereidingen getroffen voor een onderscheidende arbeidsmarktcampagne. Deze is tot stand 

gekomen met meedenken van een doorsnede van medewerkers van de Zorggroep.  

Een nieuwe groep van medewerkers zijn de sfeermakers c.q. huiskamer gastvrouwen/gastheren. 

Deze medewerkers worden aangetrokken in het kader van de eerder beschreven locatieplannen en 

zullen de teams in 2019 gaan ondersteunen. Doel is om met de komst van de sfeermakers c.q. 

huiskamer gastvrouwen/gastheren meer ruimte en tijd te creëren voor medewerkers hetgeen 

direct ten goede komt aan de zorg voor de cliënt.  
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Omdat de uitstroom vanuit 20-30 jarige medewerkers groter is dan in andere leeftijdsgroepen is 

naar het waarom van deze uitstroom, bij deze leeftijdsgroep,  specifiek onderzoek gedaan. De 

uitkomsten worden gebruikt voor een plan van aanpak om ook deze leeftijdsgroep meer duurzaam 

aan de Zorggroep te kunnen verbinden.  

In 2018 zijn 30 extra BBL-leerlingen aangenomen en is een kleine groep mensen gestart binnen 

een oriëntatiebaan. 

Gesprekscyclus 
In 2018 is er een medewerkersonderzoek gehouden. Uit dit onderzoek bleek dat er behoefte is aan 

meer ruimte voor gesprekken tussen medewerkers en hun leidinggevende. In 2018 zijn daarom de 

voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van een gesprekscyclus. Doel van de  

gesprekken  is een brug te slaan tussen de persoonsgerichte zorg aan de cliënt, de doelstellingen 

van de organisatie en de individuele bijdrage van de medewerker en het  team. Middels de 

gesprekken kan een  continue dialoog plaatsvinden over prestaties en ontwikkeling,  tussen de 

leidinggevende van de medewerker . De totale uitkomsten van de gesprekken zullen in 2019 

gebruikt worden voor het Strategische Personeels Planning.  

De Zorggroep e-Academie 
De Zorggroep e-Academie heeft zich in 2018 verder doorontwikkeld en verrijkt zich continu met 
nieuwe e-learning modulen en klassikale opleidingen. Ook zien we dat de medewerkers van de 
Zorggroep de Zorggroep e-Academie steeds beter weten te vinden en te gebruiken. Zwaartepunt 
heeft ook in 2018  gelegen op het scholingsprogramma om iedereen die bevoegd is, zijn/haar 
bekwaamheid in verpleegtechnische vaardigheden op peil te houden. De Zorggroep maakt het op 
die manier medewerkers zo gemakkelijk mogelijk om met onder andere skillstrainers, een skillslab, 

een persoonlijke e-learningpagina en toetsen zijn eigen kennis en vaardigheden te trainen en te 
verbeteren. 
 

Arbodienst  
Pro.Fit is sinds 2017  de arbodienstverlener van onze organisatie.   
 
Naast de bedrijfsartsen van Profit zijn ook in 2018 managementcoaches via Profit ingezet die 
leidinggevenden ondersteunen door coaching on the job. Samen beïnvloeden zij de inzetbaarheid 
van medewerkers maximaal, zowel proactief als preventief.  

 

Door de samenwerking met Profit is er meer focus op verzuim en is de visie op verzuim helder. 
Vertrekpunt hierbij is het anders kijken naar verzuim. Al het verzuim boven 3-4% komt niet uit 
ziekte voort 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. 
 
Hoewel het percentage ziekteverzuim in 2018 nog niet is teruggebracht tot het gewenste 
percentage kan wel gesteld worden dat in 2018 een dalende trend is ingezet.  
 
Vertrouwenspersoon medewerkers 
Medewerkers van de Zorggroep kunnen een beroep doen op een (externe) vertrouwenspersoon in 

geval zij zitten met ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s. 
 
In 2018 hebben in totaal 3 medewerkers een beroep op de vertrouwenspersoon gedaan. 
De meldingen hebben zich met name voor gedaan in verband met verstoorde werkrelaties tussen 

collega’s onderling en tussen teamleden en een vrijwilliger. 

 

Bedrijfsvoering 

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. 
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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 compliance risico’s. 
 
Het in 2017  hiervoor vastgestelde beleid is in 2018 opgevolgd.  

 

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: 
 
• 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. 
 
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: 

 
• Privacy statement;  
• 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. 

 
De Zorggroep besteedt  aandacht aan bewustwording van medewerkers op het onderwerp privacy 
& informatiebeveiliging. In 2018 is dit gedaan door de  privacy campagne die in 2017 is ontwikkeld 
en geïmplementeerd, opnieuw onder de aandacht te brengen bij alle medewerkers. 
 
De deadline van 25 mei 2018 heeft  de Zorggroep wat betreft de AVG behaald.  

 

De privacy- en security administratie is op orde, hiervoor gebruikt de ZNWV de tool van Juriblox.  
Er zijn in 2018 vijf meldingen geregistreerd in het privacy register van de ZNWV, hiervan is 1 
melding doorgezet naar de Autoriteit Persoonsgegevens. De noodzakelijke acties om uitbreiding 
van de incidenten te voorkomen zijn genomen. 
 
Risico's worden continu gemonitord, waarbij  verschillende instrumenten worden ingezet: 
 

• Gegevensbeschermings-effectbeoordeling (PIA) op specifieke applicaties 
• Analyse van eventuele datalekken  
• Onderzoeken naar specifieke vragen en knelpunten 
• Periodieke beveiligings- en penetratietesten 
• Monitoring  
 
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. 
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Inrichting organisatie 

Aanvulling financiële diensten 
De afdeling Finance & Control kent de subafdelingen Financiën & Administraties, Control & 

Informatisering, Vastgoed en ICT. In 2018 zijn hieraan de afdelingen Inkoop en Facilitair 
toegevoegd.  

 

Vastgoed 

Lange termijn businesscase 
Goede huisvesting van cliënten die wonen in onze locaties is belangrijk voor hun welbevinden en de 
zorgverlening. Vastgoed vergt een lange termijn blik. 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. Ook in 2018 is uitvoering gegeven 
aan deze businesscase. 
 

Projecten 
In 2018 is uitvoering gegeven aan de plannen rondom het Oranjepark, het Liebenau project in 

Ermelo.  
 
De bouw van een nieuwe locatie aan de Boerhaavelaan in Harderwijk is in 2018 gestart. Deze 
locatie wordt in 2019 opgeleverd.  
 

In 2018 is de overeenkomst getekend voor de huur van 16 appartementen, een ontmoetingsruimte 
en een wijkontmoetingscentrum in Rabolocatie de Dichters in Harderwijk.  
 
In Ermelo is in 2018 de bouw van locatie de Sparrenlaan gestart. Ook deze locatie wordt in 2019 
opgeleverd. 
 
Op het terrein van Sonnevanck zijn noodzakelijke aanpassingen gedaan van de infrastructuur. Een 

start is gemaakt met de plannen voor de Bloementuin: fase twee van de nieuwbouw,  met als doel 
extra plaatsen te creëren  ten behoeve van cliënten met somatische problematiek. Ook de 
Bloementuin wordt in 2019 opgeleverd.  
 
In Nunspeet is de verbouwing van de Veluwse Heuvel afgerond. Een wijkontmoetingscentrum en 

65 appartementen zijn opgeleverd waarvan een aantal bewoond worden door VPT cliënten met een 

somatische aandoening.  
 
De plannen voor de herontwikkeling van locatie de Schauwhof in Putten zijn in 2018 uitgewerkt.  

 

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 en 
woonzorgtechnologie.  
 
In 2018 is de visie op de ICT architectuur van de toekomst tot stand gekomen. Belangrijke 
investeringen zullen plaatsvinden (mede vanuit de locatieplannen) rondom e-health. De in 2019 
aan te stellen informatieadviseur zal hierin ondersteunend zijn.  

 

Financiën  
Het resultaat van de Zorggroep is in 2018 € 4.112.094. Positief (2017 € 1.713.107). De toename 

van het resultaat wordt vooral veroorzaakt door het niet kunnen uitvoeren van een aantal 
projecten, vooral op het gebied van ICT,  door de personeels- en salariskosten en door het niet 
vervullen van vacatures door krapte op de arbeidsmarkt.  Hier staat tegenover een toename van 
de inzet van PNIL, deze toename is echter kleiner dan de onder uitputting van de personeels- en 
salariskosten.  Het positieve resultaat zorgt voor een verdere versterking van de financiële positie 

van de Zorggroep, het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2018 € 22.429.493 (2017 
€18.317.399). Inmiddels investeert de Zorggroep flink in haar vastgoed en haar ICT voorzieningen. 
Daarnaast is er naast de landelijke ook een regionale campagne gestart om meer personeel te 
werven. In de komende jaren gaat dit zorgen voor een hogere uitputting van de beschikbare 
middelen.   
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Inkoop 
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor de vervanging van het ECD. Aan de hand van een 
zorgvuldig, met verschillende disciplines, samengesteld programma van eisen zijn diverse 
leveranciers uitgenodigd en volgde een verificatiesessie met medewerkers. De uiteindelijke keuze 
is gevallen op leverancier Cormel, 2019 staat in het teken van de implementatie van het ECD.  

  

Maatschappij 

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. 
 

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. 
 

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 en om persoons 
gerichte zorg op maat te kunnen leveren. 

 

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 binnen 
reactiveringscentrum Klimop te Harderwijk. 

 

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. 
Van de landelijke woningcorporatie Habion huurt de Zorggroep de locaties Elim te Putten en 
Randmeer en Weideheem te Harderwijk.  
 

Gemeenten 
In het kader van de uitvoering van de aanbesteding Wmo zijn in 2018 diverse 
samenwerkingsverbanden, gericht op dagbesteding, verder voortgezet.  
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Er wordt in die verbanden samengewerkt met gemeentelijke welzijnsorganisaties en andere 

zorgorganisaties die actief zijn in onze regio’s. Het betreft de zorgorganisaties: GGZ Centraal,  
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. 
 

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 regelmatig een 
afvaardiging van de CCR aanwezig is. In 2018 heeft nauw overleg plaatsgevonden over de 
totstandkoming van het kwaliteitsplan 2019-2021.  
 

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. Inmiddels zijn vele zorgpartijen aangehaakt.  
Voorbereidingen zijn getroffen van een herziening op de governance van GezondVeluwe.  
Sinds medio 2018 werkt Gezond Veluwe met een Dagelijks Bestuur waarbij de Zorggroep het 
voorzitterschap op zich heeft genomen.   
 

Programma GezondVeluwe 
In 2016 is het Programma GezondVeluwe opgezet. Hierbij zijn naast de partijen verenigd in de 
zorgalliantie, Icare, FleGel, GGZ Centraal, de Coöperatie Apotheken Noord West Veluwe, de 

gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Elburg, Oldebroek, Zeewolde en Zorgbelang 
Gelderland betrokken. 
 
Een belangrijk resultaat in 2018 is dat alle  52 huisartsenpraktijken in de regio 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.  

Vanuit Gezond Veluwe is gewerkt aan een gestructureerde, regionale wijze van organisatie van de 
ELV/kortdurend verblijf, de inzet van de wijkverpleegkundige binnen de spoedzorg en is gesproken 
over de inzet van Value Based Healthcare.  
 
Het netwerk dementie Noordwest Veluwe is in 2018, in goed overleg tussen de deelnemende 
partijen, opgegaan in het programma Gezond Veluwe. Vanuit dit programma wordt verder gewerkt 
om aan optimale dementiezorg op de Noordwest Veluwe gestalte te geven.  

 
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. 
 

Universiteit Wageningen 
De samenwerking met de vakgroep Humane Voeding van de Universiteit Wageningen loopt al een 
aantal jaren. In 2018 is deze samenwerking voorgezet middels deelname aan de praktijkstudie 
voor ProMuscle in de regio’s Ermelo en Harderwijk. Bij de praktijkstudie is sinds 2016 ook 

FrieslandCampina betrokken.  
 

Care Academy Veluwe 
Samen met zorgorganisaties ’s Heeren Loo, Careander, Icare, Triade/Vitree, Het Baken, 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 Zorggroep heeft in 2018 
het voorzitterschap van het bestuur op zich genomen. 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 
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studenten leren, theorie en praktijk, direct aansluit bij wat cliënten in de huidige maatschappij 

nodig hebben. 

 

Coöperatieve Participatiegroep Randmeren U.A. 
De Zorggroep is één van de oprichters van de Coöperatieve Participatiegroep Randmeren U.A. In 
2018 is de samenwerking met de gemeente Ermelo verder verstevigd en er zijn plannen ontwikkeld 
voor de oprichting van een lokale zorgcampus. Samen wordt gekeken naar het creëren van 
dagbestedingsplekken.  
 

Diamant van Midden Nederland 
Ook in 2018 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. 

Toekomst 
Toekomstvisie 2018 versus concrete ontwikkelingen 2018 
 

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 steeds andere kennis en vaardigheden aan onze medewerkers. Daarnaast eist 
de omgeving van de cliënt steeds meer een rol op hetgeen een goede samenwerking met naasten 
van groot belang maakt.  

 
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. Waarbij wij er van overtuigd zijn dat liefdevolle zorg het belangrijkste is. 
 

Schets Toekomst 2018 en verder 

Cliënt 
De complexiteit van de zorg in locaties is toegenomen. Ouderen wonen langer thuis en slechts het 
laatste stukje van hun leven in een van onze locaties. Met de komst van de kwaliteitsgelden 

verwachten we meer ruimte te ervaren om hen optimaal te kunnen ondersteunen.  

 
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 het leveren van thuiszorg steeds moeilijker is en we het risico lopen niet langer te 
kunnen voorzien in het leveren van zorg in de hele keten. 
 

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 en te behouden 
 
De aard van het takenpakket en de daarvoor benodigde kennis en competenties veranderen. Dit 

heeft gevolgen voor het te voeren HRM-beleid. 
Wij blijven in nauwe samenwerking met de Arbeidsmarktregio, werkgeversorganisaties en VWS 
extra inspanningen leveren.  

Bedrijfsvoering 
We bevinden ons steeds meer in een consumentenmarkt (en hebben daardoor minder 
wachtlijsten). Dit vraagt om slagvaardigheid, flexibiliteit, maatwerk en kwaliteitsbeleving.  
 
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 
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tegen een hoger service level. Mogelijk moeten we keuzes maken welke producten we wel/niet 

langer leveren. 

 
Vanuit personeelstekort, toenemende zorgvraag en behoud van regie en preventie, gaan 
zorgorganisaties actief op zoek te gaan naar technologie die ingezet kan worden om de zorg- en 
dienstverlening aan te passen. Middels een lange termijn visie zal worden bekeken hoe ICT en 
andere technologie (zoals domotica en (woon)zorgtechnologie) een nog grotere rol kunnen spelen 
in de bedrijfsvoering en zorgverlening. 

 
Kortom: het wordt steeds belangrijker scherp te sturen op de balans tussen de fluctuerende 
inkomsten en de veelal vaste uitgaven. 

 

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. 
 

Duurzaamheid 
De zorgsector (kijkend naar haar omvang en de sterk groeiende zorgvraag) heeft een forse impact 
op het milieu. Op het terrein van duurzaamheid valt veel te winnen. Duurzaamheid in de zorgsector 
richt zich op het tegengaan van verspilling, verantwoord omgaan met (medisch) afval, 
energieneutraal bouwen en levensbestendig wonen, maar ook op duurzaam personeelsbeleid en 

duurzame voeding (en het tegengaan van voedselverspilling). De Zorggroep wil duurzaamheid 
meer onder de aandacht brengen en stevig verankeren in haar strategie. Zij zoekt hiertoe 
aansluiting bij de Greendeal 2.0 Duurzame zorg (Actiz).  


