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Voorwoord raad van bestuur 
 
In 2019 is gebleken dat de Zorggroep Noordwest-Veluwe een stabiele organisatie is, waar medewerkers 
hard werken om waardevolle zorg te leveren vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en 
geborgenheid. Ondanks een overgangsperiode van de raad van bestuur, heeft iedereen laten zien in 
staat te zijn om de kwaliteit richting cliënten en bewoners op een hoog niveau te houden. Dit blijkt uit de 
hoge waarderingen van de Zorgrelatiemeting en uit de waarderingen op ZorgkaartNederland 
(gemiddeld cijfer 7,9). Ook blijkt dat de meeste medewerkers dit met steeds meer plezier doen, als we 
afgaan op de hoge scores uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dit alles is alleen mogelijk als 
de ondersteunende diensten hun werk op professionele wijze verrichten en we kunnen constateren dat 
ook hier flinke stappen in zijn gezet. Ook financieel staat de organisatie er goed voor. Genoeg reden 
om heel trots te zijn op de resultaten van 2019.  
 
ZNWV heeft zich in 2019 ingezet voor persoonsgerichte zorg op maat en wil daarmee koploper zijn in 

de zorg. We hebben gemerkt dat de ingezette koers op het gebied van cultuur en ondernemerschap 

haar vruchten heeft afgeworpen. Er is in 2019 vastgehouden aan deze koers en we hebben ons gericht 

op borging in de organisatie. Daarvoor waren vernieuwingen nodig, zoals de nieuwe digitale 

werkomgeving en het Elektronisch Cliënten Dossier. Hieraan is in 2019 hard gewerkt, om uitrol in 2020 

mogelijk te maken. Nieuwe huisvesting op de Boerhaavehof, de Bloementuin op Sonnevanck en het 

Kroondomein leidt tot mogelijkheden voor vernieuwing. Zo zijn alle nieuwe locaties voorzien van 

domotica systemen. Ook op bestaande locaties is een aanvang gemaakt met de realisatie van domotica 

systemen. Door het uitvoeren van projecten in het kader van het Kwaliteitsplan, konden we extra 

investeren, bijvoorbeeld in een groot aantal gastvrouwen. Dit heeft zeer positief uitgepakt. Wij hopen 

met dit alles een aantrekkelijke werkgever te zijn. In 2019 laat de oplopende krapte in de arbeidsmarkt 

zich wel voelen, maar gelukkig slagen we er nog relatief goed in om het aantal vacatures beperkt te 

houden.  

Het jaar 2019 betekende ook een bestuurswissel. Er is afscheid genomen van Margreeth Kasper de 

Kroon die zoveel jaren zich heeft ingezet als bestuurder, om de Zorggroep zich te laten ontwikkelen tot 

waar ze nu staat. Iets om trots op te zijn. Zij is in oktober opgevolgd door Murk Westerterp als bestuurder 

a.i. Op deze plek zeg ik hen beiden graag grote dank voor hun inzet. Graag dank ik ook de raad van 

toezicht en alle andere medezeggenschapsorganen voor hun grote betrokkenheid. 

Door deze mooie basis zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.  

 

Gertjan Veening 
Maart 2020  
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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 bedrijfsvoering, zorgcontractering 
en integrale zorgexploitatie verzorgt. 
 
In het ‘dagelijks verkeer’ treedt de Zorggroep onder de handelsnaam Zorggroep Noordwest-Veluwe 
naar buiten. 
 
Dit jaarverslag vormt samen met de jaarrekening 2019 de jaardocumenten voor 2019. Het 
maatschappelijk jaarverslag kent, net als over 2018, 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 2019, in 
aanwezigheid van de accountant, goedgekeurd. De controleverklaring is opgenomen bij de 
jaarrekening. 
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Organisatie 
 

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 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. Dit is 
toegekend voor 2019 en voor 2020. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
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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 

 
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 

 
Harderwijk 

• De Aanleg    Thuiszorg 

• Zorgcentrum Randmeer  Verzorgd Wonen en eerstelijnszorg 

• Zorgcentrum Weideheem  Beschermd & Verzorgd Wonen 

• Zorgcentrum Boerhaavehof  Beschermd & verzorgd 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 De Oosterhoorn  Beschermd wonen 
(tot 16-12-2019) 

• 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 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 
 

Naaste 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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Kerngegevens     

      
  Aantal Ultimo 2019 Aantal ultimo 2018 

    

Cliënten      
Beschermd & Verzorgd Wonen 718 711 
Eerstelijnsverblijf 16 15 
Volledig Pakket Thuis (VPT) 5 4 
Geriatrische Revalidatiezorg 
(GRZ) 

33 30 

Thuiszorg  455 470 
Dagzorg 106 133 
Huishoudelijke Verzorging 997 838 

      
Capaciteit     
Beschikbare plaatsen WLZ 718 717 
Beschikbare plaatsen ELV 20 25 
Beschikbare plaatsen GRZ 40 40 
      

  2019 2018 

      

Productie     
Intramurale verzorgingsdagen 98.645 96.672 
Intramurale verpleegdagen 164.451 162.703 
Eerstelijnsverblijf 5.454 6.724 
Dagen VPT 2.383 534 
Aantal DBC’s geopend (GRZ) 409 396 
Uren Thuiszorg 86.475 95.373 
Dagzorg in dagdelen (m.n. 
WLZ) 

12.811 10.608 

Dagzorg in uren (m.n. WMO) 37.059 52.798 
Uren Huishoudelijke 
Verzorging 

129.078 113.071 

      
Personeel     
Aantal personeelsleden 2.016 1.812 
Aantal fte 1.040,3 936,6 
Ziekteverzuim 5,4% 6,5% 
Instroom aantal 447 442 
Instroom fte 164,9 159 
Uitstroom aantal  364 272 
Uitstroom fte 113,26 110 

     
Bedrijfsopbrengsten € € 
Totale opbrengsten 82.265.679 73.205.005 
Waarvan opbrengsten 
zorgprestaties en 
maatschappelijke 
ondersteuning 

80.066.279 71.207.427 

Waarvan subsidies en overige 
bedrijfsopbrengsten 

2.199.400 1.997.758 
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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 2019 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 de 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 Centrale Cliëntenraad, de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GemOR) en de 

Verpleegkundigen en Verzorgenden Adviesraad (VVAR), zijn in lijn met de code.  

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

toepassing zijnde wet- en regelgeving (WNT). De Raad van Toezicht heeft op basis van de indeling in 

de WNT vastgesteld dat de Zorggroep net als in 2018 11 punten scoort en daarmee in klasse IV valt 

(regeling Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp, WNT2). De hoogte van de 

bezoldiging van 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. 

In het jaar 2019 heeft mevrouw Kasper de Kroon afscheid genomen van de Zorggroep. Zij is opgevolgd 

door de heer M. Westerterp, bestuurder a.i.  

Raad van Bestuur in 2019: 

Naam:    mevrouw M.A.C. Kasper de Kroon MMI 

Functie:  Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe, tot 30-09-2019 

Nevenfuncties:  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Windesheim 

 

Naam:    heer M.J.M.F. Westerterp 

Functie:   Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe a.i., vanaf 01-10-2019 

Nevenfuncties:   Penningmeester Stichting Sundjata 

 

De nevenactiviteiten van de Raad van Bestuur gaven geen aanleiding tot het maken van nadere 

afspraken met de Raad van Toezicht. 

Gedurende de bestuursperiode van de heer Westerterp heeft de werving en selectie plaatsgevonden 

van de nieuwe vaste bestuurder. De diverse raden en een vertegenwoordiging vanuit de organisatie is 

betrokken bij dit werving- en selectieproces.  
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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).  

Ultimo 2019 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 2019 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 2019 uit zes leden. Per 1 oktober 2019 traden mevrouw 

K. Bloemendal en mevrouw J.N. de Haas toe tot de Raad van Toezicht. 

Met hun benoeming vond vervulling plaats van de vacature die eerder was ontstaan door het vertrek 

van de heer van der Kraats in 2018 en die ontstond vanwege het vertrek van de heer Dost per 1 januari 

2020 door het bereiken van het einde van zijn tweede benoemingstermijn. Mevrouw Bloemendal is 

mede benoemd op voordracht van de CCR. 

Met de komst van de heer K.J. Noorman per 1 januari 2019 was de vacature voor inkomend voorzitter 

ingevuld. De heer L. Duifhuizen heeft zijn functie als voorzitter vanwege het bereiken van het einde van 

zijn tweede benoemingstermijn per 1 januari 2020 beëindigd. De heer Noorman heeft met ingang van 

deze datum hem opgevolgd. 

De Raad van Toezicht bestaat derhalve op 31 december 2019 uit zes leden. De Raad van Toezicht 

streeft er naar om te komen tot het statutair geldend aantal van zeven Raad van Toezichtleden. 
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Raad van Toezicht in 2019 

  

Mevr. H.F.  Bloemendal 
(vanaf 1 oktober 2019) 

Lid 

Hoofdfunctie: 
Regiodirecteur Noordoost Leger des Heils 

Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid 

 
Nevenfuncties: 
Geen 
 

 

  
A.L. Dost (vanaf 01-06-2012) Lid 
Hoofdfunctie:  
Docent 
 

Lid Auditcommissie 

Nevenfuncties: 
Geen  
 

 

  
J. Duenk  (vanaf 01-05-2016) Lid 
Hoofdfunctie:  
Voorzitter Raad van Bestuur Abrona 
(tot 1 december 2019) 
 

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)  

(tot 1 december 2019) 

• Commissielid Pedagogische en Onderwijskundige 

Wetenschappen, Universiteit Utrecht  

(tot 1 december 2019) 

• Voorzitter Beleidsadviescommissie Kwaliteit en Veiligheid, 

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (tot 1 maart 2019) 

• 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 

 

 

 

 

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

Hoofdfunctie: 
Zelfstandig adviseur & interim-manager 
 

Voorzitter Auditcommissie 

Nevenfuncties:  
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• Lid bestuur, Stichting Present Nederland 

• Lid Raad van Toezicht,  Stichting Christelijke Hogeschool Ede 
  
Dhr. K.J. Noorman (vanaf 01-01-2019) Vice-Voorzitter 

Hoofdfunctie:  
Directeur Nookap bv te Giethoorn 
Organisatieadviseur 
 

Vice-Voorzitter Raad van Toezicht 
Lid Remuneratiecommissie 

Nevenfuncties: 

• Voorzitter Raad van Toezicht, Timon Jeugdzorg te Zeist 

• Lid Raad van Toezicht, De Oosthoek, 
   Primair onderwijs te Bergentheim 

 

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

Hoofdfunctie:  
Directeur Bedrijfsvoering Noord-Nederland, Openbaar Ministerie 
tot 1 april 2019 
Vanaf 1 april 2019 Bestuurder (niet-rechterlijk) 
bij Rechtbank Overijssel 
 

Lid Auditcommissie 

Nevenfunctie: (tot 01-04-2019) 

Lid Raadscommissie financiën en bedrijfsvoering, gemeente 

Oldebroek  

 

 

  
Mevr. J.N. de Haas-de Vries  
(vanaf 01-10 2019) 

Lid 

Hoofdfunctie:  

Teamleider Expertise en Begeleidingscentrum De Meerwaarde 

 

 

Nevenfuncties: 
Bestuurslid Stichting Lesgeld Randmeren (secretaris) 

 

 

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 2019 zijn 

scholingen gevolgd over relevante en actuele onderwerpen die bijdragen aan effectief, professioneel en 

eigentijds toezichthouden. 

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 
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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 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 Code, 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 2019 vier maal een reguliere vergadering in aanwezigheid van de Raad 
van Bestuur en twee extra vergaderingen zonder 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 2019 
• Aanpassing arbeidsvoorwaarden inzake indexering 2015 t/m 2018 voorzitter Raad van Bestuur 

• Goedkeuring van het maatschappelijk jaarverslag en aan het door de RvB te nemen besluit tot 
vaststelling van het maatschappelijk jaarverslag 

• Dechargeverlening aan de RvB en RvT voor het in 2018 gevoerde bestuur en het gevoerde 
financiële beleid 

• Vaststelling van de reglementen van de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de 
commissie kwaliteit en veiligheid. 

• Benoeming van de heer M. Westerterp als interim voorzitter Raad van Bestuur per 1 september 
2019, voor de duur tot aanvang van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur 

• Opdrachtverlening aan een extern bureau voor een werving- en selectie opdracht ter vervulling 
van de vacature van de voorzitter Raad van Bestuur. 

• Op voordracht van de CCR benoeming van mevrouw H.F. Bloemendal tot lid van de Raad van 
Toezicht per 1 oktober 2019 

• Benoeming van mevrouw J.N. de Haas-de Vries tot lid van de Raad van Toezicht per 1 oktober 
2019 

• Goedkeuring aan het besluit teneinde een nieuwe huurlocatie te realiseren en hiervoor 
aanvullende bankfaciliteiten te borgen 

• Benoeming van de heer G.J. Veening tot voorzitter van de Raad van Bestuur per 1 februari 
2020 

• Goedkeuring van de begroting 2020 alsmede van het financieel kader 

• Vaststelling van de bezoldiging van de leden en voorzitter van de Raad van Toezicht voor het 
jaar 2020 

 

Toezichthoudende activiteiten – Commissies Raad van Toezicht 
De Auditcommissie heeft in 2019 vijf keer vergaderd en zich, conform de jaarlijkse planning en 
controlcyclus vooral beziggehouden met de financiële gang van zaken (vastgoedkader en financiële 
meerjarenprognose daarvan; financieel meerjarenplan; de viermaandelijkse exploitatieforecast) en 
een aantal belangrijke aandachtspunten binnen de interne beheersing. Onder meer de begroting, de 
jaarrekening, het vastgoedkader en financiële onderbouwing ervan door middel van de actualisatie 
van de businesscase concernfinanciering, soft controls, de opvolging van de management letter 2018 
en de managementletter 2019, en de ontwikkelingen rond de zorginkoop 2019 en een businesscase 
die betrekking had op een langlopend huurcontract. Ook investeringen in de ICT op het gebied van 
het nieuwe ECD en de digitale werkomgeving waren onderwerp van gesprek afgelopen jaar.  
De Commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft in 2019 drie  keer vergaderd en  de kwaliteits- & 
veiligheidscyclus besproken. Het kwaliteitsplan 2019-2021, kwaliteitsrapportages stuurinformatie 
(risico’s/KPI’s), het crisisplan en de zorgrelatiemeter waren hierbij belangrijke onderwerpen.  Ook werd 
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in 2019 aandacht besteed aan de besteding van het kwaliteitsbudget, de klachtenrapportage, 
informatiebeveiliging, de toepassing van de wet BOPZ en de overgang van de BOPZ naar WZD.   HR 
thema’s als ziekteverzuim en de arbeidsmarktproblematiek, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en 
de Kaderbrief 2020 werden tevens besproken.  
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 over 
de ontstane vacature voorzitter Raad van Bestuur en heeft zij het voortouw genomen in de werving- en 
selectie van een nieuwe voorzitter Raad van Bestuur. De commissie heeft na goedkeuring van de Raad 
van Toezicht een arbeidsovereenkomst opgesteld en gesloten met de heer G.J. Veening als de nieuwe 
voorzitter van der Raad van Bestuur. Eveneens heeft de remuneratiecommissie het voortouw genomen 
in de werving- en selectie van twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.  
 

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 de code Good Governance en HR vraagstukken. In samenwerking met de CCR is een 
kandidaat voor de Raad van Toezicht geworven en geselecteerd. De Raad van Toezicht heeft intensief 
contact gehad met deze gremia inzake de werving- en selectie van een nieuwe voorzitter Raad van 
Bestuur. 
 

Inzet middelen, tegenstrijdig belang en/of onverenigbaarheden 
De Raad van Toezicht verklaart dat de middelen in 2019 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 het jaar 2019 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 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. 
 

Themabijeenkomsten 
In 2019 zijn tijdens enkele thema bijeenkomsten de onderwerpen Good Governance en HR uitgediept. 
De Raad van Toezicht leden, leden van de OR, VVAR, CCR en het concernteam bespraken samen 
deze onderwerpen. 
 

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 
mevrouw M. Kasper de Kroon voor de kundige en betrokken wijze, waarop zij haar rol als voorzitter 
van de Raad van Bestuur heeft vervuld.  
De Raad van Toezicht kijkt tevens met veel respect en erkentelijkheid terug op de wijze waarop de 

heren Duifhuizen en Dost gedurende vele jaren, door hun rol in de Raad van Toezicht, bijgedragen 

hebben aan de Zorggroep Noordwest Veluwe. 

Raad van Toezicht, maart 2020 
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Medezeggenschap 

Cliënten 
Participatie van cliënten bij onze verlening van zorg vinden wij heel belangrijk. Wij streven immer 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 2019 is er vier keer met de CCR vergaderd. Belangrijke onderwerpen zoals de voorbereidingen 
rondom het nieuwe Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), de opstelling en uitvoering van het 
Kwaliteitsplan, uitkomsten van de Zorgrelatiemeter en de PREM en de voorbereidingen voor de Wet 
Zorg en Dwang zijn besproken. Via de financiële commissie van de OR/CCR is de CCR betrokken bij 
de totstandkoming van de begroting en heeft hierover positief geadviseerd.  
 
De komst van de nieuwe WMCZ is nauwgezet gevolgd en besproken tijdens een bijeenkomst van de 
CCR met de lokale raden op 28 november 2019. De voorbereidingen om aan alle vereisten van de 
WMCZ te voldoen lopen door in 2020.  
 

Medewerkers 
De Raad van Bestuur van de Zorggroep wil de belangen van de 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. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze 
werkwijze bleek in 2019 goed te bevallen. In 2019 is vier keer met de GemOR vergaderd.  

 

Verpleegkundigen en Verzorgenden 
De Zorggroep heeft ook 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.  
De VVAR bestond op 31 december 2019 uit 7 leden. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een 
beleidsplan, een werkplan en een reglement. De VVAR heeft gewerkt aan haar bekendheid binnen de 
organisatie en heeft op diverse onderwerpen adviezen uitgebracht.   
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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 2019 heeft de Zorggroep conform het hiervoor in 2018 vastgestelde beleid 
gewerkt.  
 
Het risicomanagement is qua control geborgd binnen de afdeling Control en Informatisering, het 
Kwaliteitsbureau en het Bestuursbureau. 
 

Operationele risico’s 
Eind 2019 zijn de eerder gedefinieerde risico’s geëvalueerd en een aantal mogelijke risico’s voor 2020 
vastgesteld. 
 

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 2019 is door medewerkers geen beroep op de regeling gedaan. 

  



Jaarverantwoording 2019     definitief versie 1  d.d. 24-04-2020 
20 

Strategie, Positionering en Identiteit 
In 2019 is de strategie verder uitgekristalliseerd (strategie 2017-2020), vanuit de Christelijke identiteit 

van de Zorggroep en vanuit ondernemerschap. De Zorggroep Noordwest-Veluwe ging twee uitdagingen 

aan: 

1) Een transitie van zorgorganisatie naar zorgonderneming. We hebben niet alleen kennis over de 

oudere, maar we kennen de oudere en weten wat  belangrijk is in elke fase van zijn/haar leven; 

2) Functioneren als ondernemer die meebeweegt met het veranderende  gedrag / de veranderende 

wensen van ouderen en hun naasten. Als  organisatie en professional zijn we flexibel en bieden we 

oplossingen.  Van verpleegkundige naar zorgmakelaar en van verzorgende naar life coach. 

De Zorggroep werkt met de volgende kritische succesfactoren: 

Deze factoren worden op de volgende manier toegelicht: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Op 5 december 2019 heeft de Raad van Bestuur samen met het Concernteam de herijking van de 

strategie besproken. Er is een aantal kaders op hoofdlijnen geschetst, als voorstel aan de nieuwe 

bestuurder voor 2020.   
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Beleid en prestaties 2019 

Client 

Werken aan kwaliteit 
Het projectplan kwaliteitsbudget is eind januari 2019 goedgekeurd. Om de uitvoering van het plan goed 

te kunnen monitoren is het opgedeeld in 4 deelplannen die worden uitgevoerd onder 

verantwoordelijkheid van een lid van het concernteam.  

De uitvoering van het kwaliteitsplan maakt positieve energie los bij medewerkers. Er ontstaan mooie 

samenwerkingsverbanden tussen de verschillende disciplines.  

Kwaliteitsrapportages 
Werden in 2018 de kwartaalrapportages alleen nog op concernniveau gepresenteerd, in 2019 werden 
de rapportages ook op locatieniveau gepresenteerd. Op deze manier wordt er meer en beter inzicht 
verkregen in de kwaliteit per locatie.  
 
Kwaliteitsplan 
De extra gelden die beschikbaar zijn gesteld, bovenop de 3,3 miljoen, worden voornamelijk ingezet 
om de Zorggroep verder te ontwikkelen en te positioneren als lerende organisatie. Hiervoor is een 
plan ontwikkeld als onderdeel en uitbreiding van het huidige kwaliteitsplan.  
 
Ontwikkelgelden Zorgkantoor 
In 2019 participeert de Zorggroep in de regio Zwolle, evenals in 2018, in het deelproject ketenzorg. Dit  
is één van de vijf projecten die wordt gefinancierd uit de ontwikkelgelden die beschikbaar zijn gesteld 
door het Zorgkantoor. In dit project worden ervaringen uitgewisseld met diverse zorgaanbieders in de 
regio Zwolle. Voor de Zorggroep is dat het project VOS. Een belangrijk onderdeel daarbij is hoe we de 
samenwerking tussen huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde kunnen optimaliseren in de 
zorg rondom kwetsbare ouderen.  
 
VOS 
In maart 2019 is Zorggroep Noordwest-Veluwe gestart met het transformeren van bureau 
Zorgbemiddeling naar Klantadvies. Tevens is gestart met het ontwikkelen van het Veluws Ouderen 
Servicepunt. De Zorggroep wilde voor alle cliënten van Zorggroep Noordwest- Veluwe een uniforme 
klantbenadering of klantreis.  Daarnaast is binnen het samenwerkingsverband Gezond Veluwe in 2016 
al gesproken over het ontwikkelen van een servicepunt voor de hele regio. In 2019 heeft Zorggroep 
Noordwest-Veluwe de handschoen opgepakt en is naast het optimaliseren van de klantreis, gestart met 
het oprichten van het Veluws Ouderen Servicepunt.  
2019 was het jaar waarin op projectbasis is gepilot, gebouwd, bijgesteld, gemonitord en gestart is.  
Aan het eind van 2019 is de balans opgemaakt en wordt er door Zorggroep Noordwest-Veluwe grote 
waarde aan gehecht om zowel de afdeling Klantadvies als Het VOS op de ingeslagen weg voort te 
zetten. De visie dat het VOS zich tot één centraal contactpunt ontwikkelt voor vragen rondom zorg en 
welzijn, is nog niet ten volle uitgekristalliseerd. Voor de doorontwikkeling is de input van omliggende 
partijen van belang. Met name ook over het onderdeel welzijn. Het streven is dat dit zich verder 
ontwikkelt en eind 2020 helder en gepositioneerd is. 
 
Inspectiebezoek Sonnevanck 
In juli en augustus zijn er twee bezoeken geweest van de inspectie aan Sonnevanck, een 
onaangekondigd bezoek en een aangekondigd bezoek. Naar aanleiding van de bezoeken heeft de 
inspectie aangegeven dat zij ziet dat de Zorggroep een lerende organisatie is en dat zij op 
Sonnevanck een verbetering op alle getoetste onderdelen ziet. 
 
ECD 
Het jaar 2019 is gebruikt om binnen de Zorggroep het ECD QiC in productie te nemen. In 2020 zal de 
verdere uitwerking en afronding van de invoering van het ECD plaatsvinden. 
 

Zorgrelatiemeter 
Ervaringen: cliënten en contactpersonen 

Met alle cliënten wordt een ‘Zorgrelatiegesprek’ gehouden en met de eerste contactpersonen van 
cliënten, die dit zelf niet meer kunnen. De uitkomsten worden anoniem verwerkt in de ‘Zorgrelatiemeter’, 
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een door ons zelf ontwikkeld systeem. De medewerkers werden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer 
van een 8,3. Het waren mooie en goede gesprekken in 97 teams waaruit veel informatie werd verkregen, 
om precies te zijn: 2.504 gesprekken. Een uitgebreid verslag is te vinden in ons Kwaliteitsverslag. 
 

PREM 
Voor de Wijkverpleging is in het voorjaar het verplichte PREM onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde door 
middel van telefonische interviews, uitgevoerd door het onderzoeksbureau ZorgfocuZ. De uitkomsten 
kwamen overeen met de Zorgrelatiemeter, die in het najaar is gehouden. Op enkele vragen werd er 
zelfs positiever gereageerd naar het onderzoeksbureau dan naar de eigen medewerkers. 
 
In de onderstaande tabel wordt het rapportcijfer weergegeven dat cliënten aan de Wijkverpleging gaven 
met daarbij de 8,6 vanuit het PREM onderzoek. Een prachtig cijfer en heel herkenbaar vanuit de 
Zorgrelatiemeter: 
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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 januari 2019 is geëvalueerd hoe de inzet van het moreel beraad is bevallen en of het meerwaarde 

biedt. Overall was de conclusie dat er door de gespreksleiders acties zijn ondernomen om het moreel 

beraad op de kaart te krijgen, dat er behoefte lijkt te zijn, dat er een methode is die werkt en dat de 

middelen beschikbaar zijn om de beraden te houden. Toch blijkt het moeilijk om er ruimte en tijd voor 

te maken in de praktijk. Daarom is er eind 2019 geconstateerd dat er opnieuw aandacht aan geschonken 

zal worden, omdat er veel draagvlak voor blijkt te zijn en men de meerwaarde hiervan inziet. Ook is 

geconstateerd dat niet alleen morele kwesties op zorginhoudelijke onderwerpen relevant zijn, maar ook 

bestuurlijk-organisatorische onderwerpen. In 2020 zal de Zorggroep opnieuw een impuls geven aan het 

moreel beraad, waarbij alle lagen van de organisatie betrokken zullen worden.  

Prisma Light 
De calamiteitencommissie heeft eind 2019 besloten om de naam aan te passen naar aanleiding van 

een training op het gebied van onderzoeken van incidenten, welke door alle teamleden is gevolgd. Er 

is immers niet altijd sprake van een calamiteit. Ook werkte de naam van het team beperkend in het doen 

van onderzoeken. In sommige gevallen was direct duidelijk dat er geen sprake was van een calamiteit, 

maar bleek onderzoek toch wenselijk. Om die reden is de naam aangepast naar TIO (Team Incidenten 

Onderzoek).  Dit betekent dat het team breder inzetbaar is bij onderzoek naar incidenten waar cliënten 

bij betrokken zijn, ook als de uitkomst minder ernstig is of als een calamiteit direct kan worden 

uitgesloten. 

Het TIO heeft in 2019 1 onderzoek gedaan op locatie Weideheem met behulp van de Prisma methode 

en aanvullende analyse methodieken.  

Er was geen sprake van een calamiteit volgens de definitie van een calamiteit. Wel was er sprake van 

een ernstig incident. Er heeft geen melding bij de Inspectie plaats gevonden en er zijn geen directe 

verbetermaatregelen gevonden die dit incident hadden kunnen voorkomen.  

Wel is er zogeheten ‘bijvangst’ naar voren gekomen, welke met de locatie is gedeeld. Deze bijvangst 

had allemaal betrekking op de periode na het incident en is onder te verdelen in de volgende 

categorieën; 

• Planning en organisatie van het onderzoek 

• Communicatie rondom het incident en communicatie binnen het team 

 

Klachten 
We werken sinds 2017 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 de klachten vastgelegd. Opvolging vanuit management richting 
degene die de klacht heeft kenbaar gemaakt wordt zo snel mogelijk georganiseerd. Afsluitend vindt een 
terugkoppeling plaats die, als afronding van de klacht, 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 2019 21 klachten ontvangen en afgerond. Alle klachten zijn, op 1 na, naar tevredenheid 
van degenen die een klacht hebben kenbaar gemaakt, afgehandeld.  Zowel in de uitkomst alsook hoe 
we de procedure hebben doorlopen. Opvallende aspecten in 2019 zijn: 

• Het aantal klachten (48 in 2018) is ten opzichte van vorig jaar zeer sterk afgenomen.  

• Een groot deel van de klachten hebben een korte doorlooptijd, worden snel en adequaat 
op gepakt.  
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• Omdat het aantal klachten zo beperkt is wordt vanaf medio 2019 niet langer meer per 
regio/locatie een verdere verbijzondering, zoals in het kwartaalrapport, gemaakt.  

• Geen van de 10 zorglocaties, mede kijkend naar de omvang van het aantal bewoners, heeft 
een opvallend, bovengemiddeld aantal klachten; 

• In relatie tot de aard van de klacht wordt iets vaker de communicatie c.q. bejegening  
genoemd. 
 

In bijgaande tabel  wordt de aard van de klachten per regio aangegeven. Aan een aantal klachten wordt 

één of meerdere type klacht gekoppeld. 
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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 en ook in 2019 het belangrijkste speerpunt in het strategische 
HRM-beleidsplan. Door te investeren in onze medewerkers willen we ervoor zorgen dat de Zorggroep 
een aantrekkelijke werkgever in de regio is en blijft. Naast de cliënt ook de medewerker centraal. In 
2018 is gestart met een belangrijk onderdeel om de ondersteuning vanuit Support te optimaliseren door 
het sterk vereenvoudigen en gebruikersvriendelijker maken van alle HR-processen met behulp  van 
internettechnologie: e-HRM. In 2019 heeft dit verder vorm gekregen en ook in 2020 volgt het 
digitaliseren van het  werving & selectie proces. Tevens wordt het gehele onboardingsproces 
gedigitaliseerd. 
 
We volgen de landelijke trends door HR meer op de kaart te zetten om mee te kunnen bewegen met, 
en ons voor te bereiden op, de veranderde arbeidsmarkt. De verwachting is dat de arbeidsmarkt krap 
blijft en dat we moeten leren leven met personeelstekorten. Dit vraagt om aanpassing binnen de 
organisatie. Het vraagt om extra inspanningen om medewerkers vast te houden maar ook innovatie en 
technologie worden steeds belangrijker. We bieden medewerkers grotere (full-time) contracten aan als 
medewerkers hier behoefte aan hebben. Dit vraagt een aanpassing in de roostering. Ook wordt 
onderzocht of een organisatiebrede flexpool haalbaar is en bij kan dragen aan de flexibiliteit van 
personele inzet.  Om medewerkers te binden en te boeien, is naast recruitment een interne talenscout 
aan de slag om medewerkers te ondersteunen bij de verkenning van de interne loopbaanpaden. De 
medewerker van nu stelt andere eisen, medewerkers willen naast werk van betekenis een goede werk-
privé balans en ontwikkelmogelijkheden.  
 
Door de afdeling HR zijn de interne - en externe ontwikkelingen samengevat in de speerpunten 
duurzame inzetbaarheid, digitalisering / innovatie en wendbaarheid en flexibiliteit. Er is een start 
gemaakt met een zogenaamde HR-kalender zodat het voor het management duidelijk is wanneer actie 
en input wordt verwacht om een bijdrage te leveren aan het goed uitvoeren  van HR-beleid. 
 
Wet- en regelgeving 
Veranderende wetgeving, met name de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 1 januari 2020, 
heeft veel voorbereiding gevraagd met name rondom de flexibele arbeidsovereenkomsten. Ook de 
nieuwe cao VVT, die vanaf 1 juli 2019 van kracht is, zet in op meer vaste banen voor breed inzetbare  
werknemers. Naast meer salaris en de continue aandacht voor de aanpak van de werkdruk, zijn in deze 
nieuwe cao contouren vastgelegd om (met name oudere) medewerkers te ondersteunen zolang 
mogelijk fit in het werk te blijven. Dit door het zgn. Balansbudget en de Landingsbaan. Voor 
medewerkers die 45 jaar onafgebroken in de zorg hebben gewerkt, stelt de cao een lagere 
pensioenleeftijd voor met behoud van loon. E.e.a. wordt door cao partijen verder uitgewerkt en in 2020 
intern voorbereid als onderdeel van het te ontwikkelen duurzame inzetbaarheidsbeleid. 
 
FWG 
Er is gestart met het actualiseren van het functiehuis in samenwerking met FWG. Er is gestart met de 
functies in zorg en welzijn en binnen het Advies en Behandelcentrum. In 2020 volgen de functies binnen 
de ondersteunende diensten. 
 
Medewerkersonderzoek 
De resultaten van het medewerkers (- tevredenheids)onderzoek van 2019 laten een stijging zien op 
alle onderdelen ten opzichte van de vorige meting. Toch zijn er ook grote verschillen waar te nemen 
tussen de diverse teams.  Ruim 80 procent van de medewerkers geeft aan geen actie te ondernemen 
naar ander werk. Van de  medewerkers die hebben aangegeven wel actie te ondernemen, of dit de 
afgelopen drie maanden te hebben gedaan,  geeft meer dan de helft aan dit binnen de Zorggroep te 
doen/te hebben gedaan.  Medewerkers van de Zorggroep geven verder aan trots te zijn op collega’s, 
de sfeer / cultuur binnen de Zorggroep en de samenwerking. Zij zien verbeterpunten in de 
communicatie en leidinggevende/ management. Ieder team gaat met de eigen verbeterpunten aan de 
slag en in 2020 volgt er een Zorggroepbreed plan van aanpak naar aanleiding van de resultaten.  
 
Gesprekscyclus 
In 2019 is de nieuwe gesprekscyclus geïmplementeerd. Iedere medewerker krijgt minimaal 1 gesprek 
met zijn/haar leidinggevende. Dit proces wordt digitaal ondersteund via het e-HRM systeem. De 
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uitkomsten van deze gesprekken geven mede input aan strategische personeelsplanning. Een eerste  
evaluatie van de gesprekscyclus staat voor medio 2020 gepland.  
Strategische personeelsplanning 
Nadat in 2018 de eerste stappen zijn gezet om de personele samenstelling in zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve zin in beeld te brengen, is in 2019 een verdere uitrol van strategische 
personeelsplanning opgepakt.  Inmiddels is het strategisch opleidings- en ontwikkelingsbeleid op een 
aantal vlakken herzien en zijn er stappen gezet om de personele samenstelling in zowel kwalitatieve 
alsook in kwantitatieve zin verder in kaart te brengen. Nu wordt eerst een goede basis gelegd voor het 
toepassen van het proces omtrent strategische personeelsplanning. Naast voldoende tijd, expertise 
wordt het ook wenselijk te werken aan draagvlak en het zoeken naar een voor de Zorggroep 
passende methode om van strategische personeelsplanning een succes te maken. Een deel van de 
input voor de SPP volgt uit de uitkomsten van de gesprekscyclus. 
 

Nieuwe medewerkers en behouden jonge medewerkers 
 
Zorgmedewerkers 
Door de krapte op de arbeidsmarkt blijft het aantrekken en behouden van medewerkers een grote 
uitdaging. Daarnaast wil de Zorggroep extra personeel aan trekken om onze cliënten, naast de ‘basis’ 
verzorging en behandeling ook de aandacht te kunnen geven zodat zij zich bij ons ‘thuis’ voelen.  
Daarvoor is in 2019 een nieuwe groep medewerkers gestart binnen de Zorggroep, de 
huiskamergastvrouwen,-gastheren.  Met de komst van de huiskamer gastvrouwen /- gastheren op de 
teams wordt er meer ruimte en tijd gecreëerd  voor medewerkers hetgeen direct ten goede komt aan 
de zorg voor de cliënt. 
 
Naast de reguliere opleidingscapaciteit op het gebied van intern opleiden, doorstroommogelijkheden 
en zij-instromers zijn in 2019 net als in 2018 weer 30 extra leerlingen gestart met een interne opleiding 
tot VIG. Van de 15 mensen die in 2018 gestart zijn in een oriëntatiebaan hebben zich 10 medewerkers 
verbonden aan de Zorggroep en zijn na de oriëntatie gestart met de interne opleiding tot VIG. De 
afdeling Leren & Ontwikkelen is uitgebreid met twee praktijkbegeleiders om het leerklimaat van de 
leerlingen binnen de Zorggroep te verbeteren. Voor 2020 en verder gaan we er vanuit dat door 
bovenstaande doorgroeimogelijkheden, zowel bij de huidige als bij de huiskamergastvrouwen,-heren, 
we in staat zijn meer medewerkers van niveau 2, 3, 4 en hoger aan ons te binden.  
 
Ondanks alle inspanningen en een grote arbeidsmarktcampagne lukt het niet om alle (zorg)vacatures 
ingevuld te krijgen. Wel laat de uitstroom een lichte daling zien maar nog steeds zien we dat een (te) 
groot aantal medewerkers de Zorggroep verlaat . Omdat de uitstroom van 20-30 jarige medewerkers 
groter was dan in andere leeftijdsgroepen is naar het waarom van deze uitstroom, in 2018 bij deze 
leeftijdsgroep, specifiek onderzoek gedaan. Een van de uitkomsten van dit onderzoek is dat deze 
doelgroep behoefte heeft aan meer betrokkenheid, coaching en begeleiding, inlevingsvermogen en 
ontwikkelmogelijkheden. Het advies uit dit onderzoek om meer rekening te houden met verschillende 
generaties en leeftijdscategorieën wordt meegenomen in het beleid voor duurzame inzetbaarheid dat 
in 2020 verder wordt ontwikkeld. 
 
Themamiddag binden en boeien 
In juni  is met de Raad van Bestuur, CT, CCR, OR, VVAR en een afvaardiging van de afdeling HR een 
bijeenkomst georganiseerd met als  thema ‘Binden en boeien van medewerkers”. 
Een aantal verpleegkundigen en verzorgenden zijn uitgenodigd en geïnterviewd  aan de hand van de 
vragen: Wat kan (of moet) de Zorggroep doen om jou te blijven binden en boeien, waar zitten 
verbeterpunten voor de Zorggroepen en wat hoor / weet je van collega’s? 
De uitkomsten worden gebruikt als input om de koers van het strategische HR-beleid verder aan te 
scherpen. Ook volgt er in 2020 een verdiepend onderzoek met dit thema.  
Naar aanleiding van de reacties is ook de positie van de leidinggevenden (manager middenkader) 
besproken. Voor een goede bedrijfsvoering is deze rol cruciaal. Inmiddels wordt vanuit de afdeling 
Leren& Ontwikkelen gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor alle managers en 
leidinggevenden. 
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Opleiding en ontwikkeling 
De Zorggroep e-Academie 
De Zorggroep e-Academie heeft zich ook in 2019 verder doorontwikkeld en verrijkt zich continue met 
nieuwe e-learning modulen en klassikale opleidingen. Zwaartepunt ligt 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. Ook het scholingsprogramma voor de nieuwe 
huiskamergastvrouwen/-gastheren wordt via de Zorggroep e-Academie aangeboden en de voor iedere 
medewerker een verplichte scholing rondom Privacybescherming  en Informatiebeveiliging. 
 
Good Habitz 
Om leren en ontwikkelen niet alleen verplicht en functioneel maar ook vooral leuk te maken, biedt de 
Zorggroep een online scholingsaanbod met meer dan 100 trainingen voor medewerkers en vrijwilligers, 
Good Habitz. In dit scholingsaanbod zitten allerlei soorten trainingen (kennis, kunde, vaardigheden 
(digitale) -management, talen, algemene ontwikkeling, etc.). Iedere  medewerker en vrijwilliger van de 
Zorggroep heeft onbeperkt toegang tot alle onlinetrainingen.  Ook voor de ontwikkelingsvragen uit de  1 
op 1 gesprekken uit de gesprekscyclus kan Good Habitz geraadpleegd worden. 
 
Leerhuis 
De Zorggroep heeft haar ambitie in 2019 ook vertaald in haar visie omtrent een Leerhuis. De Zorggroep 
focust zich in het Leerhuis onder andere op personen die nu niet of onvoldoende zijn geschoold maar 
wel een sterke belangstelling hebben voor en intrinsiek gemotiveerd zijn voor een baan in de zorg en 
het werken met ouderen of zich juist verder willen ontwikkelen in een bestaande functie. In 2020 wordt 
hier verder inhoud aan gegeven en wordt bepaald wat nodig is om van de Zorgroep een aantrekkelijke, 
innovatieve, toekomstgerichte leer- en werkgever te maken. Dit geldt, mede kijkend naar de krapte op 
de arbeidsmarkt, voor de bestaande maar ook zeker voor de te werven nieuwe medewerkers. 
 
Leiderschapsprogramma 
Om de managers en leidinggevenden te ondersteunen om hun positie nu en in de toekomst goed in te 
kunnen nemen, hebben zij in 2019 een test ingevuld, de Personal Leadership Survey. De uitkomsten 
hiervan vormen het uitgangspunt voor het leiderschapstraject dat in 2020  verder wordt vormgegeven 
en doorlopen. 
 
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 2019 zijn er 7 contacten geweest met de vertrouwenspersoon betreffende ongewenste 
omgangsvormen. 
 

Verzuim 
Pro.Fit is sinds 2017 de arbodienstverlener van onze organisatie. Door de samenwerking met Profit is 
meer focus op verzuim en is de visie op verzuim helder om de inzetbaarheid van medewerkers 
maximaal, zowel proactief als preventief, te beinvloeden. Onderzoek heeft uitgewezen dat al het verzuim 
boven 3-4% niet uit ziekte voort komt maar uit de wijze waarop mensen het werk met elkaar organiseren. 
Ook geloven we dat medewerkers die met plezier en succesbesef, binding en betrokkenheid hun werk 
uitoefenen een geheel andere ver zuimbehoefte 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 verzuim in de diverse onderdelen verschillend is, zet de dalende trend door. Aandacht en 
goede begeleiding blijft nodig. Om het middenkader hierin te ondersteunen is in mei 2019 een 
“terugkomdag regie op verzuim” georganiseerd in samenspraak met de arbodienstverlener en de 
verzekeraar om de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede verzuimbegeleiding op peil 
te brengen en te houden. 
 
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. 



Jaarverantwoording 2019     definitief versie 1  d.d. 24-04-2020 
28 

De aard van het takenpakket en de daarvoor benodigde kennis en competenties veranderen. Dit heeft 
gevolgen voor het te voeren HRM-beleid. 
We blijven in nauwe samenwerking met de Arbeidsmarktregio, werkgeversorganisaties en VWS extra 
inspanningen leveren. 
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Bedrijfsvoering 
ICT 
In 2019 is nieuw ICT beleid vastgesteld om de Zorggroep voor te bereiden op de toekomst, uit dit 
beleid zijn twee projecten voortgevloeid ‘unified communications’ en ‘digitale werkomgeving’. Concreet 
betekent dit dat medewerkers de beschikking krijgen over een smartphone om zorg gerelateerde 
taken eerder te kunnen uitvoeren en dat MS365 in de Cloud ingevoerd gaat worden in 2020. 
Meerdere applicaties zijn in 2019 vervangen. Zowel het nieuwe ECD, het nieuwe roosterpakket, het 
Topdesk-systeem voor ICT meldingen als het nieuwe HRM-systeem zijn aangeschaft bij meerdere 
nieuwe leveranciers waar goede afspraken mee zijn gemaakt. In 2019 is de beveiligde mail 
gerealiseerd door de invoering van zorgmail/mimecast. Medio 2019 is een nieuw Hoofd ICT 
aangesteld om de uitvoering van het nieuwe beleid in goede banen te leiden. 

 

Vastgoed en inkoop 
Met het opstellen van een meerjarenplan voor het onderhoud heef het eind 2019 nieuw aangenomen 
hoofd vastgoed zicht op wat er de komende jaren aan onderhoud binnen de Zorggroep gedaan moet 
worden. In 2019 is reeds een start gemaakt met het afhandelen van achterstallig onderhoud dat was 
ontstaan door een benodigde focus op nieuwbouw. De nieuw gerealiseerde (ver-)bouw heeft geleid tot 
de succesvolle oplevering van Kroondomein, Boerhaavelaan en de Bloementuin op Sonnevanck.  
Naar aanleiding van leveranciersbeoordelingen van verschillende leveranciers zijn overeenkomsten 
aangepast of zijn er nieuwe leveranciers aangetrokken. 
 

C&I 
De afdeling C&I heeft in 2019 een nieuwe werkwijze rondom de begroting ingevoerd. Er is een 

meerjaren begroting opgesteld. Deze meerjaren begroting levert vervolgens per jaar een jaarschijf aan 

de hand waarvan de begroting voor het komende jaar in grote lijnen opgesteld wordt. Dit zal vanaf 

2020 een efficiëntieslag gaan opleveren.   

Zorgcontractering 2020 / herschikking 2019  
In de herschikkingsafspraak van het zorgkantoor zijn de budgetten voor 2019 vastgesteld voor zorg, 
crisisplaatsen, meerzorg (incl. groepsmeerzorg), inrichtingskosten gedwongen verhuizing en 
kwaliteitsbudget bekostigd uit de WLZ. Het zorgkantoor heeft in de herschikking een hoger 
kwaliteitsbudget 2019 toegekend dan initieel was afgesproken.  
 
Voor de geriatrische revalidatiezorg heeft in 2019 bij zorgverzekeraars CZ, Nationale Nederlanden en 
Ohra overproductie plaatsgevonden. Bij deze verzekeraars is het omzetplafond GRZ 2019 bereikt en 
wilde men deze niet verder ophogen. Voor verzekerden van deze zorgverzekeraars is een 
opnamestop op Klimop van toepassing geweest van 22 november 2019 t/m 31 december 2019. 
Voor de contractering van wijkverpleging 2020 zijn bezwaarschriften ingediend bij verschillende 
zorgverzekeraars over de tarieven voor 2020. Dit heeft geleid tot verschillende gesprekken met als 
resultaat een toename van de tarieven voor 2020 met gemiddeld 7,8% ten opzichte van 2019. Met 
één verzekeraar, Caresq, zijn voor 2020 geen contracten overeengekomen voor GRZ, Wijkverpleging 
en ELV. De geboden tarieven door Caresq waren te laag, de betrokken cliënten zijn hierover 
geïnformeerd. 
 
Op 2 december 2019 hebben de gemeenten de definitieve tarieven WMO 2020 aangeboden. De 
tarieven 2020 voor de dagbegeleiding ouderen zijn nagenoeg niet gestegen ten opzichte van 2019. 
De tarieven 2020 voor de huishoudelijke hulp zijn gemiddeld 8,9% gestegen ten opzichte van 2019.  
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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 
In 2019 is grotendeels met dezelfde partijen samengewerkt als in 2020. Met diverse zorgorganisaties 
is overleg geweest om op verschillende terreinen te kijken hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we 
in de toekomst zouden kunnen samenwerken. De onderwerpen zijn soms zorginhoudelijk, soms 
gericht op innovatie en soms gericht op de arbeidsmarkt. Het VOS, Veluws Ouderen Steunpunt, is een 
van de samenwerkingsprojecten die wij samen met GezondVeluwe geïnitieerd hebben in de regio. 
Ook de samenwerking met huisartsenpraktijken in de regio als Medicamus  is en wordt hierbij 
opgezocht.   
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Eind 2019 is een aanvang gemaakt voor de herijking van de strategische koers voor na 2020. Door de 

aanstaande wisseling van de Raad van Bestuur zijn hiervoor contouren weer gegeven. In 2020 zal een 

proces gestart worden voor de herijking van de identiteit en kernwaarden en de te volgen strategie vanaf 

2021. In grote lijnen zijn de volgende speerpunten onderkend: 

1. Toekomstige strategie en structuur: concretiseren zorgondernemerschap  

2. Medewerkers: inzetbaarheid (employability) en aanpassingsvermogen (adaptability) 

3. Innovatie: concretiseren koploper zorg 

Tenslotte: veiligheid, aanspreekbaarheid en samenwerking 

Er is stil gestaan bij het belang van het werkklimaat, in alle lagen van de organisatie. Het belang van 

het voelen van veiligheid is cruciaal om je prettig te voelen en je werk goed te kunnen uitvoeren. Dat 

betekent dat het maken van fouten niet erg is, zolang we elkaar helpen om ervan te leren. Dat elkaar 

meer aanspreken nodig is, maar alleen gaat gebeuren als de omstandigheden veilig genoeg zijn. Hierin 

hebben leidinggevenden een voorbeeldrol. 
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