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VOORWOORD

We hebben in 2017 veel geïnvesteerd in kwaliteit. 
Meestal op initiatief van de locaties zelf, in de vorm 
van concrete projecten die het leven van onze cliënten 
beter maken. Van coaching om de samenwerking van 
de teams te bevorderen, tot een stortkoker voor afval, 
waardoor onze bewoners minder op de lift hoeven te 
wachten.

Er zijn vele mooie ‘kwaliteitsparels’ bij Zorgpartners. 
Medewerkers werken met liefde voor hun vak en 
er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten voor onze 
bewoners. De betrokkenheid van en samenwerking 
met mantelzorgers is essentieel om ook in de 
toekomst goede zorg te kunnen leveren. Maar die 
betrokkenheid en samenwerking ontstaan niet 
vanzelf. Met het project ‘In voor Mantelzorg’ hebben 
we onderzocht hoe we betrokkenheid kunnen 
stimuleren en de samenwerking zo vormgeven, dat 
het iedereen wat oplevert: om te beginnen voor de 
bewoners zelf maar ook voor de mantelzorgers en 
medewerkers.

Zorgpartners levert goede kwaliteit! De grote 
uitdagingen voor de komende jaren liggen in 
de regio die steeds meer vergrijst. Om de zorg 
voor al deze mensen goed te organiseren is de 
samenwerking met onze partners heel belangrijk: 
andere zorginstellingen, maar ook huisartsen, de 
gemeente en de woningcorporaties. Zorgpartners 
speelt in die samenwerking een belangrijke rol. 
Bijvoorbeeld met onze casemanagers die cliënten 
en mantelzorgers thuis ondersteunen waardoor zij 
het samen langer volhouden. Met onze thuiszorg die 
mensen thuis kan ondersteunen. Of met de verhuur 
van aanleunwoningen die een veilig alternatief bieden 
voor het eigen huis. Zo zorgen we ervoor dat mensen 
langer zelfstandig en op een betere manier kunnen 
wonen.

Onze medewerkers mogen trots zijn op hun werk 
en ik vind dat zij die trots best mogen uitdragen. Zij 
zijn namelijk onze belangrijkste ambassadeurs. Hun 
enthousiasme draagt eraan bij dat we de komende 
jaren voldoende kracht hebben om goed voor onze 
bewoners en cliënten te zorgen.

Margot van der Starre, Raad van Bestuur

Halverwege 2017 deed de overheid een toezegging:  

er komt meer geld beschikbaar voor de ouderenzorg.  

Na de bezuinigingen in de afgelopen jaren ging er  

een zucht van verlichting door onze organisatie.

Onze medewerkers 
mogen trots zijn op 

hun werk
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MISSIE

missie
Dienst- 

verlening  
afgestemd op 

cliënt

Denken en 
handelen 

vanuit kern-
waarden

Missie
De missie van Zorgpartners 

is het zijn van een betrouwbare 

toonaangevende zorgaanbieder voor 

mensen met een zorgvraag in Midden-

Holland in het bieden van een breed  

palet aan dienstverlening op het  

gebied van wonen, welzijn,  

zorg en behandeling.  

Dit uit zich als volgt: 

Maximale 
speelruimte

binnen
gestelde  
kaders

 
Actief  

samenspel 
medewerkers 

en cliënt
Inspelen 
op trends

Cliënt 
staat  

centraal

• Wij hebben een intensieve en zorgvuldige 
afstemming met de cliënten en cliëntenraden 
waarbij eigenheid, maatwerk, respect voor ieders 
keuze en cliëntwensen centraal staan. In alles wat 
wij doen en faciliteren staat centraal wat onze 
cliënten belangrijk vinden. Onze cliënten willen 
een veilige omgeving en in samenspel met familie, 
vrienden, medewerkers en vrijwilligers maken zij 
zelf keuzes. Daarbij ervaren zij echte aandacht 
en respect en voelen zich gehoord. Allen willen 
letterlijk en figuurlijk ruimte.

• Onze medewerkers hebben een actieve rol in het 
samenspel met en tussen cliënt, mantelzorger en 
vrijwilliger.

• Wij denken en handelen vanuit onze kernwaarden: 
eigenheid, durf en aandacht en worden herkend 
op onze kernkwaliteiten: creativiteit, daadkracht en 
inlevendheid.

• Wij zoeken voor en met onze medewerkers 
maximale regel- en speelruimte binnen de 
gestelde kaders om op klantwaarden en 

kernwaarden te handelen en vanuit kernkwaliteiten 
de cliënt elke dag centraal te stellen.

• Wij zijn een organisatie die zorg- en dienst-
verlening biedt, afgestemd op de cliënt, waarbij 
expertise beschikbaar is in de vorm van een multi-/
interdisciplinair behandelteam.

• Wij spelen in op trends, nemen onze cliënten, 
familie, medewerkers en vrijwilligers daarin mee,  
zetten in op innovatie en zijn financieel toekomst-
bestendig en versterken hiermee onze marktpositie.
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VISIE

 
 

visieRespect 
voor wie hij is. 
  Respect voor 

zijn levensloop en 
vooral respectvolle 

bejegening

Wij geloven in een samenleving waarin mensen 
naar elkaar omzien en dienstbaar zijn. Naast de 
professionele gezondheidszorg wordt in steeds 
belangrijkere mate ook “welzijn en zorg” geboden 
via initiatieven in de maatschappij. Samenwerking 
daarmee is voor Zorgpartners zeer belangrijk. 
Zorgpartners leeft dit principe na door actief te 
participeren in de wijken en dorpen, waardoor 
inwoners gebruik kunnen maken van onze 
dienstverlening. 

Met inzet en passie komen medewerkers op voor 
de belangen en behoeften van de cliënten. Mensen 
werken met hun hart op de goede plaats en zorgen 
daardoor voor een aanbod dat aansluit op de 
individuele wensen van de cliënt.

Goede zorg- en dienstverlening is het resultaat van 
goede samenwerking tussen cliënten, mantelzorgers, 
medewerkers en vrijwilligers. Zelfredzaamheid en 
samenredzaamheid van de cliënt vindt Zorgpartners 

belangrijk. De cliënt heeft daarbij zelf de regie 
en is in staat om zijn eigen leven te leiden. Voor 
cliënten betekent dit een waardige levensfase, met 
mantelzorgers als gewaardeerd onderdeel van het 
dagelijks leven en voor medewerkers dat zij “trots zijn 
op hun werk”.

Visie 
De cliënt verwacht 

van (medewerkers van) 
Zorgpartners:

Persoons-
gerichte zorg- 

en dienstverlening 
waarbij het eigenaar-
schap van zorg- en 
dienstverlening ligt 
bij de cliënt en zijn 

omgeving

Verantwoorde 
zorg- en dienst-

verlening. De cliënt 
kan, eventueel samen 

met zijn mantelzorgers, een 
weloverwogen keuze maken 
en balans vinden tussen het 

vermijden van risico’s en 
kwaliteit van leven

Een omgeving 
waarin de mening en 
de wens van de cliënt 

een grote stem heeft in 
het beleid en in de wijze 
waarop de individuele 

zorg wordt  
verleend
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KERNPRESTATIES

Kernprestaties 
2017

885 
Verpleeghuis- 

plaatsen 

385 
Verzorgings-

plaatsen

70 
Geriatrische 
Revalidatie

Aantal plaatsen

     2721
Medewerkers 

Waarderingscijfer 
medewerkerraadpleging 2016

Waarderingscijfer 
cliëntenraadpleging 2017 
(Zorgkaart Nederland)

  

7

7.8

Totaal bedrijfsopbrengsten 2017:  € 128.001.816
Geconsolideerd resultaat 2017:   € 10.405.718

 

Aantal medewerkers en vrijwilligers

1613
Vrijwilligers

1242
Intramurale 

cliënten

163
Cliënten voor 

dagactiviteiten

914
Extramurale  

cliënten
(exclusief cliënten voor 

dagactiviteiten)

Aantal cliënten per 31 december 2017

61
Cliënten 

Geriatrische 
Revalidatie

542 
Aanleun- 
woningen

28
Eerstelijns 

verblijf
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Persoonlijke 
aandacht in de 
huiskamers

CLIËNT CENTRAAL

Aandacht, veiligheid en een zinvolle dagbesteding, 

Zorgpartners besteedde in 2017 veel zorg aan het  

welzijn van cliënten. We maakten extra geld vrij voor  

de aanwezigheid van medewerkers welzijn in de  

huiskamers van verpleeghuizen.

een spelletje te doen, een troostend woord te bieden 
of samen de krant te lezen.”

Overzicht houden
Het Kwaliteitskader voor verpleeghuiszorg stelt dat er 
permanent begeleiding moet zijn in de huiskamers 
van verpleeghuizen, vertelt Mariska Vos. Zij doet 
onderzoek naar begeleiding van bewoners en zinvolle 
dagbesteding bij Zorgpartners. Vos: “De aanwezigheid 
van een medewerker welzijn in de huiskamer maakt 
een groot verschil. Het vergroot de veiligheid en het 
welbevinden van cliënten. Verzorgenden kunnen niet 

de hele tijd in de huiskamer aanwezig zijn, omdat ze 
cliënten moeten helpen op de kamers. Medewerkers 
welzijn hoeven dat niet. Zij hebben het overzicht en 
kunnen daardoor goed inspelen op hoe een bewoner 
zich voelt. Er is nu meer tijd voor persoonlijke 
aandacht.”

Prettig voor familie
Bertels: “Ik merk dat het ook voor de familie heel 
prettig is dat wij er zijn. Het is voor hen een fijn gevoel 
dat er de hele dag aandacht is voor hun naaste. We 
maken het gezellig met de bewoners.” 

In Souburgh is van acht uur ’s ochtends tot half tien 
’s avonds een medewerker welzijn in de huiskamer 
aanwezig, met uitzondering van de rusttijd tussen een 
en drie. Als een medewerker even weg moet, draagt 
hij of zij de zorg over. Er is dus altijd iemand in de 
huiskamer. Petra Bertels is één van de medewerkers 
welzijn: “We beginnen ’s ochtends met het dekken 
van de tafel. We zorgen dat die uitnodigend is en 
stimuleren cliënten zo zelfstandig mogelijk hun ontbijt 
te eten. Daarna is er koffie en gaan de bewoners naar 
een van de verenigingen die Souburgh rijk is. Voor 
diegenen die in de huiskamer blijven zijn wij er, om 
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CLIËNT CENTRAAL

Meerzorg in 
Prinsenhof

In Prinsenhof is een afdeling opgericht 

voor mensen met dementie en 

gedragsproblemen. Cliënten met deze 

ingewikkelde problematiek vinden hier een 

veilige en prikkelarme omgeving, waar 

intensieve zorg mogelijk is.

“Als ik op mijn werk ben, ben ik er helemaal voor mijn 
cliënten”, zegt Mirjam Aret, woonbegeleider op de 
Meerzorg-afdeling van Prinsenhof. “Ik beweeg met ze 
mee en kijk steeds wat ze nodig hebben. Dat kan van 
moment tot moment verschillen. Het is mooi werk: 
uitdagend, je moet de cliënten echt leren kennen.”

De bewoners van de Meerzorg-afdeling hebben 
geregeld één op één begeleiding nodig. Daarom staan 
er twee tot drie verzorgenden op de groep, in plaats 

van één. Aret: “We bekijken voortdurend kritisch hoe 
we een veilige omgeving kunnen creëren, voor de 
bewoners maar ook voor de medewerkers. De lijnen 
met onze leidinggevende, de arts en de psycholoog 
zijn kort. Zij handelen zo nodig direct.”

Extra geld
De Meerzorg-afdeling is in januari 2017 van start 
gegaan. Leidinggevende wonen Sytske Seetz: “Alle 
medewerkers zijn geschoold door de GGZ. We 
werken met een vast team van vier medewerkers, 
dat aangevuld wordt met andere medewerkers van 
Prinsenhof.” Voor de bekostiging van de extra zorg 
worden per bewoner zogenoemde ‘Meerzorg-gelden’ 
aangevraagd bij het Zorgkantoor. Seetz: “We willen 
graag toe naar een vast bedrag om deze zorg te 
kunnen leveren. Nu vereist het veel administratie om 

de extra financiële gelden voor een cliënt voor elkaar 
te krijgen.” 

Zorgpartners werkte bij de inrichting van de 
afdeling samen met andere zorginstellingen in de 
regio, waaronder de GGZ. Zij blijven betrokken. 
Inmiddels heeft de afdeling een regionaal karakter. 
Seetz: “De vraag naar deze vorm van zorg zal alleen 
maar toenemen, nu de GGZ plaatsen afstoot en de 
problematiek van ouderen in onze verpleeghuizen 
zwaarder wordt omdat mensen langer thuis wonen. 
Als mensen met de zwaarste problematiek bij ons 
terecht kunnen, ontstaat ook meer rust op andere 
afdelingen.” 
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Tandem bestond in 2017 vijf jaar. Wat begon als een projectgroep 

is uitgegroeid tot een succesvolle organisatie die cliënten met 

dementie en hun mantelzorgers thuis ondersteunt. Casemanager 

Marieke van Tol: “Wij hebben de tijd voor een echt gesprek.”

Zorg thuis voor 
mensen met 
dementie

wat nodig is om de zorg thuis goed te organiseren. 
“In onze gesprekken ondersteunen we de cliënt en de 
mantelzorger. Daarbij ligt de focus op hun wensen en 
waarden. Maar we organiseren ook familiegesprekken 
om te kijken wat zij kunnen bijdragen aan de zorg. Dat 
is onze kracht: wij hebben de tijd om met een cliënt 
het gesprek aan te gaan. Ik wil iemand graag leren 
kennen en ook weten hoe hij vroeger was en waar zijn 
interesses lagen. Vaak geeft dat aanknopingspunten 
om de zorg goed in te richten.”

Grote stappen
De casemanager blijft gedurende de hele periode 

CLIËNT CENTRAAL

thuis bij de cliënt betrokken. “Meestal is op een 
gegeven moment dagbesteding of opname in een 
verpleeghuis nodig. Dat zijn grote stappen, ook voor 
de partner. Bij dementie is op allerlei momenten in het 
ziekteproces sprake van rouw. Wij begrijpen dat en 
maken de gevoelens die daarbij horen bespreekbaar.”
De meerwaarde van haar werk zit in het feit dat 
mensen zich gehoord voelen: “Je loopt een stukje met 
iemand mee in het leven en probeert zorg te dragen 
voor een zo goed mogelijke levenskwaliteit. Ook door 
te kijken naar wat nog wel goed gaat en door mee te 
denken over hoe de cliënt en zijn mantelzorger daar 
zolang mogelijk samen van kunnen genieten.”

Tandem is een financieel zelfstandige structuur  
met medewerkers die in dienst zijn bij Zorgpartners en 
andere zorginstellingen in de regio. “De case-managers 
werken heel nauw samen met onder meer huisartsen, 
de thuiszorg, de gemeente en vrijwilligers”, zegt 
Marieke van Tol. “Deze unieke constructie zorgt ervoor 
dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen 
en dat hun mantelzorgers goed ondersteund worden. 
We doen het met elkaar!”

Elkaar leren kennen
Casemanagers van Tandem gaan regelmatig bij hun 
cliënten thuis op bezoek en brengen steeds in kaart 



Inhoudsopgavei 10

MEDEWERKER AAN ZET

Leren tijdens 
het werk

Directe feedback, advies en praktische 

tips, dat kregen gastvrouwen, 

voedingsassistentes en zorgmedewerkers 

in Vijverhof tijdens hun ‘coaching on the 

job’. Gastvrouw Lineke Boon: “De coach 

gaf mij vertrouwen.”

Vijverhof schakelde twee coaches in om ervoor 
te zorgen dat medewerkers bewoners nog beter 
bij kunnen staan. Hoofd services Magda van 
der Werf. “Zij keken mee tijdens het werk en 
kwamen naar aanleiding daarvan met adviezen 
en tips. Zij gingen steeds uit van de kracht van de 
medewerkers. Daardoor durfden zij zich ook echt 
open te stellen.”

Lineke Boon heeft veel van de coaching geleerd. “Je 
gaat meer over je acties nadenken. Bijvoorbeeld over 
hoe je een bewoner op een goede manier vastpakt bij 
de ondersteuning. Of hoe je een kamer binnenkomt 
en hoe hard of zacht je praat. Op de eerste dag van 
de coaching had ik direct een nieuwe bewoner met 
wie het heel lastig communiceren was. De coach kon 
mij daarbij goed begeleiden. Ze vroeg aan mij hoe ik 
het wilde aanpakken en gaf daar feedback op. Dat gaf 
vertrouwen.”

Ruimte voor gesprek
Na de coaching on the job volgden een aantal 
bijeenkomsten voor alle medewerkers. Daar werd 
centraal kennis overgedragen, maar er was ook ruimte 
voor een gesprek. Van der Werf: “We hebben het 

onder meer gehad over wat medewerkers verwachten 
van hun leidinggevenden. Daar kwamen best veel 
emoties bij vrij. Veel gastvrouwen vonden dat ze op 
bepaalde uren met te weinig waren om de bewoners 
goed te helpen. Dat hebben we ter harte genomen, er 
zijn meer gastvrouwen aangenomen.” Boon: “Ik heb 
veel geleerd door ervaringen te delen met collega’s 
en te praten over wat je moeilijk vindt. De coach 
ondersteunde ons daar goed bij.”
Coaching on the job werd betaald vanuit de 
projectgelden die Zorgpartners in 2017 beschikbaar 
stelde. Inmiddels is het project uitgebreid naar andere 
beroepsgroepen binnen Vijverhof.
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MEDEWERKER AAN ZET

Bewoners van nu hebben meer zorg  

nodig dan vroeger en bij die zorg kijken 

we steeds meer naar de wensen van onze 

cliënten. Dit vraagt wat van medewerkers. 

We verwachten van hen onder andere dat 

ze coachende vaardigheden hebben en 

kunnen inspelen op nieuwe technologie.  

Een goede opleiding is daarbij noodzakelijk.

Zorgpartners geeft medewerkers de kans zich bij te 
scholen. Zo kunnen verpleegkundigen met niveau 3 
de opleiding tot niveau 4 volgen: een investering in 
kwaliteit maar ook een carrièrekans. Daniëlle Spek 
maakte gebruik van deze mogelijkheid: “Eén reden om 
de opleiding te doen, is dat ik met niveau 3 bepaalde 
handelingen niet meer mocht doen, die vroeger 
wel mochten. Bijvoorbeeld een mannenkatheter 

Meer kennis,  
betere zorg

inbrengen. Maar ik wilde vooral graag mijn kennis 
vergroten.” Tijdens haar opleiding verdiept Daniëlle 
Spek zich onder meer in niet-aangeboren hersenletsel. 
“Dat is ontzettend nuttig omdat heel veel cliënten 
hiermee te maken hebben”, merkt ze. “Mijn nieuwe 
kennis draag ik over op mijn collega’s.  
De klinische les die ik gaf over niet-aangeboren 
hersenletsel was een eyeopener voor ons allemaal.  
Je begrijpt veel beter wat er achter het gedrag van  
een bewoner zit.”

Zorgvraag overzien
Daniëlle Spek ging voor de opleiding naast haar 
werk een dag per week naar school. Daarnaast 
besteedde ze tijd aan opdrachten en een persoonlijk 
verbeterplan. “Dat is best pittig. Gelukkig steunde mijn 
thuisfront mij enorm. Dat helpt!” Wat heeft het haar 
opgeleverd? “Vooral dat ik meer van een afstandje 
naar mijn werk op de afdeling kan kijken. Ik overzie 
de zorgvraag beter en help daarmee niet alleen de 
cliënt zelf, maar ook de familie, de gastvrouwen in de 
huiskamer, de voedingsassistentes en mijn andere 
collega’s.”

Ze raadt de opleiding iedereen aan: “Ik zat in een 
groep met heel verschillende leeftijden, ook mensen 
die al lang niet meer in de schoolbanken hadden 
gezeten. Je moet ervoor werken, maar het is ook leuk. 
Je wisselt ervaringen uit met collega’s en we kregen 
goede begeleiding.”
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Ruim 100 nieuwe medewerkers welzijn 

traden in 2017 aan bij Zorgpartners. 

Een persoonlijk pakket aan cursussen 

en workshops zorgt ervoor dat zij goed 

toegerust zijn op hun taak in onze 

verpleeghuizen. Jeannette Deelen en 

Jose van den Berg, medewerkers welzijn 

bij Savelberg, zijn enthousiast over de 

mogelijkheden.

“Ik wilde al heel lang in de zorg werken, maar dacht 
dat dat niet kon omdat ik geen diploma had”, vertelt 
Jeannette Deelen. “Nu werk ik als medewerker 
welzijn in de huiskamer. Zorgpartners verzorgt 
de scholing. Ik help bewoners met het eten en 
stimuleer dat ze actief zijn. Dit sluit goed aan op het 

Goed voorbereid 
aan de slag

beleid dat er altijd iemand op de huiskamer aanwezig 
is. Er zijn voor de bewoner, met elkaar mooie dingen 
doen. Activiteiten die aansluiten op de behoefte van 
de bewoner. Ik vind het werk helemaal geweldig, ik 
was meteen verkocht!” Jose van den Berg had wel een 
achtergrond in de zorg toen ze begon bij Savelberg. 
“Ik heb vijftien jaar iets anders gedaan en wilde toen 
terug. Dat bevalt goed!”

Anders naar gedrag kijken
Zowel Van den Berg als Deelen maken veelvuldig 
gebruik van de cursussen en workshops die 
Zorgpartners biedt. Deelen: “Ik heb er al vijf gedaan. 
Ik bepaal in overleg met mijn leidinggevende welke 
scholingen voor mij geschikt zijn. Ik heb bijvoorbeeld 
de cursus ‘omgaan met dementie’ afgerond. Ook 
de agressietraining was nuttig. We hebben daar 

veel rollenspellen gedaan. Mensen vertonen soms 
grensoverschrijdend gedrag uit onmacht. De cursus 
leerde me anders naar dit gedrag te kijken.”
Van den Berg heeft baat bij de scholing eten en 
drinken. “Veel van onze bewoners hebben aangepast 
eten. Hoe ga je om met slikproblemen of met mensen 
die weigeren te eten? Het is fijn om daar tips bij te 
krijgen.”

Ervaringen uitwisselen
De cursussen bieden Deelen en Van den Berg de 
kans om met collega’s over het werk te praten en 
ervaringen uit te wisselen. Deelen: “Tot nu toe vinden 
we alle cursussen interessant. We zijn dan ook allebei 
nieuw in dit werk en leergierig!” Van den Berg: “Ik wil 
graag zoveel mogelijk over het vakgebied zorg en 
welzijn weten.”

MEDEWERKER AAN ZET



INNOVATIE

 

Inhoudsopgavei 13

Werken aan  
herstel met  
de tablet

INNOVATIE

Zelf oefenen, tussen de therapieën door,  

via het Oefenportaal op de tablet.  

Die mogelijk-heid krijgen patiënten die 

revalideren bij Ronssehof.  

Emma Peterbroers, fysiotherapeut en 

functioneel beheerder: “Het Oefenportaal 

is een mooie kans om extra te oefenen en 

sneller te herstellen.”

Het Oefenportaal is een speciaal programma op de 
pc of tablet. Peterbroers: “De behandelaar zet daarin 
voor iedere patiënt persoonlijke oefeningen klaar. Bij 
elke oefening staat uitleg in tekst, beeld en geluid: 
heel duidelijk. De patiënt ziet per dag welke oefening 
hij moet doen en kan aangeven als dat gebeurd is. 
Zo ziet de behandelaar hoe voorspoedig het oefenen 
verloopt.”

Het Oefenportaal is geen vervanging van de 
behandelaar. Het is een aanvulling. “Wij hopen dat 
patiënten dankzij het Oefenportaal vaker oefenen: 
niet alleen tijdens de therapie, maar ook op de 
afdeling of thuis.”

Eenvoudig in gebruik
Het Oefenportaal is in 2017 ingericht. Begin 2018 
vond de kick-off voor behandelaren plaats. In 
eerste instantie gaan de fysiotherapeuten van 
Ronssehof ermee werken. Als het goed bevalt, 
sluiten de ergotherapeuten aan. Peterbroers: “Alle 
fysiotherapeuten hebben inmiddels een e-Learning 
gedaan en zijn enthousiast! Aanvankelijk was er wat 
scepsis: kunnen onze voornamelijk oudere patiënten 
hier wel mee omgaan? Het programma is echter 
heel eenvoudig in gebruik. En we zien dat onze 
patiëntenpopulatie steeds vertrouwder is met nieuwe 
technologie.”

Op weg helpen
Is het Oefenportaal voor alle patiënten geschikt? 
Peterbroers: “Er zijn wel voorwaarden. Patiënten 
moeten goed kunnen zien en fysiek en cognitief in 
staat zijn om de tablet te bedienen. De behandelaar 
beoordeelt per patiënt of dat het geval is.” De 
therapie-assistent van de afdeling helpt patiënten 
de eerste tijd op weg. Als een patiënt tijdens de 
revalidatie aan de tablet gewend is geraakt, kan 
hij deze in bruikleen mee naar huis krijgen als 
de behandeling na het ontslag ambulant wordt 
voortgezet. “We hopen in het komende jaar twintig 
tablets te gaan inzetten!”
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Een gezellige dag waar bewoners even 

niet alleen denken aan ziek zijn en waar 

fanatiek gestreden wordt, dat is Happy 

Ouwer. “Ik loop zelf de hele dag met 

een glimlach rond”, zegt initiatiefnemer 

Marjon Vonck, directeur van De Breeje 

Hendrick, Irishof en De Waterpoort.

Happy Ouwer: 
sport- en speldag 
voor bewoners

Voelbingo, koersbal, liggend darten en tussen de 
middag pizza zo uit de doos. Het zijn slechts een 
aantal voorbeelden van activiteiten tijdens Happy 
Ouwer, dat in 2017 voor de tweede keer werd 
georganiseerd. Vonck: “We hebben al jaren een heel 
succesvolle sportdag voor medewerkers en ik dacht: 
waarom organiseren we ook niet zo iets voor onze 
bewoners?”

Geen regels 
In november 2017 kwamen tachtig deelnemers 
van acht centra naar de grote zaal van Irishof om 
samen te sporten en te spelen. De teams bestonden 
uit bewoners, aangevuld met medewerkers en 
vrijwilligers. “Waarom het zo’n succes is? Omdat 
ieder huis zijn favoriete spel meeneemt en we de 
hele dag alleen maar leuke dingen doen. En omdat 
er geen regels zijn. Dat hebben we bewust gedaan 
want die zijn er immers al zoveel in de zorg. Iedereen 
bepaalt zelf de punten, dat is hilarisch. En is een spel 
geen succes? Dan halen we gewoon de sjoelbakken 
tevoorschijn.”

Vonck merkt tijdens Happy Ouwer dat alles even 
van de mensen afvalt: “Er is zo’n fijne ontspannen 
sfeer. Het is voor de bewoners echt een uitje. Aan 
het eind van de dag krijgt ieder team een prijs, die 
wordt uitgereikt door de Raad van Bestuur. Die prijs 
zelf is ook weer een uitje voor het deelnemersteam, 

bijvoorbeeld een winterse middag bij een ander 
centrum. Zo krijgt de leuke dag nog een vervolg.”

Jaarlijks evenement
Happy Ouwer wordt een jaarlijks evenement, dat 
weet Vonck zeker. “Daar zorg ik persoonlijk voor. 
Het levert zoveel energie op, niet alleen voor de 
bewoners trouwens, ook voor de medewerkers en 
vrijwilligers die mee komen en voor de mensen die 
het organiseren. We denken op dit moment ook na 
over een alternatief evenement voor bewoners met 
dementie.”
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In een gezellig hoekje op de psycho-

geriatrische afdeling van Floravita hangt 

het magisch interactief schilderij: een 

groot touchscreen aan de wand, waarmee 

bewoners herinneringen, beelden en muziek 

van vroeger kunnen oproepen.  

“Het magisch interactief schilderij geeft 

onze bewoners rust.”

Beelden en muziek 
van vroeger

In Floravita was behoefte aan plekjes op de afdeling 
waar bewoners zich even kunnen terugtrekken, 
alleen, in een klein groepje of met familie. Daarom 
werd onder meer het hoekje bij het aquarium 
ingericht. Met een bankstel, een klassiek dressoir, dito 
eettafels en een schilderij met herkenbare plekken 
uit Boskoop. Daarnaast hangt het magisch interactief 

schilderij. Wanda Hoogendijk: “Ik zie steeds vaker dat 
familieleden hier met hun naaste zitten. Dan bekijken 
ze bijvoorbeeld de familiefoto’s of luisteren naar de 
geliefde muziek die de familie in het persoonlijk profiel 
van een bewoner heeft laten opnemen.”

Genieten van herinneringen
Het magisch interactief schilderij biedt veel 
mogelijkheden. Een groepje bewoners kan samen een 
geheugenspelletje spelen, maar het schilderij bevat 
ook nostalgisch beeldmateriaal van vroeger. Je kunt 
er ook je hometrainer voor zetten en dan als het ware 
door het Vondelpark fietsen.
Medewerkers gaan regelmatig met een bewoner bij 
het magisch interactief schilderij zitten. Hoogendijk: 
“Laatst was een mevrouw heel onrustig. Samen zijn 
we haar profiel gaan bekijken. Daar las zij dat ze hield 

van een glaasje wijn! Ze herkende dat direct. Ik ben 
een klein glaasje voor haar gaan halen en zo zat ze 
een tijdje te genieten.” Petra Kooistra: “Er is ook een 
bewoonster die vroeger veel klassieke liederen zong. 
Die muziek zet ik nu soms voor haar op. Dat raakt haar 
erg.”

Elkaar leren kennen
Het magisch interactief schilderij is gesponsord 
door het Boskoopse Toos Looman Fonds. “Het 
levert veel op”, zegt Hoogendijk. “Momenten van 
rust en herkenning voor onze bewoners, maar ook 
aanknopingspunten voor ons om bewoners beter 
te leren kennen. De beelden op het scherm leveren 
steeds een ingang voor een gesprek.”
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Huiselijke zorg  
in de laatste 
levensfase

In 2017 opende Hospice Waddinxveen de deuren. Gasten krijgen 

hier in hun laatste levensfase alle zorg die zij nodig hebben. De 

Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden-Holland en de thuiszorg 

van Zorgpartners verzorgen samen de verpleegkundige zorg.

Hospice Waddinxveen telt vier kamers en een 
logeerkamer voor familieleden. Ingrid Epping, 
verpleegkundige van de thuiszorg van Zorgpartners: 
“In het hospice bieden wij verpleegkundige zorg aan 
het bed, in een huiselijke omgeving. De wensen van 
de gasten en hun familie staan daarbij steeds centraal. 
In principe regelen wij alles voor hen.”

Nabijheid bieden
De medewerkers van de thuiszorg werken nauw 
samen in een team dat bestaat uit verschillende 
zorgverleners en organisaties, zoals huisartsen en 
apotheken. Epping: “Ik vind het heel bijzonder om 

mensen in de laatste fase van hun leven op deze 
manier zorg te bieden. De thuiszorg verleent vaker 
zorg aan huis bij terminale patiënten, maar deze 
setting is speciaal. De gasten van het hospice zijn vaak 
alleenstaand of hebben familie die ver weg woont. 
Zij vinden het prettig om 24 uur per dag iemand 
in hun nabijheid te hebben. Ook ’s nachts is er een 
verpleegkundige aanwezig.”

Klein team
Om de juiste zorg aan de gasten van het hospice 
te kunnen bieden, hebben alle medewerkers een 
speciale opleiding gevolgd. Het team is klein zodat 

de gasten niet telkens een andere verpleegkundige 
aan het bed krijgen. De persoonlijke verzorging wordt 
vaak door vrijwilligers verricht.
Het hospice is sfeervol ingericht en van vele gemakken 
voorzien. Epping: “De kamers zijn ruim en kunnen 
worden ingericht met persoonlijke bezittingen. 
Bezoektijden zijn er niet. Familie en vrienden bepalen 
zelf wanneer zij er willen zijn.” Het hospice is niet 
alleen bedoeld voor inwoners van Waddinxveen. Ook 
mensen van buitenaf zijn er in hun laatste levensfase 
welkom.
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Samen eten,  
samen leven

Zorgpartners heeft een enorme expertise op het gebied van 

werken met kwetsbare ouderen. Die kunnen we inzetten om  

de organisatie van de zorg te veranderen. Samenwerking met 

andere zorginstellingen maar ook met huisartsen, gemeenten  

en woningbouwcorporaties, leidt daarbij tot mooie resultaten. 

“Zo is Buurtpunt Zoutman dé huiskamer van de buurt.”

Deze woonvorm in Karnemelksloot in Gouda is een 
goed voorbeeld van een samenwerking tussen 
Zorgpartners, Gemiva-SVG groep, Mozaïek Wonen 
en de gemeente. Cliënten met niet aangeboren 
hersenletsel en senioren leven hier samen. 
Buurtbewoners kunnen bij Buurtpunt Zoutman, 
onderdeel van het complex, goedkoop een 
avondmaaltijd nuttigen. Coördinator Eliana de Jong 
vertelt wat dit voor de mensen in de wijk betekent: 
“Buurtpunt Zoutman is een vertrouwde omgeving 
voor kwetsbare wijkbewoners, een ontmoetingsplaats 
voor mensen in een sociaal isolement. Wij vangen 

hier signalen op uit de wijk en pakken die aan. Als we 
bijvoorbeeld horen dat mensen zich onveilig voelen, 
dan nodigen wij de wijkagent voor de lunch uit om 
daarover in gesprek te gaan en voorlichting te geven.”

Jong en oud
Buurtpunt Zoutman is dagelijks open, behalve op 
zaterdag. Elke dag is er een ander programma. De 
Jong: “Bezoekers die hier voor het eerst binnenlopen, 
ervaren meteen de gezelligheid en komen daarna 
geregeld terug om aan de activiteiten mee te doen 
of om aan de maaltijd deel te nemen. Eén van die 

bezoekers wordt altijd door haar dochter gebracht 
en opgehaald. Toen de dochter met vakantie was, 
regelden wij het vervoer. Zo kon haar moeder toch 
naar het Buurtpunt.”
Buurtbewoners, van jong tot oud, eten samen bij 
Buurtpunt Zoutman. Vaak schuiven ook bewoners 
van Karnemelksloot aan. De Jong: “Wie het leuk vindt 
om te koken, die helpt met koken. Wie liever zingt, die 
mag komen optreden. In deze huiskamer moet niets 
en mag bijna alles. De kosten voor de activiteiten, 
maaltijden en consumpties zijn laag omdat de 
gemeente subsidie verleent.”
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SAMENWERKING

Genoeg verzorgenden 
voor alle cliënten

Zorgpartners wil voorbereid zijn op de 

toekomst en dat betekent dat we  

voldoende verzorgenden en verpleeg- 

kundigen moeten aantrekken of opleiden. 

Dat doen we deels samen met onze 

partners in de regio, in het Regionaal 

Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT).

Voldoende en bekwaam personeel begint bij het 
goed in kaart brengen wat nodig is, benadrukt 
manager HRM Leo Blom. “Hoeveel medewerkers zijn 
dat in de komende drie jaar en welk opleidingsniveau 
moeten zij hebben? We leiden gelukkig weer 
steeds meer mensen zelf op. Het is goed om die 

verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast gaan we 
het arbeidstekort in de regio nu samen aanpakken.”
Daarbij ligt ook nadruk op de uitstroom. Blom: “We 
onderzoeken waarom medewerkers weg gaan. En in 
onze samenwerking met andere organisaties zien we 
kansen om medewerkers uit te wisselen: zodat zij hun 
carrière kunnen vervolgen zonder verloren te gaan  
als arbeidskracht voor onze regio.”

Vijf actielijnen
RAAT is eind 2017 tot stand gekomen. In 2018 
gaan vijf werkgroepen van start, allemaal met 
een vertegenwoordiger van Zorgpartners. De 
vijf werkgroepen richten zich op vijf actielijnen: 
waaronder het verhogen van de instroom- en 
opleidingscapaciteit, het verhogen van het 

opleidingsrendement en het verminderen van 
onderlinge concurrentie tussen zorgorganisaties.  
“Dat laatste door ervoor te zorgen dat we elkaar niet 
in de weg zitten met bijvoorbeeld het toekennen van 
premies”, aldus Blom.

De gezamenlijke aanpak is een aanvulling op de 
eigen acties van Zorgpartners “RAAT alleen lost het 
probleem niet op. Daarom hebben we het afgelopen 
jaar bijvoorbeeld ook gewerkt aan een goede externe 
website en goede arbeidsmarktcommunicatie. Maar 
het is zeker goed om ook gezamenlijk de schouders 
onder eronder te zetten. Iedere organisatie heeft zijn 
eigen specialiteiten. Dat biedt kansen als het gaat om 
het uitwisselen van medewerkers of stagiaires. Als 
het lukt om daarmee het aantal vacatures terug te 
dringen, dan is dat fantastisch.”
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Kennis overdragen 
in Rwanda

Zorgpartners zet zich samen met Lelie 

Zorggroep al jaren in voor Rwanda. Sinds 

drie jaar wordt ook samengewerkt met de 

Foundation for African Hospitals van het 

Maasstad Ziekenhuis. “Omdat onze hulp 

structureel is, winnen we steeds meer 

vertrouwen.”

In het Kibogora Hospital in Rwanda is veel behoefte 
aan praktische kennis. “Dat zag Zorgpartners drie jaar 
geleden”, zegt verpleegkundig avondhoofd Ineke 
Hamstra. “Op het gebied van zorg voor ouderen, 
maar ook bij de basiszorg. Die vraag is samen met het 
Maasstad Ziekenhuis opgepakt.” Florence Delcourt 
van het Maasstad Ziekenhuis: “We bundelen onze 
krachten bij het overdragen van kennis aan het bed. 

Het bleek namelijk dat de medewerkers van het 
ziekenhuis de theorie van de zorg heel goed kennen. 
Maar hoe pas je die kennis toe in de praktijk? Daar ligt 
nu onze focus.”

Open en enthousiast
Medewerkers van Zorgpartners reizen gemiddeld 
twee keer per jaar naar Rwanda. Zij doen dit vrijwillig. 
De kosten worden betaald uit de opbrengsten van 
de goede doelen-inzamelingen. Hamstra was erbij in 
november 2017. “Het was een zeer succesvolle reis, 
omdat we langzaam het vertrouwen winnen van de 
mensen daar. We hebben veel casuïstiek besproken en 
verpleegkundige handelingen geoefend.” Tijdens de 
laatste reis is contact gelegd met de verpleegkundige 
school naast het ziekenhuis. Delcourt: “We betrekken 
de leerlingen van de school nu bij onze trainingen. 

Zij zijn heel open en leergierig, heel enthousiast. We 
zien dat we onze kennis via deze jongeren heel goed 
kunnen overbrengen. Grappig is dat ik de klasse-
oudste nog steeds wekelijks spreek. Dan hebben we 
het over casussen uit de praktijk. Laatst bijvoorbeeld 
een patiënt met brandwonden. Zo zie ik dat we echt 
iets achterlaten.”

Klinisch redeneren
Bij de trainingen van Zorgpartners en het Maasstad 
Ziekenhuis staat centraal dat de verpleegkundigen 
klinisch leren redeneren, op basis van een 
internationaal erkende methode. “We herhalen die 
principes steeds en we zien dat het beklijft”, zegt 
Delcourt. Inmiddels is veel opleidingsmateriaal 
opgebouwd. Binnen de Foundation for African 
Hospitals is een speciale groep dit zich daarmee 
bezighoudt. Ook Zorgpartners betrekt nu de afdeling 
Opleidingen bij het project in Rwanda.
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Zorgpartners steunt de voedselbank en de non-foodbank in Gouda. 

“We zijn een zorgorganisatie”, zegt Stienet Bonefaas, manager 

Facilitair & Inkoop en lid van de werkgroep Goede doelen. “We kiezen 

ervoor ook te zorgen voor mensen die het wat minder hebben dan wij.”

vooral graag doneren bij speciale acties.” Daarom 
kan bijvoorbeeld het kerstpakket aan het goede doel 
besteed worden. Ook is er een sponsordiner. “Dat is 
een groot succes”, zegt Bonefaas. “Er is elk jaar meer 
belangstelling. Dit jaar waren er tachtig mensen! 
Mond tot mond reclame blijkt het beste te werken 
bij sponsoracties. Net als zichtbare acties, zoals 
inzamelingsacties op de locaties.”

Groente en fruit
Dankzij alle acties kon Zorgpartners ook in 2017 
een schenking doen aan de voedselbank en de 
non-foodbank. Zorgpartners heeft in 2017 een 

cheque overhandigd van € 5.000,-. Daarnaast 
vonden inzamelingsacties plaats op alle locaties van 
Zorgpartners, waarbij geen geld maar levensmiddelen 
werden opgehaald. Dries Nagtegaal, voorzitter van de 
Voedselbank Gouda en omstreken, is blij met de inzet: 
“Wij worden al jaren gesteund door Zorgpartners. 
Daar zijn we ongelooflijk dankbaar voor. Niet alleen 
omdat we met het geld groente en fruit kunnen kopen 
voor de voedselpakketten, maar ook omdat we ons 
gesteund voelen in ons werk voor mensen die het 
financieel en sociaal moeilijk hebben.”

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Zorgen  
voor elkaar

Zorgpartners heeft maatschappelijk verantwoord 
ondernemen hoog in het vaandel staan. Bonefaas: 
“We werken aan duurzaamheid, nemen mensen aan 
met een afstand tot de arbeidsmarkt én we steunen 
goede doelen, zowel ver weg als dichtbij.” De relatie 
tussen Zorgpartners en de voedselbank bestaat al uit 
de tijd dat de overgebleven maaltijden van voormalige 
productiekeuken GouweCuisine daarheen gingen.

Medewerkers van Zorgpartners steunen de 
voedselbank en de non-foodbank op verschillende 
manieren. Ze kunnen maandelijks een vast bedrag van 
hun salaris afdragen. “Maar we merken dat mensen 
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Ervaringen van cliënten komen centraal 

te staan in het kwaliteitsbeleid. 

Kwaliteitsfunctionaris Els Voogt: “Het 

nieuwe Kwaliteitskader geeft organisaties 

meer ruimte om datgene te doen dat het 

best past bij de individuele cliënt, ook als 

daarvoor wordt afgeweken van de gang-

bare paden.”

Landelijk is in 2017 het Kwaliteitskader voor de 
verpleeghuiszorg ingevoerd. Kwaliteit van leven 
voor de cliënt is daarbij het uitgangspunt. Continu 
verbeteren, vakmanschap en leren van elkaar  
vormen de centrale thema’s voor kwaliteits-
ontwikkeling. Zorginstellingen hebben de opdracht 
jaarlijks een kwaliteitsplan op te stellen waarin 

deze uitgangspunten vorm krijgen. Daar is hard 
aan gewerkt. Beleidsadviseur Henk ten Cate: “Het 
nieuwe bestuur heeft zijn inzichten en mogelijkheden 
verwerkt in de pijlers voor het kwaliteitsplan. Deze 
basis wordt nu aangevuld vanuit de centra, met de 
voor hen meest relevante thema’s. Het kwaliteitsplan 
krijgt zo de kleur en geur van Zorgpartners mee.” In de 
komende jaren krijgt het kwaliteitsplan in samenhang 
met het kwaliteitsverslag verder vorm als integraal 
onderdeel van de planning & control cyclus.

Niet de foto, maar de film
“Als professionals kijken we naar de cliënt in 
samenhang met zijn omgeving”, zegt Voogt. “We 

streven naar een optimaal samenspel tussen cliënt, 
familie en professional. De cliënt met zijn familie 
bepaalt wat goed is, en in steeds mindere mate 
de professional.” Die andere manier van denken 
werkt door in het kwaliteitsbeleid. Niet de cijfers 
zijn bepalend, juist het verhaal bij de cijfers geeft 
betekenis. Ten Cate: “We kijken niet naar de foto maar 
naar de film. Elk meetmoment wordt gekleurd door 
wat eraan vooraf is gegaan en door wat we doen om 
herhaling te voorkomen. We meten niet langer primair 
om ons te vergelijken met anderen, maar vooral om 
informatie te vergaren als basis voor ontwikkeling.”
In 2017 heeft Zorgpartners het kwaliteitsmanagement-
systeem zowel intern als extern laten toetsen. 
Voogt: “We vinden het belangrijk dat deskundige 
buitenstaanders over onze schouders meekijken.”

HIGHLIGHTS KWALITEIT

Nieuw kader 
voor kwaliteit
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KWALITEIT EN VEILIGHEID

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid Kwaliteitsmanagement   2016 2017

 Audits    67  100
 PRISMA    21 30*
 *(waarvan 4 gemeld bij de IGJ)

 Incidenten cliënten   2016 2017 
 
 1  Agressie   681 733
 2  Inname gevaarlijke stoffen   9 11
 3  Medicatie   3.051 3.177
 4  Stoten, knellen, botsen   64 81
 5  Vallen   4.455 4.479
 6  Verbranden   7 10
 7  Vermissing bewoner   84 107
 8  Anders   878 877

 Incidenten medewerkers   2016 2017
 
 Incidenten medewerkers   525 708

 Klachten   2016 2017

 Ontvangen klachten cliënten   95 71 
 Ontvangen klachten medewerkers   9 9

Regeling ao/ic
 

In 2017 zijn – net als in 2016 – 600 zorgdossiercontroles (deelwaarnemingen) 
uitgevoerd conform de controleplannen. Niet alle dossiers waren in eerste instantie 
compleet bij de diverse organisatie onderdelen. Naar aanleiding daarvan zijn door de 
organisatie diverse acties gestart om tot een positief resultaat te komen, namelijk:
• Het geven van een presentatie/workshop door P&C aan de locaties;
• Het uitvoeren van interne controles door locaties zelf (zie onderstaand);
  Floravita; Souburgh; Savelberg; Irishof; De Breeje Hendrick; De Waterpoort;
  De Reehorst; Vijverhof.

Dit heeft geleid tot een positief resultaat bij de diverse soorten zorg, behoudens de 
Eerste lijn verblijf, welke integraal gecontroleerd is.

 Leren en ontwikkelen   2016  2017 
 
 BBL opleiding niveau 2,3,4 Zorg en Welzijn 101  114
 Duale route HBOV niveau 6    5 8
 Maatschappelijke stages    197 190
 MBO stages Zorg en Welzijn en Facilitair niv.2,3,4 329  347
 HBO stages Verpleegkunde en Paramedisch 59  84*
 WO stages    25 19
 Overige stages o.a. praktijkonderwijs en VMBO 142  58
 Individuele bij -en nascholing extern   71
 Verplichte vaardigheden zonder e-learning 1.073  1.222
 Verplichte vaardigheden praktijkscholing met e-learning   4.883
   *waarvan 64  HBOV stages

Duurzaamheid
Bij het thema ‘Duurzaamheid’ richt Zorgpartners zich op de drie snijvlakken van People, 
Planet en Profit te weten (1) een stimulerende zorg- en werkomgeving, (2) groene 
efficiency en (3) de menselijke maat. Het Kernteam Duurzaamheid heeft tal van acties 
geïnitieerd en gefaciliteerd met als resultaat:
• Verduurzamen vastgoed (onderhoud, renovaties en/of nieuwbouw).
• Onderzoek naar uitbreiden aantal zonnepanelen in samenwerking met de omgeving 

(postcoderoosregeling).
• Monitoren energieverbruik van de locaties, bijsturen in het verbruik (dashboards).
• Er zijn tal van initiatieven gestart op de locaties in het teken van bovenstaande 3 

punten zoals aandacht voor vitaliteit en welzijn medewerkers en cliënten, aandacht 
voor de omgeving binnen en buiten, bewustzijn verhogen om verspilling tegen te gaan 
(voedsel, afval, energie).

• Uitvoeren van de energie audits (EED) en naar aanleiding hiervan het doorvoeren van tal 
van verbeteringen op het gebied van installatietechniek, verlichting, onderhoud op de 
locaties.

• Terugdringen van aantal printers en invoeren van follow me printen (besparing 
apparatuur, inktcartridges, papier).

•  Verder doorvoeren van digitaal werken, minder papier, minder printen.
• Afvalscheiding invoeren op alle locaties (> dan 20 verschillende stromen).
• Komen tot een duurzaam inkoopbeleid (collectief inkoop windenergie).
• Zorgpartners is aangesloten bij het Milieu Platform Zorg (milieu thermometer zorg).
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HIGHLIGHTS FINANCIËN

Zorgpartners heeft financieel een goed  

jaar achter de rug.  

De geconsolideerde jaarrekening toont 

een positief resultaat van € € 10.405.718 

in 2017 (2016: € 2.051.016). Het resultaat 

is voornamelijk ontstaan door de verkoop 

van Bloemendaal en Julianastaete, 

en het positieve resultaat op het 

Normatief Huisvestingscomponent, zegt 

concerncontroller Peter Noordam.  

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 

reserves. 

In de begroting voor 2017 is uitgegaan van een 
rendementspercentage van 1,19% waarin de verkoop 
van de twee centra en de extra opbrengsten uit het 
Normatief Huisvestingscomponent (NHC) niet zijn 
meegenomen. Zonder deze verkoopopbrengsten 
zou het rendementspercentage uitkomen op 
2,42% in 2017. Het rendementspercentage kwam in 
werkelijkheid uit op 8,13 % in 2017.

Investeren 
in kwaliteit

Resultaten per segment

Segment resultaat  2017 2016
 
     VVT, thuiszorg, 

geriatrische revalidatie-
zorg (Wet langdurige 
zorg)

Niet-collectief vastgoed

GouweCuisine

€ 11.339.087
(exclusief verkoop 
vastgoed en NHC  

€ 3.095.772)

-/-€   1.004.778

€ 71.409

€ 3.095.035

-/- €    790.590 

-/- €    253.429 

Na een aantal jaren van bezuinigingen, gaf de 
financiële situatie van Zorgpartners in 2017 ruimte 
om flink te investeren in de zorg (zowel direct als 
indirect ten behoeve van kwaliteit). Bovendien werd 
halverwege het jaar bekend dat de overheid tot en 
met 2021 jaarlijks extra geld beschikbaar stelt om de 
ouderenzorg een boost te geven (kwaliteitskader). 
Zorgpartners ontving in dit kader circa € 0,9 miljoen  
in 2017.

Met het geld voor het kwaliteitskader van de over-
heid zijn inmiddels ruim honderd medewerkers  
aangenomen, die voornamelijk toezicht houden op  
de woongroepen en ondersteuning bieden.

Inhoudsopgavei
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HIGHLIGHTS FINANCIËN

Ruimte voor kwaliteitsverbeteringen
Om in de toekomst ook een positief zorgresultaat 
te tonen, zijn extra investeringen gedaan en kosten 
gemaakt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. 
“Kwaliteit van zorg zit vaak in kleine dingen”. Daarom 
stelde de Raad van Bestuur van Zorgpartners circa 
€ 3,0 miljoen beschikbaar voor projecten op de 
centra. 65 van de in totaal 85 ingediende projecten 
zijn gehonoreerd en uitgevoerd in 2017. Een paar 
voorbeelden van deze projecten: 
• Voor alle centra zijn computers on wheels (COW’s) 

aangeschaft. Hiermee verbeteren registraties, zijn er 
minder risico’s op medicatiefouten en is er meer tijd 
voor bewoners

• Er is geïnvesteerd in domotica op de centra. Deze 
slimme technologie geeft mensen met dementie 
meer vrijheid. 

Ook voor 2018 zal Zorgpartners financiële ruimte 
beschikbaar stellen om de kwaliteit (direct/indirect) 
voor de cliënt verder te verbeteren.

Verkoop vastgoed
Het positieve resultaat in 2017 is voor een groot deel 
ontstaan door de verkoop van de panden van centra 
Julianastaete en Bloemendaal (circa 3,8 miljoen). Ook 
het koopcontract van de voormalige productiekeuken 
GouweCuisine is in 2017 getekend. De resultaten van 
de Thuiszorg, de dienst Behandeling en de verhuur 
stonden onder druk en behaalden in 2017 geen 
positief resultaat. 

Door de afbouw van verzorgingshuisplaatsen is een 
druk op de ouderenzorg ontstaan. Zorgpartners 
ervaart een stijging van de huidige ELV (eerstelijns 
verzorging) aanvragen. Daarnaast worden steeds 

meer cliënten vanuit crisissituaties opgenomen. Het 
Zorgkantoor heeft aangegeven dat Zorgpartners 
in de komende jaren niet nog meer intramurale 
plaatsen hoeft in te leveren. Zorgpartners 
onderzoekt de mogelijkheden om het aantal 
verpleeghuisplaatsen de komende jaren weer uit te 
breiden, in de meeste gevallen door het omzetten van 
verzorgingshuisplaatsen in verpleeghuisplaatsen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de financiële gezondheid 
van een organisatie aan. De solvabiliteit is mede 
vanwege het positieve resultaat op het vastgoed 
en de NHC gegroeid naar 31,97% (2016: 24,47%) 
op geconsolideerd niveau. De doelstelling van een 
solvabiliteitspercentage van minimaal 25% volgens 
de ING Bank (huisbankier) wordt hiermee ruimschoots 
behaald.

Liquiditeitsratio
De liquiditeitsratio op geconsolideerd niveau van 
1,99 (2016: 1,54) is ten opzichte van 2016 gestegen, 
mede vanwege de sterke afname van de kortlopende 
schulden. Het percentage is beduidend hoger dan 
hetgeen normaal gesproken (circa 1.5) voldoende 
moet zijn. Een hogere liquiditeitsratio is op dit 
moment gewenst vanwege de transities die nog 
moeten plaatsvinden. Eind 2017 is de renovatie van 
De Reehorst van start gegaan (circa € 6,2 miljoen). 
Naar verwachting zal de renovatie van Floravita (circa 
€ 8,6 miljoen) in 2019 plaatsvinden. Tenslotte zal er 
nog een transitie plaatsvinden in De Breeje Hendrick 
en Souburgh waarvan de kosten nog niet bekend 
zijn. Zorgpartners houdt de liquiditeit nauwlettend 
in de gaten, omdat deze van levensbelang is voor de 
continuïteit van de organisatie. Het is belangrijk om de 

langlopende leningportefeuille in de komende jaren 
verder af te bouwen met jaarlijkse aflossingen en geen 
leningen meer aan te trekken. Dit zal de kengetallen 
en ratio’s ten goede komen. 

Treasury
In 2017 zijn geen nieuwe leningen afgesloten. In het 
leningenbestand van Zorgpartners komt één rente-
swap (variabel naar vast) voor die gekoppeld is aan 
de looptijd van de lening van de inleunwoningen 
Ronssehof. Deze renteswap heeft een negatieve 
waarde van circa € 0,3 miljoen per 31 december 2017 
(eind 2016 circa € 0,6 miljoen). Eind 2018 zal de waarde 
van deze renteswap nihil zijn. Daarnaast is er in 2017 
voor circa € 12 miljoen aan leningen afgelost. Van deze 
leningen is een deel vervroegd afgelost vanwege de 
verkoop van vastgoed.

Vertrouwen in toekomst
Zorgpartners is een financieel gezonde instelling die 
met vertrouwen naar de toekomst kijkt. 
Noordam: “Onze grootste uitdaging is om ervoor te 
zorgen dat we de komende jaren voldoende goed 
opgeleid personeel werven en behouden. Daarnaast is 
het intern opleiden van zorgpersoneel essentieel voor 
de continuïteit van de organisatie. Daarom zetten we 
nu sterk in op opleiding en op goed werkgeverschap.” 
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RISICO INVENTARISATIE

Financieel risico: 

Leegstand (9%) van de appartementen is voor 
Zorgpartners een groot probleem. Dit komt mede 
door de grote doorstroom van oudere cliënten in 
de appartementen. De volgende acties worden in 
gang gezet:
• Meer aan PR doen om huurders aan te trekken. 

Hiervoor zijn twee makelaars aangetrokken 
en zijn de te verhuren appartementen beter 
vindbaar op internet.

• Alarmering en thuiszorg te allen tijde 
garanderen voor cliënten die in deze woningen 
komen wonen.

• Onderzoeken of woningen ook verhuurd 
kunnen worden aan cliënten met VPT of MPT.

• Meer in samenwerking doen met de Thuiszorg 
en het centrum.

• Meer samenwerking zoeken met de 
omliggende gemeenten.

Risico 
inventarisatie

Verzuimrisico:

Verzuim blijft een groot risico bij Zorgpartners. Het 
betreft vooral lang verzuim. Inventarisatie van 
oorzaken van langdurig verzuim bij de centra 
heeft geen eenduidige oorzaken opgeleverd. Het 
verzuimpercentage exclusief zwangerschaps-
verlof komt in 2017 uit op 6,40%. Dit is nagenoeg 
gelijk aan het ziekteverzuim van 2016 (6.57%). In 
2016 is een extern bedrijf ingeschakeld welke in 
samenwerking met Zorgpartners een plan van 
aanpak heeft opgesteld met daarin als belangrijkste 
acties:
• Er is een prestatiecontract opgesteld met een 

externe partij om verzuim te verlagen.
• Tijdelijk inzetten van een verzuimcoach 

om casemanagers te ondersteunen bij 
verzuimbegeleiding (vooral langdurig verzuim).

• Trainingen voor casemanagers met als doel 
‘demedicaliseren’ van de oplossing van het 
ziekteverzuim en terugvalkans verkleinen.

• In 2017 heeft er een dossiercheck van 27 
complexe dossiers plaatsgevonden waarvan 
de bevindingen zijn teruggekoppeld naar de 
centrum directeuren.

Krapte op de arbeidsmarkt:

Door de vergrijzing van de bevolking zal de vraag 
naar zorg in de toekomst toenemen. Daarnaast 
is er onvoldoende aanbod van verzorgenden en 
verpleegkundigen op MBO-/ en HBO-niveau op de 
arbeidsmarkt. Hierdoor bestaat het risico dat in de 
nabije toekomst Zorgpartners haar vacatures niet 
op kan vullen. Om hierop te anticiperen neemt 
Zorgpartners deel aan RAAT (Regionaal Actieplan 
Aanpak Tekorten) de volgende actielijnen worden 
opgestart:
• Verhogen van de instroom- en 

opleidingscapaciteit.
• Verhogen van het opleidingsrendement.
• Verminderen van het verloop in de sector 

(externe uitstroom).
• Verminderen van onderlinge concurrentie 

tussen zorgorganisaties.
• Vernieuwing.
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Onderhandelingsrisico:

Het risico dat er geen of geen goede afspraken 
zijn gemaakt met alle betrokken zorgverzekeraars/
zorgkantoor inzake te leveren zorgproducten en 
bijbehorende tarieven. Belangrijke maatregelen 
die hiervoor getroffen zijn:
• Procesbeschrijving van begin tot eind.
• Volgen stand schadelast per verzekeraar.
• Opstellen contractenregister

RISICO INVENTARISATIE

Vervolg Risico inventarisatie
Reputatierisico:

Een datalek kan vernietiging, verlies, wijziging of 
ongeoorloofde verstrekking van of toegang tot 
persoonsgegevens veroorzaken. De privacy van 
de cliënten kan hierdoor geschonden worden met 
als gevolg reputatieschade voor Zorgpartners. Er 
is binnen de organisatie een datalek procedure 
opgesteld voor medewerkers en vrijwilligers inzake 
wat te doen bij optreden/signaleren datalekken 
deze procedure is op intranet gezet. 
Tevens is het doel van Zorgpartners acties te 
ondernemen om in 2018 te voldoen aan de nieuwe 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld 
om het volgende te realiseren: 
• Opleiden van Functionaris voor de 

Gegevensbescherming.
• Het beveiligingsbeleid is herzien en aangepast 

en naar aanleiding hiervan is een plan van 
aanpak gemaakt. 

• Opzetten van registers, implemen- 
teren processen en realiseren van losse 
producten die AVG vereist.

• Inrichten van een Informatie Security 
Management Systeem.

• Quickscan Nen 7510 (informatie-beveiliging in de 
zorg) is uit- 
gevoerd en de te nemen maat-regelen worden 
opgesteld.

Liquiditeitsrisico: 

Doordat een organisatie over onvoldoende 
liquide middelen beschikt, bestaat de kans 
dat de organisatie niet aan haar directe 
verplichtingen kan voldoen met als gevolg 
continuïteitsproblemen. Het liquiditeitsrisico 
wordt gemeten met de current ratio. De current 
ratio van Zorgpartners is 1,99. Een gezonde 
instelling heeft een current ratio tussen de 1,2 en 
1,5. Daarboven is het raadzaam om af te lossen. Er 
worden extra aflossingen gedaan en er zijn drie 
verbouwprojecten gepland. 
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VOORUITZICHTEN 2018

De komende jaren vinden vier grote transities plaats: 
De Reehorst (in 2018), Floravita (in 2019) en De Breeje 
Hendrick (in 2020) zullen worden verbouwd en ook 
voor Souburgh worden plannen opgesteld. In de 
toekomst worden hier alleen nog verpleeghuiscliënten 
(of daaraan gerelateerd) opgenomen. De medewerkers 
voor deze vernieuwde centra komen hoofdzakelijk uit 
het eigen personeelsbestand van Zorgpartners.
 
De grond en het pand van Bloemendaal (begin 2018), 
GouweCuisine (per 1 juni 2018) en de grond van 
Geerestein (2018/2019) zullen worden verkocht.
 
Zorgpartners besteed veel aandacht aan de onder-
delen Thuiszorg en de Dienst Behandeling.  
De bedrijfsvoering van deze onderdelen zal in 2018 
verder geprofessionaliseerd worden.
 
De Raad van Bestuur heeft de begroting (forecast) 
voor het jaar 2018 vastgesteld. De Raad van 
Commissarissen heeft deze goedgekeurd. In de 
begroting is rekening gehouden met een positief 
resultaat van € 2.048.996. Hierbij zijn de resultaten 
van de verschillende segmenten geconsolideerd  

(€ -225.549 uit het segment niet-collectief vastgoed, 
€ -250.000 uit het segment Thuiszorg, € 2.524.545 uit 
het segment Verpleging & Verzorging en Geriatrische 
Revalidatie). 
 
Voor 2018 zijn organisatiebrede doelstellingen 
opgesteld. Deze zijn opgenomen in het Kwaliteits- 
plan 2018. Een selectie hiervan:
• Vergroten van het aanbod/aandeel extramurale 

zorg
• Versterken van (de samenwerking binnen)  

relevante zorgketens
• Herijking strategisch vastgoedplan
• Optimaliseren van de mogelijkheden 

kleinschaligheid in groot verband
• Ontwikkelen toekomstscenario’s langdurige zorg
• Versterken Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, o.a. op het gebied van ‘groene 
efficiency’

• Binnen centra mogelijkheden benutten van 
domotica en eHealth toepassingen

• Verder ontwikkelen van vakmanschap binnen een 
lerende organisatie

• Implementatie uitvoering Wet Zorg & Dwang

• Organiseren permanent toezicht in de langdurige 
zorg

In aanvulling op de organisatiebrede doelstellingen 
voor 2018 hebben de centra daarnaast ook hun eigen 
doelstellingen opgesteld. Deze zullen worden 
opgenomen in het Kwaliteitsplan 2018. Verder zal 
Zorgpartners in 2018 blijvend aandacht besteden aan de 
onderwerpen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
Medio 2018 zal het eerste kwaliteitsverslag voort-
komend uit het Kwaliteitskader worden opgeleverd.
Ter ondersteuning van de uitvoering van de jaarplannen 
wordt in 2018 het Portfolio Project Management 
opnieuw ingericht en worden sleutelfunctionarissen 
getraind in projectmanagement.

Door een externe organisatie is een marktanalyse 
uitgevoerd waarin ook strategische risico’s en de 
door het Zorgkantoor benoemde klantfricties zijn 
meegenomen. Hieruit kwamen een aantal kernpunten 
naar voren die in 2018 verder uitgewerkt zullen worden: 
Strategisch Personeelsbeleid, Roadmap ICT en het 
Strategisch Vastgoedbeleid.

Vooruitzichten 2018
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BESPROKEN THEMA’S CLIËNTENRAAD

Besproken thema’s 2017      Centrale Cliëntenraad (CCR)
 
De Centrale Cliëntenraad is in 2017 tien keer bij elkaar geweest voor een vergadering, waarbij 
er eerst vergaderd wordt met de Raad van Bestuur en er vervolgens een onderling overleg is. 
Afgelopen jaar had de Centrale Cliëntenraad één keer overleg met de Raad van Commissarissen. 

Centrale Cliëntenraad

Onderwerp

Aanpassing beleid notitie 
ouderenmishandeling

Oprichting geschilleninstantie  
en herziene klachtenregeling
 

Herziene klachtenregeling 
klachtencommissie Midden-
Holland

Jaarverantwoording 
Zorgpartners Midden-Holland

In- en exclusiecriteria  
Zorgpartners Midden-Holland

Beleidsnotitie intimiteit en 
seksualiteit

Profiel lid Raad van Bestuur 
Tarievenboek  
Begroting 2018

Advies

Verzwaard advies

Verzwaard advies

Verzwaard advies

Advies

Verzwaard advies

Verzwaard advies

Advies

Verzwaard advies

Advies

Advies CCR
 
Positief met de vraag om een 
keer per jaar verslag te doen hoe 
vaak er per centrum sprake is van 
ouderenmishandeling.

Positief met de opmerking dat het 
van belang is dat er een goede 
informatievoorziening is over de 
klachtenregeling en geschilleninstantie 
richting cliënten en familie.

Positief met de opmerking dat het van  
belang is dat er een goede informatie- 
voorziening is over de klachten-
commissie richting cliënten en familie.

Positief

Positief

Positief, met de opmerkingen dat het 
bespreken van intimiteit en seksualiteit 
geen “moeten” dienen te zijn voor de 
medewerkers. Ook is het van belang om 
beleid te monitoren en een evaluatie-
datum op te nemen in de notitie.  

Positief 

Positief  
Positief

Ongevraagd advies Brief aanbeveling was naar aanleiding van nieuwe aanbieder 
In de brief is aangegeven dat er een goede communicatie met de bewoners dient te zijn over de nieuwe 
aanbieder en voldoende tijd om de machtiging in te vullen. De Raad van Bestuur houdt hier rekening mee.
Brief rekeningen per post 
In de brief is aangegeven dat bewoners die zelf nog hun post behandelen en hun rekeningen willen 
blijven ontvangen per post dit moeten blijven kunnen doen – ondanks cliëntportaal. De Raad van Bestuur 
ondersteunt dit en het blijft mogelijk.

Samenstelling Cliëntenraad per 31 december 2017
 
Naam lid Centrum/dienst 
  
De heer J. Blonk Slothoven
Mevrouw S. van Dijk Zorgpartners Thuiszorg
De heer J. Dortwegt Prinsenhof
De heer J.C.L. de Goede Vijverhof
De heer G. Hakkesteegt Savelberg
Mevrouw L. de Jong Gouwestein
Mevrouw A. Kraaijeveld Gouwestein
Mevrouw N. Kastelein Vijverhof
De heer J. Maas Floravita
De heer P. de Mik De Hanepraij
De heer N. van Nielen Souburgh
De heer J. Pieters De Reehorst
De heer F. Portman Souburgh
Mevrouw M. Schoenmakers Savelberg
De heer J. Veldhuis De Hanepraij
De heer J. de Wit Irishof
Mevrouw A. Zwang Ronssehof
vacature De Breeje Hendrick
De heer N.Q.M. Heinsbroek Voorzitter
Mevrouw X.R. Ras Cliëntenraad ondersteuner
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Samenstelling Ondernemingsraad per 31 december 2017
 
Naam lid Centrum/dienst 
  

Brigitte Coren (vz) Servicebureau

Hannie de Bruin Ronssehof

Elly Hoogeveen De Breeje Hendrick

Marieke van Maaren (wnd voor  

Marloes de Wit) De Reehorst

Ineke Verboom Vijverhof

Marina Francken De Hanepraij

Marion Stomphorst Savelberg

Jolanda van Tol Floravita

Irma Kuijper Gouwestein

Adrie de Pater Prinsenhof

Marion Linker Behandeling

Marijke Overbeek Thuiszorg

Annemarie Ibelings Flexbureau

Marieke Spruijt Slothoven

Linda Stavleu Irishof

Besproken thema’s 2017
Ondernemingsraad (OR)
 
De OR heeft in 2017 negen maal een OR vergadering gehad en acht maal een 
overlegvergadering met de Raad van Bestuur. In de zomer heeft de OR een bijpraat 
moment gehad zowel intern als met de Raad van Bestuur. 

Veel onderwerpen hebben de revue gepasseerd. Zowel instemmings- als advies 
verzoeken zijn behandeld. Daarnaast zijn ook onderwerpen ter informatie 
verstrekt. 
Een bijzonder moment in 2017 was de kennismaking met de nieuwe voorzitter 
Raad van Bestuur, Margot van der Starre en de mededeling dat Simon de Jong,  
lid Raad van bestuur, per 1 februari 2018 ons gaat verlaten. Inmiddels is een  
nieuw lid Raad van Bestuur benoemd, Dick van Duijn.

BESPROKEN THEMA’S ONDERNEMINGSRAAD

Ondernemingsraad

Onderwerp
Zelforganisatie
Harmonisatie Functiehuis
Verzuimprotocol
Jaarplan OR
Strategisch opleidingsplan
Veilig incident melden
Protocol Interne Klachtenregeling
Aanpassing Verlofregeling
Nieuw lid Raad van Bestuur
Intimiteit en seksualiteit
Second opinion bedrijfsarts
Rapport Berenschot overhead
Aanvulling Kledingreglement
Jaardocument en jaarcijfers 2017
Werving Gastvrouwen ivm Kwaliteitskader
Contracten BBL leerlingen
Kaderbrief en Begroting 2018
Boeien en binden van medewerkers
Zorgcontracten 2018
Medezeggenschap-academie
Scholingsjaarplan OC en OR
Tussentijdse verkiezingen OC Behandeling

Uitkomst
Regelmatig besproken ivm langdurig traject 
Instemming gegeven en deelname aan IBC
Advies gegeven
Opgesteld
Instemming gegeven
Instemming gegeven
Instemming gegeven
Instemming gegeven
Advies gegeven
Advies gegeven
Instemming gegeven
Besproken en reactie gegeven
Reactie gegeven
Besproken
Besproken
Nieuwe afspraken gemaakt
Besproken
Ongevraagd advies gegeven
Besproken
E-learningmodule ontwikkeld voor Leerplein 
Opgesteld en uitgevoerd
Georganiseerd

  

In 2017 hebben Plonie Steenwinkel, Sophia Hinborch en Maureen Mencke om diverse 
redenen hun zetel ter beschikking gesteld.
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BESPROKEN THEMA’S VVAR

Besproken thema’s 2017

Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad 
(VVAR)
Het jaar 2017 was voor de VVAR het jaar waarin er de wens was om de 
nota excellente zorg voor cliënten binnen Zorgpartners en de inzet van de 
verpleegkundige verder uit te werken. 

De nota excellente zorg is geschreven en dient als leidraad voor verdere 
ontwikkeling. De nota is via de VVAR site voor iedereen in te zien. Een 
geplande bijeenkomst om alle medewerkers op de hoogte te brengen en te 
enthousiasmeren is helaas niet doorgegaan.
Belangrijk werd hoe we nu verder kunnen en als VVAR actief een rol blijven spelen 
binnen de organisatie. Hiervoor is er op vier momenten een dag coaching gevolgd, 
waarbij ook de Raad van Bestuur is betrokken. We staan nog steeds achter deze 
nota, maar gaan ons ook meer toeleggen op geven van advies.

In 2017 zijn de volgende onderwerpen besproken:
Op de regulier geplande vergaderingen is afgelopen jaar aandacht besteed aan: 
• Inzet van verpleegkundige. Er is meegewerkt aan bijeenkomsten rondom thema  
  ideale verpleegkundige. Hiervoor neemt de VVAR actief deel binnen de kring  
  Zorg en Behandeling
• Besteding extra middelen waardigheid en trots: positief advies gegeven.
• Advies rondom nota intimiteit en seksualiteit.
• Advisering vergoeding studiekosten.
• Aanbeveling complementaire zorg
 
Er is afgelopen jaar 15 keer een bijeenkomst belegd. Er is vier keer tijdens een 
vergadering overleg geweest met een lid van de Raad van Bestuur. Tevens was de 
Raad van Bestuur aanwezig op twee van de vier coaching dagen.

Een lid van de VVAR participeert in het prismateam. Tevens is een lid van de VVAR 
betrokken binnen de kring Zorg en Behandeling over de beschrijving van het 
zorgproces. De vergadering van de kring Zorg en Behandeling wordt door een 

VVAR lid bijgewoond als op de agenda een onderwerp staat waar de VVAR actief in 
mee wil denken.

Helaas hebben in het afgelopen jaar twee leden afscheid genomen van de VVAR.
Er is een actie opgezet om nieuwe leden te werven.

 
Samenstelling VVAR Zorgpartners Midden-Holland
Naam locatie Functie binnen VVAR

Toos Verheij GHZ/ Ronsseveste Voorzitter
Jaap Scheepens Thuiszorg Secretaris
Anne Fennema Ronssehof revalidatiecentrum Lid
Wil Karrenbeld De Hanepraij Lid
Merel van Esch Vijverhof Lid

Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad 
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BESPROKEN THEMA’S RAAD VAN BESTUUR - RAAD VAN COMMISSARRISSEN

Besproken thema’s 2017

Raad van Commissarissen (RvC)

Een overzicht van de samenstelling van de Raad van Commissarissen vindt u op 
pagina 37.

De volgende bijeenkomsten heeft de RvC in 2017 gehouden:
• 4 reguliere vergaderingen
• 2 vergaderingen met medezeggenschapsorganen CCR en OR
• 1 strategische dag voor zelfevaluatie

Hieronder een overzicht van de commissievergaderingen van de RvC:
• 4 vergaderingen van de Auditcommissie
• 3 vergaderingen Commissie Kwaliteit
• 2 vergaderingen Remuneratiecommissie

Besproken onderwerpen in de RvC-vergaderingen 2017:
 
Governance
• Benoeming voorzitter RvB: mevrouw drs. M. van der Starre (besluitvorming)
• Benoeming vicevoorzitter RvC: mevrouw Y. Heijnen - Kaales en benoeming  

lid Remuneratiecommissie: mevrouw T.G. van Beek (besluitvorming)
• Vacature lid RvC en lid Commissie Kwaliteit (bespreking)
• Uitbetaling remuneratie (besluitvorming)
• Reglement RvB (goedkeuring)
• Reglement RvC (vaststelling)
• Zelfevaluatiedag RvC (bespreking)
• Maandelijkse Bestuursbrieven 2017 (kennisname / bespreking)
• Vertrek Lid Raad van Bestuur per 1 februari 2018, de heer S.T.J. de Jong 

(kennisname besluit)
• Functiebeschrijving Lid RvB + procedure werving, selectie en benoeming 

(vaststelling)
• Benoeming Lid Raad van Bestuur, de heer D. van Duijn MPM (besluitvorming)

Zorgbeleid
• Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (kennisname / bespreking)
• Project Toezicht Kwaliteitskader (kennisname / bespreking)
• Ingediende projecten / incidentele middelen 2017 (kennisname / 

bespreking)
• Verslagen Commissie Kwaliteit d.d. 22/02, 15/05 en 23/10 (kennisname / 

bespreking)

Interne organisatie
• Strategisch Opleidingsplan (kennisname / bespreking) 
• Stand  van zaken Strategisch Vastgoedplan (kennisname / bespreking)
• Capaciteitsreductie (kennisname / bespreking)
• Verkoop GouweCuisine (kennisname / bespreking)
• Sale & Leasebackconstructie gebouw Ronsseveste (bespreking)
• Marktanalyse en strategieontwikkeling Zorgpartners (bespreking)
• Verkoop Bloemendaal (goedkeuring)

Financiën 
• Verslagen Auditcommissie d.d. 03/03, 12/05, 01/09 en 1/12 (kennisname / 

bespreking)
• BBSC 4e kwartaal 2016 + 1e, 2e en 3e kwartaal 2017 (bespreking)
• Herijkte rekenparameters 2017 (vaststelling)
• Evaluatie overname activiteiten (kennisgeving / bespreking) 
• Jaarverantwoording 2016 (goedkeuring)
• Accountantsverslag 2016 (bespreking)
• Controleplan KPMG (goedkeuring)
• Kaderbrief 2018 inclusief financiële vertaling (kennisname / bespreking)
• Managementletter 2017 van accountant (bespreking)
• Concept-begroting 2018 (ter goedkeuring) 
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ORGANISATIEGEGEVENS

Organisatiegegevens

Naam rechtspersoon  Stichting Zorgpartners Midden-Holland
Adres   Ronsseweg 242
Postcode   2803 ZX
Plaats   Gouda
Telefoonnummer   (0182) 723 723
NZa-nummer   650-8239
Nummer Kamer van Koophandel   24325621 in Rotterdam
Internet   www.zorgpartners.nl

Juridische structuur
Zorgpartners Midden-Holland is een stichting. Hetzelfde geldt voor GouweCuisine.  
De Raad van Bestuur van Zorgpartners Midden-Holland vormt tevens het bestuur  
van GouweCuisine.

Medezeggenschap
De medezeggenschap van zowel cliënten als medewerkers is geborgd door een 
structureel overleg met zowel de Centrale Cliëntenraad (CCR), Ondernemingsraad (OR), 
Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) en op lokaal niveau met een 
lokale Onderdeelcommissie van de Ondernemingsraad (OC) en Cliëntenraad (CR).
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ORGANISATIESTRUCTUUR
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ORGANISATIE FILOSOFIE

Organisatiefilosofie
 
Vanuit de gedachte dat klantwaarden uitgangspunt van het handelen zijn, 
wordt de verantwoordelijkheid lager in de organisatie gelegd. Er zal met meer 
regel-ruimte en vertrouwen gewerkt worden. Het betreft vertrouwen in teams 
en medewerkers vanuit de lijn, maar ook steun en vertrouwen onderling. Het 
is hierom dat er een ‘hitteschild” rond de professional wordt gelegd, waarbij 
vermeden wordt dat door allerlei (onnodige) regelgeving professionele  
medewerkers gedwongen worden onevenredig veel tijd aan administratie 
“verloren” gaat.  

Principes besturingsfilosofie
In de besturingsfilosofie van Zorgpartners zijn de vier navolgende principes 
bepalend:

1 De verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het sturen van het    
  bedrijfsproces liggen zo laag mogelijk in de organisatie.

2 De serviceafdelingen ondersteunen de centra en zijn cliëntgericht.  
  Zij voeren werkzaamheden uit die te maken hebben met Zorgpartners als   
  stichting en werkzaamheden waarbij door een gezamenlijke aanpak schaal-  
  en efficiencyvoordelen worden behaald. 

3 De directeuren van de centra en de managers van de serviceafdelingen zijn 
  binnen vastgestelde kaders bevoegd en verantwoordelijk voor de 
  bedrijfsvoering van hun organisatieonderdeel. Integraal management is het  
  besturingsmodel, waarbij de beslissingsbevoegdheid op het laagst mogelijke  
  niveau wordt belegd, waarbij het management en alle medewerkers naast de  
  taak ook de nodige ruimte en vrijheid hebben om hun taak uit te voeren. 

4 De diensten Behandeling en Geestelijke Verzorging zijn in de stichting centrum  
  overstijgend georganiseerd.  
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KERNACTIVITEITEN

Kernactiviteiten

Zorgpartners bedient cliënten, zorgverzekeraars en 
verwijzers in de regio Midden-Holland.

Zorgpartners biedt zijn cliënten: 
• Medische zorg
• Verpleging en verzorging
• Resocialisatie
• Reactivering en revalidatie
• Geestelijke verzorging
• Welzijn en begeleiding

Onze cliënten zijn:
• (langdurig) zieken
• Gehandicapten
• Patiënten met psychogeriatrische ziekten
• Ouderen
• Overige cliënten, onder wie blinden en    
  slechtzienden en cliënten met het syndroom  
  van Korsakov.

Daarnaast bieden we onze cliënten woonruimte. 
Ook ontwikkelt Zorgpartners nieuwe woonvormen  
en zorgvormen.

Kwaliteit en respect voor de levensbeschouwelijke 
opvattingen van de cliënt en de identiteit van de 
centra van de stichting zijn belangrijk bij al onze 
activiteiten.

Goed bestuur
Zorgpartners hanteert de Zorgbrede Governancecode 
2010. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk 
voor de zorg- en dienstverlening van Zorgpartners. 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het 
bestuur en volgt daarbij de richtlijnen in de statuten 
van Zorgpartners en de Governancecode.

Gedragscode en huisregels
Voor de medewerkers en vrijwilligers van Zorgpartners 
geldt een gedragscode. Hierin staat welke waarden 
Zorgpartners belangrijk vindt, bijvoorbeeld als het 
gaat om geheimhouding, professionaliteit, diefstal, 
agressie, belangenverstrengeling, het gebruik van
eigendommen, kleding en nevenwerkzaamheden. 
Een bijlage bij de gedragscode is de klokkenluiders-
regeling. De huisregels van Zorgpartners zijn in 
samenspraak met de Centrale Cliëntenraad vast-
gesteld. In overleg met de lokale cliëntenraden zijn 
daarop per centrum aanvullingen gemaakt.
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  Naam en functie Nevenfuncties 

  Mevrouw drs. Margot van der Starre, • Bestuurslid Raad van Toezicht NCFS en vandaaruit lid auditcommissie   
  voorzitter per 1 juni 2017  NCFS en lid remuneratiecommissie NCFS.
 
   
   

 
 De heer S.T.J. de Jong MBA, • Voorzitter regionale werkgeversorganisatie lid Midden-Holland
 lid   lid Care2Care.
   • Penningmeester Transmuraal Netwerk M-H (tot 1 september 2017)    
   • Algemeen Bestuurslid samenwerkingsverband regionale werkgevers
    organisaties RegioPlus.
   • Bestuurslid Alzheimerafdeling Midden-Holland.
   • Voorzitter Zonnebloem regio Gouda.
   • Hoofd vakantieweek Zonnebloem.
   • Lid vakantieadviescommissie van Zonnebloem Nederland.
   • Lid Rotary Boskoop.
   • Lid Plicare vanaf 1 oktober 2016.

    • Lid bestuurlijk overleg Rwanda vanaf 1 oktober 2016. 

RAAD VAN BESTUUR

Raad van Bestuur
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RAAD VAN COMMISSARISSEN

Raad van Commissarissen 2017

Naam 
 

De heer mr. W.P. Rijksen 
 

Mevrouw drs.  
Y. Heijnen-Kaales MBA

Mevrouw mr.  
T.G. van Beek

Mevrouw drs.  
J.T.A. Wakkerman- 
van Weerdenburg RA

functie vacant
 

(Neven)functies

• Bestuursvoorzitter / directeur Stichting Huisartsenposten Amsterdam e.o.
• Voorzitter Raad van Toezicht Zorgkoepel West-Friesland
• Voorzitter Commissie Rechtspraak Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
• Vice-voorzitter Klachtencommissie Ziekenhuis Tergooi
• Adviseur Hoofdbestuur Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der    
 Tandheelkunde (KNMT) (gedurende dit kalenderjaar functie beëindigd)
• Voorzitter Adviesraad Kwaliteitsregister KNMT (gedurende dit kalenderjaar functie beëindigd)
• Hoofdredacteur Handboek Privacy gezondheidszorg
• Voorzitter St. Bergkapel Amersfoort
• Voorzitter raad Kerkrentmeesters Bergkerk Amersfoort
• Voorzitter St. Kleurrijk Leusden
• Bestuurslid gebruikersvereniging Hagedis

• Manager Leren en ontwikkelen Cordaan Academie
• Programmamanager Ben Sajet Centrum
• Lid ZonMw-commissie ‘Gewoon Bijzonder’, Nationaal Programma Gehandicapten
• Lid ZonMw-commissie Tussen Weten en Doen
• Lid Visitatiepanel Opleidingen tot verpleegkundige NQA

• Head of transactions the Netherlands Internos Global 
• Commissaris bij Dunavie, woningcorporatie in Katwijk

• Zelfstandig adviseur en interim manager
• Lid Raad van Toezicht Amie ouderenzorg, Zandvoort (tot 1 juli 2017)
• Lid Raad van Toezicht MOC Kabouterhuis, Amsterdam

Raad van Commissarissen

Functie 
 
Voorzitter 

Vice-voorzitter

Lid

Lid
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CLIËNTEN

Cliënten Behandeling Extramuraal

Therapie

Diëtetiek
Ergotherapie
Fysiotherapie
Logopedie
GGZ basis (in trajecten)
Specialist ouderengeneeskunde (in uren)

Aantal behandelingen

2015

259
1.434

12.111
565

16
62,5

2016

175
1.470

10.681
396

19
32,5

2017

351
1.230
9.428

705
49

234,8

2015

122
458
859

68
16
25

2016

90
435
618
70
19
13

2017

92
278
606

74
49
56

Aantal cliënten

Kerngegevens per 31 december 2017 

Cliënten verpleeg- en verzorgingshuiszorg en de thuiszorg
  

  Cliënten per einde verslagjaar 2016 2017
  Aantal intramurale cliënten     1.272 1.242
  Aantal cliënten dagactiviteiten      134 163
  Aantal extramurale cliënten  889 914 
        
  Capaciteit per einde verslagjaar 2016 2017 
  Aantal beschikbare plaatsen Wlz    1.434 1.340

  Productie in het verslagjaar 2016 2017
  Aantal intramurale verzorgingsdagen 156.928 133.218
  Aantal intramurale verpleegdagen  313.414 319.209
  Aantal dagdelen dagactiviteiten   35.078 33.875
  Aantal uren extramurale productie  147.325 144.237
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MEDEWERKERS

Medewerkers 2016 2017

  Aantal medewerkers    
  Aantal medewerkers in loondienst per einde verslagjaar   
  Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar        
  
  Verzuim  
  Verzuimpercentage    
  Meldingsfrequentie   
  
  Verloop personeel  
  Instroom    
  Uitstroom 
  
  Vrijwilligers   
  Vrijwilligers 

 
 

 
 

         

 2.721 
 1.376,57 

 6,40 
 1,00 

 50,63 
 131,82 

1.613

  3.123 
 1.291,38 

 6,57 
 1,13 

 84,17 
 157,90 

 1.701 
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