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Leeswijzer 

Het Jaar- en Kwaliteitsplan 2022-2024 start met een introductie, gevolgd door de speerpunten van 

WZU Veluwe. De speerpunten bepalen de koers, omschreven in de koersbepalende ontwikkelingen. De 

ambities voor de komende jaren staan weergegeven in een infographic. In het hoofdstuk Leren en 

ontwikkelen licht WZU Veluwe deze toe. De manier van werken staat beschreven in het hoofdstuk 

Monitoren, evalueren en sturen van de uitvoering. Tot slot zijn in de bijlagen de gegevens opgenomen 

over cliënten en personeel, zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt. Ook is hier de 

jaarplanning te vinden. 
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Introductie 

 

Inleiding 

WZU Veluwe is een VVT-organisatie in ontwikkeling. De organisatie biedt warme en veilige 

(ouderen)zorg aan mensen die dat nodig hebben. In 2022 zijn de organisatiedoelen gericht op de 

activiteiten voor en de kwaliteit van deze zorg. WZU Veluwe heeft daarom het jaarplan en het 

kwaliteitsplan geïntegreerd in één document. Een geïntegreerd document geeft meer duidelijkheid, is 

efficiënter en geeft minder rapportagelast. Het Jaar- & Kwaliteitsplan 2022-2024 (hierna: Plan 2022-

2024) is tot stand gekomen op basis van de missie en visie van WZU Veluwe, de Kwaliteitskaders 

Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging, de vastgestelde visie op geïntegreerde dienstverlening (welzijn, 

zorg, behandeling en wonen) en de input van diverse organisatieonderdelen en de medezeggenschap. 

De Cliëntenraad (CR) en Verpleegkundige Adviesraad (VAR) hebben instemmingsrecht op het 

Kwaliteitsplan en hebben ingestemd. Plan 2022-2024 is een organisatiebreed plan. Elke afdeling 

maakt dit specifiek in een eigen plan. 

 

Met Plan 2022-2024 borduurt WZU Veluwe voort op het jaar 2021. De organisatie continueert 

ingezette veranderingen en verbeteringen en borgt deze. Uitgangspunt voor Plan 2022-2024 is de 

zorg en ondersteuning aan de cliënt. De cliënt staat centraal. Dit betekent dat het primair proces – 

zorg, welzijn en behandeling – leidend is. Waar verder in het jaarplan gesproken wordt over zorg geldt 

dit vaak voor het hele primaire proces (welzijn, zorg, behandeling en wonen).  De ondersteunende 

afdelingen van WZU Veluwe faciliteren het primair proces. Dit is beschreven in de vastgestelde visie 

op de geïntegreerde dienstverlening. 

 

Binnen de gezondheidzorg, en dit geldt ook voor de VVT-sector, is het altijd belangrijk geweest om 

rekening te houden met de mogelijkheid van infectieziekten. De Covid-19-pandemie is hier een 

complex voorbeeld van. De uitrol van Zorg met behandeling op de woonzorglocaties in combinatie met 

de coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een meer geïntegreerde visie op 

zorg en behandel (deze is aangepast in 2021) én aan handvatten om deze op een goede manier in de 

praktijk te brengen.  
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Speerpunten 

Een innovatieve, christelijke zorgaanbieder voor thuis en verpleeghuis. Dat wil WZU Veluwe in 2024 

zijn. Hier werken we in stappen naar toe. In 2022 gaan we voor gas, water en licht; ofwel de basis op 

orde. Van daaruit zetten we in 2023 de stap naar verdieping en specialisatie in welzijn, identiteit en 

verbinding. In 2024 zijn we klaar om onze ambitie waar te maken.  

 

Transitie naar verpleeghuiszorg 

Warme en veilige zorg bieden aan cliënten staat voorop in elke stap. Intramuraal bereiken we dit door 

met alle woonzorglocaties de transitie naar verpleeghuiszorg te maken. Het programma Waardigheid 

en Trots op locatie (WOL) biedt sturing en ondersteuning bij deze transitie. Dit programma is 

weliswaar primair gericht op intramurale zorg, maar WZU Veluwe betrekt ook de thuiszorg erbij. 

Stevige positie thuiszorg 

De thuiszorgtak van WZU Veluwe heeft de afgelopen vier jaar hard gewerkt om de basis op orde te 

brengen en om financieel gezond worden. Dit laatste is gezien de niet altijd toereikende tarieven een 

lastige opgave. Desondanks is het tijd om de thuiszorg toekomstbestendig te maken. Dat doen we 

door extra- en intramuraal meer met elkaar te verbinden en verder te professionaliseren. Thuiszorg 

krijgt hiermee een duidelijker plaats binnen de organisatie. Om als zelfstandig product 

toekomstbestendig te zijn is het noodzakelijk om nog een volgende stap te zetten: een nieuwe visie 

en andere aansturing. WZU Veluwe biedt professionele zorg aan thuiswonende cliënten volgens het 

Kwaliteitskader Wijkverpleging. Dit doen we in verbinding met de verschillende organisatieonderdelen 

en in samenwerking met andere aanbieders, waarbij we zichtbaar zijn in de keten.  

Totaalaanbod 

WZU Veluwe biedt zowel extra- als intramuraal warme en veilige zorg aan cliënten die hulp nodig 

hebben, maar ook regie willen houden over hun leven. Veelal maken cliënten eerst gebruik van 

huishoudelijke hulp. De volgende stap is vaak wijkverpleging en mogelijk VPT of MPT als er sprake is 

van een Wlz-indicatie. We helpen cliënten om zo lang mogelijk thuis zelfstandig te blijven. Wanneer 

dit niet meer gaat, bieden we huisvesting in één van de woonzorglocaties. Daarnaast levert WZU 

Veluwe advies en begeleiding bij het omgaan met dementie, mantelzorg en dagbesteding. 

2022 

De basis op orde; 
gas, water en licht

2023 

Verdieping en 
specialisatie in 

welzijn, identiteit en 
verbinding

2024 

Innovatieve, christelijke 
zorgaanbieder voor 

thuis en verpleeghuis
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Koersbepalende ontwikkelingen 

Voor WZU Veluwe is een aantal ontwikkelingen van belang: 

 

Transitie 

De doorgaande omslag van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg. Hieraan zijn de volgende 

veranderingen gekoppeld:  

• VPT en MPT voor langer thuis wonen uitbreiden en met behulp van marketing & communicatie in de 

markt zetten; 

• Welzijn separeren en ontwikkelen tot specialisme; 

• Vastgoed verder verbeteren; 

• PDCA-cyclus en Leren & ontwikkelen verbeteren middels de IMWR-cyclus; 

• De samenwerking in de driehoek cliënt-familie–zorgprofessional versterken. 

 

Huisartsen geven aan dat zij steeds meer moeite hebben met de complexe zorgvraag van cliënten. 

Vanaf zorgzwaarte ZZP5 is veel specialistische zorg nodig en het is voor huisartsen lastig om de juiste 

ondersteuning te bieden. Op De Boskamp maakte WZU Veluwe in december 2021 met dertien plekken 

de overstap naar verpleeghuiszorg. Met Zorgkantoor Zilveren Kruis is afgesproken dat de overige 

afdelingen van De Boskamp in de loop van 2022 onder voorwaarden overgaan op zorg met 

behandeling. Dit is de laatste locatie binnen de organisatie die volledig over gaat op zorg met 

behandeling. 

 

Waardigheid en Trots op locatie 

Een ondersteunend middel in de transitie is Waardigheid en Trots op locatie (WOL). Dit programma is 

op initiatief van de medewerkers in 2019 al gestart in De Boskamp en is in 2021 organisatie breed 

opgepakt. WOL wordt ingezet als hulpmiddel om op alle locaties volwaardige verpleeghuiszorg te 

leveren volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Op basis van de uitkomsten van een 

kwaliteitsscan (eind 2021) krijgen medewerkers ruim een jaar lang ondersteuning van een externe 

coach, door middel van workshops en begeleiding. In 2022 wordt de voortgang gemeten door de scan 

te herhalen. Een externe strategisch coach pakt de leerpunten op die voor de organisatie als geheel 

gelden. 

 

Extra Wlz-plaatsen 

WZU Veluwe gaat over op de uitbreiding van het aantal Wlz-plekken. Landelijk moeten er in de Wet 

langdurige zorg (Wlz) tot aan 2025 25.000 extra plaatsen gerealiseerd worden. Vanwege budgettaire 

redenen zal deze uitbreiding vooral gevonden moeten worden in extra VPT/MPT plekken. Cliënten met 

een Wlz-indicatie die nog thuis willen blijven wonen kunnen bij WZU Veluwe kiezen voor Volledig 

Pakket Thuis (VPT) of voor Modulair Pakket Thuis (MPT). Daaronder vallen (specialistische) 

wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning, persoonlijke verzorging, vervoer en eten/drinken. Dit 

gaan we doen door meer in te zetten op thuiszorg, zowel in de eigen woonomgeving als in een 

geclusterd wooncomplex (denk aan Hart van Thornspic in Doornspijk). Dat betekent dat thuiszorg 

binnen WZU Veluwe belangrijker wordt en dat we richting 2025 willen groeien.  

 

 



WZU Veluwe Jaar- en Kwaliteitsplan 2022-2024   7 

Nieuwbouw  

WZU Veluwe geeft uitvoering aan de vastgestelde Huisvestings- & Vastgoedstrategie 2021-2023. Dat 

betekent, dat na realisatie van de verbouw van Elburg | Het Nieuwe Feithenhof in 2018 en de 

nieuwbouw van fase I van Nunspeet | De Bunterhoek in 2020, opnieuw projecten in 

ontwikkeling|uitvoering worden genomen: 

• Nunspeet | De Bunterhoek – fase II – 2 KSW's met in totaal 26 zorgstudio's; 

• Epe | Burgemeester Van der Feltzlaan - 5 KSW's met in totaal 60 zorgstudio's; 

• 't Harde | De Hokseberg - 5 KSW's met in totaal 60 zorgstudio's. 

 

Duurzaamheid 

In de Duurzaamheidsstrategie 2021-2024 heeft WZU Veluwe haar duurzaamheidsdoelstellingen 

geformuleerd. Kerndoelstelling is een CO2-emissiereductie van 25% in 2024 t.o.v. de emissie in 2017. 

Deze doelstelling is in lijn met de geformuleerde overheidsdoelstellingen richting 2030. 

Uit de in 2020 uitgevoerde EED (Energy Efficiency Audit) blijkt dat technisch aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen wordt voldaan, maar dat de gedragscomponent aandacht vraagt. 

Hieraan zal in 2022 aandacht worden besteed. De in de bouwprojecten Elburg | Het Nieuwe Feithenhof 

en Nunspeet | De Bunterhoek fase I toegepaste duurzaamheidsmaatregelen in gebouw en 

installatietechniek worden ook in de komende projecten in Nunspeet, ’t Harde en Epe toegepast. Het 

programma van eisen zal aan de stand van de techniek worden aangepast. Met Habion zijn 

gesprekken gaande om de installaties in met name Wapenveld | Rehoboth aan te passen. 

WZU Veluwe onderzoekt de mogelijkheden om aansluiting te zoeken bij de Green Deal Zorg 2.0 die in 

2022 zal worden geoperationaliseerd. 
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Missie, visie en kernwaarden 

De missie van WZU Veluwe is ’Nabij in welbevinden’. Nabij staat voor dichtbij in tijd of afstand. 

Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. 

Kernwaarden bij de missie zijn Barmhartig, Ondernemend en Van betekenis zijn.   

 

Visie op dienstverlening 

De visie op geïntegreerde dienstverlening is: ‘Het verlenen van zorg en 

ondersteuning aan cliënten die is gericht op het versterken van de 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid en die bijdraagt aan een optimaal 

behoud van de eigen regie. Het recht doen aan de uniekheid van ieder 

mens en het respecteren van de wens van een kostbaar mens horen 

daarbij. Eigen regie is helpend om het bestaan betekenis en invulling te 

geven.’ 

 

Vitale medewerkers 

WZU Veluwe vertaalt de geïntegreerde visie ook naar zorg voor en 

ondersteuning van medewerkers. Dat doen we door te focussen op 

amplitie: het versterken van het welbevinden en functioneren van 

medewerkers. We gaan hierbij uit van de definitie dat gezondheid niet de afwezigheid is van ziekte, 

maar de aanwezigheid van vitaliteit. WZU Veluwe zet in op het bieden van ondersteuning aan 

medewerkers die gericht is op het versterken van het welbevinden en het optimaal functioneren. Op 

die manier dragen we bij aan vitaliteit, werkgeluk, energie, veerkracht, werkvermogen en duurzame 

inzetbaarheid met behoud van de eigen regie. Dit is belangrijk, omdat medewerkers het belangrijkste 

kapitaal zijn van onze organisatie. Zonder cliënten geen zorg, zonder medewerkers geen 

zorgverlening. Bovendien kunnen we medewerkers daarmee binden en boeien en inspelen op de 

krapte op de arbeidsmarkt. 

 

Zorg verbeteren 

Het voorgaande sluit aan bij de drie doelen die vallen onder waarde-gedreven zorg en Triple Aim. 

Triple Aim is een model voor het duurzaam organiseren van zorg. Quadruple Aim voegt hier nog een 

doel aan toe: een doel gericht op de medewerker. WZU Veluwe maakt zich deze vier doelen eigen, 

zodat zij kunnen bijdragen aan de maatschappelijke opgave om ieder (ouder) medemens, nu en in de 

toekomst, van kwalitatief goede zorg te kunnen voorzien. De vier doelen zijn: 

1. Verbetering van de individuele ervaring van zorg. Dit is onder andere terug te zien in de 

cliënttevredenheid; 

2. Verbetering of instandhouding van de gezondheid van cliënten. Dit is terug te zien in de kwaliteit 

van de verleende zorg;  

3. Vermindering van de kosten van de gezondheidszorg, zodat iedereen zorg kan (blijven) ontvangen; 

4. Verbetering van de ervaring van het verlenen van zorg. Het ervaren van werkvreugde en zingeving 

in de zorgverlening is van groot belang voor het behalen van de eerste drie doelen. 



Ambities 2022, 2023 en 2024  
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Medezeggenschap 

 
Binnen WZU Veluwe is medezeggenschap op drie fronten ingebed in de organisatie. De 

medezeggenschapsorganen Cliëntenraad (CR), Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en 

Ondernemingsraad (OR) hebben voor Plan 2022-2024 elk hun eigen speerpunten opgesteld. 

 

Samenwerking 

WZU Veluwe geeft de samenwerking tussen de medezeggenschapsorganen in 2022 verder vorm. Vier 

keer per jaar komt het dagelijks bestuur (DB) van de drie medezeggenschapsorganen samen om deze 

samenwerking te versterken en om met elkaar in verbinding te blijven. Binnen de samenwerking is er 

ruimte voor de verschillende belangen van de afzonderlijke organen. 

 

Versterking van de samenwerking is belangrijk voor het toewerken naar Shared Governance. Shared 

Governance gaat uit van het delen van de (strategische) verantwoordelijkheden tussen beroepsgroep, 

organisatie en cliënten. Dit in tegenstelling tot het verdelen van die verantwoordelijkheid. De 

verantwoordelijkheid delen past bij de visie op geïntegreerde dienstverlening, waarbij de 

medezeggenschapsorganen graag willen aansluiten. Zo werken we samen toe naar het doel van 

innovatieve, christelijke zorgaanbieder voor thuis en verpleeghuis.  

 

Binnen de medezeggenschap wordt ook gekeken naar het leggen van de verbinding met thuiszorg. 

Deze wens voor verbinding bestaat bij alle medezeggenschapsorganen. De CR is hier in 2021 al mee 
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gestart, de VAR heeft leden uit de thuiszorg en heeft al verbinding met deze teams. De OR bestaat 

voornamelijk uit nieuwe leden en zal hierin nog een weg gaan zoeken. 
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Leren en ontwikkelen in de hele organisatie 

 

Focus op punten te borgen en continueren zonder KPI 

 

Amplitie 

WZU Veluwe ziet medewerkers als het belangrijkste kapitaal. Om dit kapitaal te koesteren en te 

behouden focussen we op amplitie.  

Amplitie: 

het versterken van het welbevinden en het functioneren van 

medewerkers  

'Je hoeft niet ziek te zijn, om beter te worden’.  

Dit wil WZU Veluwe bereiken door de volgende punten in het jaar 2022 te bewerkstelligen:  

• De organisatie wil graag dat medewerkers tevreden zijn. Via een vaste (online) methode meten 

we die tevredenheid regelmatig.  

• WZU Veluwe wil medewerkers stimuleren hun talenten optimaal te benutten. Via 

ontwikkelgesprekken helpen we de medewerker om zijn of haar talenten te ontdekken, te 

ontwikkelen en in te zetten. 

• WZU Veluwe stimuleert medewerkers om hun gezondheid te bevorderen. We gaan hierbij uit van 

de definitie dat gezondheid niet de afwezigheid is van ziekte, maar de aanwezigheid van vitaliteit. 

We reiken middelen en kennis aan om het gedrag van medewerkers op het gebied van voeding, 

beweging en ontspanning (leefstijl) positief te beïnvloeden.  

• Medewerkers zijn gelukkig en werken met trots en enthousiasme bij WZU Veluwe. Zij stralen dit 

uit naar cliënten, naar collega’s en naar hun (privé-)omgeving. We bieden middelen en kennis aan 

om de bevlogenheid van medewerkers te bevorderen.  

Belangrijk om te benoemen is dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. We gaan ervan uit dat 

de medewerker op al deze punten ook zelf de regie neemt.  

Leiderschap  

Bij WZU Veluwe staat niet het leiden van de organisatie maar het leiden van mensen voorop. Bij de 

organisatie werken mensgerichte leiders, die een sfeer creëren van vertrouwen en transparante 

communicatie. Onze leidinggevenden zijn mensen die hun medewerkers inspireren, coachen en 

stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Om dit te bereiken is WZU Veluwe voornemens om in 

samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede (CHE Professionals) een leiderschapstraject samen te 

stellen.  
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Eigenaarschap 

Om de transitie naar verpleeghuiszorg in te bedden in alle lagen van de organisatie is het van belang 

veel aandacht te schenken aan beïnvloeding en training van het gedrag van betrokken medewerkers 

(en teams). Dit blijkt tot dusver niet makkelijk. We borgen dit met hulp van structuren als een 

Coördinatie-overleg (CO), waarbij eigenaarschap zichtbaar wordt en beter te handhaven is. Hierbij 

maken we gebruiken van het model Voordoen – Samendoen – Zelf doen. 

 

Dit model gaat uit van experts die hun kennis en/of kunde overdragen. Binnen WZU Veluwe kunnen 

we in dat kader gebruikmaken van de bestaande structuren met aandachtsvelders en specialisten. De 

leidinggevende speelt hierin een centrale rol en geeft het goede voorbeeld.  

Nieuw gedrag leren vraagt overigens wel om de invulling van een aantal randvoorwaarden en een 

methodische aanpak. Het gaat om duidelijkheid, vertrouwen, fouten mogen maken, veiligheid, 

motivatie en overtuiging. 

Reflectie  

Binnen teams zet WZU Veluwe actief in op stimuleren en ondersteunen van reflectie, leiderschap en 

eigenaarschap bij medewerkers. Dit gebeurt door actief ruimte te maken voor en ondersteuning te 

bieden bij het vormgeven van intervisie op reflecterend en probleemoplossend vermogen. Intervisie is 

een vast onderdeel van de zes tot acht wekelijkse teamoverleggen. Ook teamleden zelf pakken dit op.  
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PDCA- en IMWR-cyclus  

Ontwikkelen vraagt om structurele aandacht. Alleen zo is 

individueel en in teamverband groei en verbetering haalbaar. 

Ontwikkelen helpt ook om de opbouw naar de doelen tot 

2024 te realiseren. Het doel voor 2024 – de innovatieve, 

christelijke zorgaanbieder voor thuis en verpleeghuis - 

bestaat uit veel stappen rond de kwaliteit van zorg. WZU 

Veluwe gebruikt de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) voor 

dit verbeterproces. De IMWR-cyclus (Inspireren, Motiveren, 

Waarderen, Reflecteren) is de gedragscomponent die zorgt 

dat het proces goed loopt. Beide cycli versterken elkaar. 

Leren en ontwikkelen 

WZU Veluwe besteedt veel aandacht aan opleiden. 'Van en 

met elkaar blijven leren' staat centraal. Jaarlijks maakt de 

organisatie een opleidingsplan. In 2021 is de transformatie van de scholing naar blended learning 

voortgezet, een combinatie van online en klassikaal lesgeven. Ook zijn opleidingen in 2021 steeds 

meer digitaal aangeboden. 

WZU Veluwe heeft twee leerafdelingen, één in De Bunterhoek en één in Mariposa. Daarnaast is het 

praktijkleren verder ontwikkeld, is het aantal toetsers in de praktijk verhoogd en is de inzet van de 

leercoaches vergroot. Door deze manier van opleiden is het werkplekleren onder collega’s fors 

toegenomen. We borduren voort op de ingezette ontwikkelingen met een opleidingsinspanning en 

opleidingsbudget. De opleidingsinspanning is 2% van de bruto loonsom exclusief verletkosten. Het 

persoonlijk opleidingsbudget voor Verzorgende IG en Verpleegkundige is €150 per persoon. 
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Focus op punten te borgen en continueren met KPI 

 

Processen 

Voor cliënten gaan welzijn, zorg, behandeling en wonen hand in hand. Een schoon en verzorgd 

lichaam, kleding, voeding en een schone, prettige woonomgeving vormen de basis. Hier ligt een 

sterke relatie met de ondersteunende processen, zoals huishouding, voeding en facilitaire zaken. Als 

deze processen soepel en goed verlopen, hebben cliënt én medewerker daar baat bij. Is dit niet het 

geval, dan heeft dat vaak directe gevolgen voor het welbevinden en de tevredenheid van de cliënt en 

de medewerker. Duidelijke processen dragen bij aan het vergroten van eigenaarschap.  

In 2022 verbetert WZU Veluwe diverse beleids- en werkprocessen, zodat deze meer ondersteunend 

zijn aan het primair proces en/of efficiënter worden ingericht. Verbeterpunten zijn:  

• duidelijkheid over verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van iedere betrokkene; 

• vereenvoudigen van processen;  

• processen beter op elkaar aansluiten (keten);  

• aandacht voor duurzaamheid en milieu 

• duidelijke en begrijpelijke communicatie met medewerkers over werkprocessen (maatwerk).  

Prioriteit 

De volgende processen hebben prioriteit:  

• WZU Veluwe (organisatiebreed) 

Onderzoeken informatiedashboard met kwantitatieve en kwalitatieve stuurinformatie.  

 

• Zorgbedrijf 

Werken volgens de afgesproken functiebeschrijvingen, samenwerking tussen zorg en behandeling, 

sturen, NEDAP Capaciteitstool. 

 

• HRM 

Optimalisatie van de procesorganisatie van het systeem (profit/AFAS) voor gebruikers. 

 

• Behandeling 

Samenwerking tussen zorg en behandeling, inhuisproces, communicatiestructuur binnen 

behandeldienst en met zorg. Bij dit laatste speciale aandacht voor het gedragsspreekuur en 

medicatieveiligheid. 

 

• Kwaliteit en veiligheid 

Hygiëne en infectiepreventie op de werkvloer. 
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• Facilitair 

Melden van verstoringen, 13-dagen regeling, operationeel hygiënemanagement op locaties 

(inclusief verduurzamen), afvalscheiding, voorkomen van voedselverspilling en verminderen van 

plasticgebruik. 

 

• Inkoop en bestellen 

Bestellingen vooraf afstemmen tussen budgethouder en inkoop om de benodigde materialen tijdig, 

kwalitatief goed en prijsbewust in te kopen.  

  

• Communicatie 

Processen zijn gebruiksvriendelijk en vindbaar voor gebruikers en leidinggevenden. 

KPI: Eind Q4 zijn essentiële werkprocessen beschreven, in processchema gezet en geïmplementeerd 

(onder leiding van een interne procesbegeleider per proces een verantwoordelijk MT-lid). 
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Onderdeel Ambitie KPI 2022 

WZU Veluwe 

organisatiebreed 

Processen Eind Q4 zijn essentiële werkprocessen beschreven, in processchema gezet en 

geïmplementeerd (onder leiding van een intern procesbegeleider en per proces 

een verantwoordelijk MT-lid). 

Zorgbedrijf Cliënt staat centraal Clienttevredenheid: voor alle locaties en afdelingen worden per kwartaal conform 

het vigerende beleid cliëntervaringen gemeten met als resultaat een 7,5 of een 

equivalent daarvan. Als de metingen negatief afwijken, wordt daarvoor een plan 

van aanpak uitgevoerd om het gestelde doel te realiseren. 

 Aandacht voor de 

ontwikkeling van 

medewerkers 

• Leidinggevenden faciliteren reflectiemomenten over individuele ontwikkeling 

en samenwerking in de teams met als doel het ontwikkelen van flexibiliteit, 

zelfkennis en een brede blik. 

• Minimaal jaarlijks faciliteren leidinggevenden een evaluatie c.q. jaargesprek 

conform beleid. Tijdens dit gesprek wordt het ontwikkelen van flexibiliteit, 

zelfkennis en een brede blik besproken. 

• Ontwikkeling wordt tijdens het werk individueel en in teams gefaciliteerd aan 

de hand van de methode Voordoen, Samendoen en Zelf doen. 

 Sterke thuiszorg Thuiszorg kent 10% groei in omzet. In de eerste helft van 2022 wordt een 

onderzoek gestart naar het marktaandeel van thuiszorg om daar in 2023 in te 

kunnen groeien. 

 Monitoren en sturen Met een monitor wordt maandelijks per eenheid gerapporteerd over de gestelde 

doelen. Deze informatie is de basis voor het sturen op de gestelde doelen. De 

PDCA-cyclus en het IMWR-model zijn hierbij hulpmiddelen. 

 Kwaliteit van 

dienstverlening 

In interne en externe audits scoren we op alle terreinen minimaal lichtgroen. De 

audits vergelijken de output van het primair proces met de geldende 

kwaliteitskaders. Vanaf 2022 is er concrete aandacht voor de bijdrage van de staf 

als dienstverlener c.q. leverancier van diensten waar het primaire proces om 

vraagt om invulling te kunnen geven aan de kwaliteitskaders. 
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Onderdeel Ambitie KPI 2022 

Kwaliteit en Veiligheid Pijlers IGJ 

Verpleeghuiszorg 

a. Dossieraudits: ieder kwartaal 10% checks per locatie = circa 45 dossiers 

b. Tenminste 1x per jaar een gecombineerde (interne/externe) audit per locatie   

c. Tenminste 1 x per jaar een medicatie-audit per locatie  

d.  Tenminste 1 x per jaar een hygiëne-audit per locatie  

 Pijlers IGJ Wijkverpleging a. Tenminste 1x per jaar een interne audit in iedere thuiszorgregio, inclusief 

audits op het gebied van medicatieveiligheid en hygiëne 

b.  Dossierchecks: ieder kwartaal 5% checks in de Thuiszorg = circa 16 dossiers 

per kwartaal 

Behandeling Basis op orde a. Vaste bezetting op alle vakgroepen: alle formatie is eind Q3 conform begroting 

voor minimaal 90% in dienstverband. 

b. Optimale samenwerking Zorg/Medici/Paramedici: zorg en behandelaren 

beoordelen in Q4 de samenwerking met minimaal een 7,5. 

c. Kennis en vaardigheden behandelaren zijn bekend en worden benut: eind Q3 

geeft minimaal 75% van de behandelaren aan dat hun kennis en vaardigheden 

voldoende worden benut door zorgmedewerkers en collega-behandelaren. 

Facilitair bedrijf & 

Bedrijfsvoering 

Zorgproces is leidend a. WZT – implementeren beleid (Q2) 

b. AVG – implementeren bewustwordingsprogramma (Q3) 

c. ICT – onderzoek naar het redundant maken van het netwerk (Q2) 

d.  Implementeren van 4 procesverbeteringen in de Big Four applicaties (Q4) 

 Transitie naar 

verpleeghuiszorg  

a. Implementatie schoonmaak 3.0 (Q1) 

b. Implementatie logistiek 1.0 (Q1) 

c. Implementatie eten & drinken 3.0 (Q2) 

d. Implementatie DVO- & LO-overeenkomst (Q3) 

e.  Implementeren PM-werken (kleine projecten) (Q4) 

 Huisvestings- en 

vastgoedstrategie 

a. Masterplan WAP - Rehoboth (Q1) 

b. Strategiebepaling Tuinkamer - Nunspeet (Q1) 

c. Start nieuwbouw Epe – Feltzlaan (Q2)* 
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Onderdeel Ambitie KPI 2022 

d. Start nieuwbouw 't Harde – Hokseberg (Q3)* 

e.  Oplevering Nunspeet – Bunterhoek 2 (Q3) 

HRM Talentmanagement Eind 2022 heeft minimaal 50% van de medewerkers (in de functies van RegieVPK 

tot en met EVV) een ontwikkelgesprek gehad. Binnen de Behandeldienst en de 

staf heeft 100% van de medewerkers een ontwikkelgesprek gehad. 

 Medewerkerstevredenheid Eind 2022 is de gemiddelde medewerkerstevredenheid 7,6 

 Ziekteverzuim Eind 2022 is het gemiddelde verzuimpercentage gedaald naar 6,0 

 Uitstroom Eind 2022 is de niet gewenste uitstroom maximaal 10% 

 

*Onder voorbehoud van huidige inzichten en afhankelijk van stedenbouwkundige procedures. 

**De geformuleerde KPI’s zijn niet sec afkomstig van de afdeling HRM, maar geformuleerd als KPI’s voor de gehele organisatie. 
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Vanuit de basis naar verdieping 
 

Het jaar 2022 staat in het teken van ‘de basis op orde’. Dit doel is noodzakelijk om toe te werken 

naar de ambitie voor 2024: de innovatieve, christelijke zorgaanbieder voor thuis en verpleeghuis. 

In 2023 zet WZU Veluwe in op het specialiseren in de thema's welzijn, verbinding en identiteit. Ook 

binnen deze thema’s brengen we in 2022 eerst de basis op orde. 

 

Thema Welzijn 

Voor het verhogen van de welzijnsbeleving bij cliënten zet WZU Veluwe in op één Bureau Welzijn 

voor extra- en intramuraal. Het bureau werkt vraaggericht. Het onderscheid tussen thuiszorg en 

intramurale zorg wordt verminderd. Door te innoveren van aanbodgericht naar vraaggericht 

werken, liggen er kansen om uit te breiden en een steviger positie in te nemen in de wijk. 

Managers Thuiszorg en Welzijn trekken samen op in dit veranderproces. Bij verbinding met 

intramuraal is de vraag steeds: wat kan gezamenlijk en wat maakt een locatie uniek? 

 

Medewerkers Welzijn intra- en extramuraal vormen een vakgroep om kennis en kunde te delen. 

Dat maakt het mede mogelijk om medewerkers op hun specifieke deskundigheid in te zetten ten 

behoeve van alle doelgroepen en locaties. Ontwikkelingen binnen de welzijnsbegeleiding zijn mede 

afhankelijk van ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau. Verbinding met andere 

organisaties is nodig om over de muren van de eigen locaties te leren kijken.  

 

Inrichting van welzijn 

• WZU Veluwe levert welzijn in de wijk en werkt met plaatselijke vrijwilligers; 

• De bezoekersvraag staat centraal. Samen wordt gekeken hoe dit is te organiseren. Er is 

samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgmedewerker en samenwerking in de 

zorgdriehoek; 

• Tussen de eigen afdeling Welzijn, andere organisaties, gemeentes en andere locaties bestaat 

verbinding en samenwerking. Dit gebeurt op basis van ontschotting, zodat vraaggerichte 

dagbesteding mogelijk is; 

• De basis is een breed aanbod binnen en buiten WZU Veluwe: natuur, cultuur, kunst, dans, 

muziek, leesclubs, bewegen et cetera; 

• Begeleiding is individueel en in groepen. Vanuit de cliëntvraag kijkt WZU Veluwe of individuele 

begeleiding door welzijn of zorg gegeven kan worden. De coördinator Welzijn en de 

wijkverpleegkundige/regieverpleegkundige stemmen dit af; 

• Er zijn combinatiegroepen van inloop tot beschermd en van jong tot oud; 

• Een welzijnsteam geeft begeleiding op maat en is professioneel;  

• Een welzijnsteam bestaat uit maximaal 10 personen;  

• Een team bevat mensen met verschillende aandachtsgebieden, bijvoorbeeld een coördinator, 

ICT-deskundige, experts op begeleidingstechnieken, dementie, GGZ en NAH en werkbegeleider 

of -beoordelaar.  

• Bureau Welzijn is daar waar wenselijk en haalbaar zes dagen in de week en drie dagdelen per 

dag open; 
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• Bureau Welzijn is vakinhoudelijk deskundig; 

• Binnen Welzijn worden eHealth-mogelijkheden benut en bedacht. 

 

Thema Verbinding 

Verbinding gaat over verbinding binnen de organisatie én extern. WZU Veluwe wil aansluiten bij de 

kwaliteitskaders en systematisch leren. Dat doen we intern met cliënten, naasten en zorgverleners 

en extern met collega-zorgorganisaties, ouderenbonden, cliënt- en patiëntenorganisaties, 

zorgcoöperaties en zorgkantoren. Vanuit het Lerend Netwerk werkt WZU Veluwe samen 

met Norschoten, Hanzeheerd en Hospice Nunspeet. Daarnaast is er samenwerking op het gebied 

van: 

• Avond/Nacht/Weekend-team (Hanzeheerd en Icare); 

• Nachtzorg in de thuiszorg (Vérian en Icare); 

• Regionaal project mantelzorgondersteuning; 

• Gezamenlijke opleidingsplaats GZ-psycholoog en mogelijk SO; 

• Eerstelijns verblijf; 

• Werving medewerkers (Werkgeversverenging Zorg en Welzijn); 

• Scholing medewerkers (Viersteden-overleg); 

• Zingeving in de thuiszorg (CHE, VIAA en Leliezorggroep). 

 

Thuiszorg & verbinding 

Thuiszorg werkt nauw samen met de intramurale zorg. Ook alle productgroepen binnen thuiszorg 

werken samen, zodat een interne ketenzorg ontstaat. Daarnaast staat thuiszorg in verbinding met 

de wijk en andere relevante organisaties. Wijkverpleegkundige, casemanager dementie en 

coördinatoren welzijn zijn betrokken bij: 

• Netwerken dementie en participerende partners; 

• Alzheimer-café; 

• Geheugensteunpunt; 

• Huisarts en POH; 

• SO en paramedische diensten. 

 

Cliëntservicepunt & verbinding 

Voor veel potentiële cliënten of hun naasten is het Cliëntservicepunt (CSP) het eerste contact met 

WZU Veluwe. Het team is gemotiveerd en werkt continu aan de wachtlijsten en het benaderen van 

nieuwe cliënten. Door (toekomstige) cliënten en hun naasten mee te nemen in wat zij mogen 

verwachten van verpleeghuiszorg of thuiszorg, helpt het CSP hen om een weloverwogen keuze 

voor WZU Veluwe te maken.  

 

In 2022 brengt het CSP de processen opnieuw in beeld om samenwerking met andere afdelingen 

verder te structureren en te versterken. Op locatie wordt een CSP-spreekuur opgezet en de 

medewerkers vullen het rooster op vaste basis in. Als de huidige taken conform afspraak zijn 

geïmplementeerd, onderzoekt WZU Veluwe welke andere taken het CSP kan overnemen om 

bijvoorbeeld extramuraal en de Behandeldienst te ontlasten. 
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Mantelzorg & verbinding 

Op het gebied van mantelzorgondersteuning streeft WZU Veluwe naar een optimale samenwerking 

tussen cliënt, mantelzorger en zorgmedewerker; de samenwerking in de zorgdriehoek. Organiseren 

en faciliteren van een stevige basis in de beleids- en werkprocessen, waardoor alle partijen in de 

driehoek zich erkend en ondersteund voelen, zijn hierbij van belang. Hierbij werkt WZU Veluwe toe 

naar de volgende situatie: 

• De cliënt die zorg van WZU Veluwe ontvangt, ervaart dat het vanzelfsprekend is dat 

mantelzorgers worden betrokken in het organiseren en faciliteren van de zorgsituatie; 

• De mantelzorger voelt zich erkend, ondersteund en betrokken in de organisatie van zorg voor 

zijn of haar naaste; 

• De werkende mantelzorger voelt zich erkend en ondersteund door de organisatie; 

• De medewerker voelt zich door beleids- en werkprocessen ondersteund om het samenwerken 

in de driehoek vorm te geven. 

 

Hierdoor krijgt de mantelzorger een betekenisvolle plaats binnen WZU Veluwe. Dat blijkt uit een 

gemiddeld hogere waardering voor WZU Veluwe door mantelzorgers (binnen de VVT-sector op de 

Noordwest-Veluwe). Tevens draagt WZU Veluwe in 2024 het certificaat mantelzorgvriendelijke 

organisatie en is de organisatie koploper in regionale projecten/netwerken (concurrerend) of helpt 

andere organisaties dit ook te bereiken (samen). 

 

Thema Identiteit 

WZU Veluwe heeft als doel een voelbare en praktische christelijke identiteit, waarbij de 

kernwaarden van binnenuit worden gedragen. We ondersteunen cliënten in hun geloofsbeleving 

door een herkenbaar christelijke leefomgeving, vieringen, door Bijbel te lezen en te bidden met 

(zorg)medewerkers. 

 

Speerpunten zijn: 

• Pastoraal werkers werken samen met één of twee aandachtsvelders zingeving per locatie, ook is 

er meer samenwerking met welzijn; 

• Cliënten uit de aanleungebieden kunnen deelnemen aan vieringen, bijbel- en gesprekskringen; 

• Samenwerking met christelijke zorgopleidingen, dit levert een grotere instroom van 

medewerkers die het geloof van binnenuit kennen; 

• Trainingen:  

o Training rondom het levenseinde; 

o Introductiecursus over christelijk geloof in 2023 voor alle medewerkers; 

o Acht tot tien trainingen Compassie in de Zorg; 

o Trainingen voor afdelingsassistenten en gastvrouwen over identiteitsgebonden 

onderwerpen; 

• Deelname aan het leernetwerk van Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Viaa en Leliezorggroep 

met als thema Zingeving in de Thuiszorg; 

• Thema seksualiteit en intimiteit bespreekbaar maken in samenwerking met de VAR; 

• Project Oud & Jong samen met christelijke scholen of jeugdclubs van de kerk. 
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Doorkijk naar 2023 en 2024 
 

• In 2023 ligt de focus voor het Zorgbedrijf onder andere op het verbeteren van de score bij de 

audits. Het doel is om in 2024 op alle items donkergroen te scoren.  

• De Behandeldienst wil van controle naar leiderschap, inzetten op introduceren en 

implementeren van innovaties en externe samenwerkingen versterken. Daarnaast wil de 

Behandeldienst in 2024 PDL ingebed hebben op alle locaties, werken met specialistische 

groepen en een advies- en expertisecentrum oprichten.  

• Het Facilitair Bedrijf gaat zich in 2023 richten op de recepties en de technische dienst. De 

opleveringen van Epe-Van der Feltzlaan en ’t Harde-De Hoksenberg staan gepland voor 2023. 

• Afdeling HRM werkt de komende jaren toe naar een afdeling die ondersteuning biedt aan 

medewerkers gericht op het versterken van welbevinden, optimaal functioneren en stimuleren 

van persoonlijk leiderschap op het gebied van loopbaan, inzetbaarheid/gezondheid en 

vakkennis. 

 

Leren en ontwikkelen voor locaties en thuiszorg 
 

Iedere locatie en de thuiszorg maken zelfstandig een Plan van Aanpak, dat gebaseerd is op de 

uitkomsten van de WOL-scan en de audits in relatie tot de kwaliteitskaders. Hiermee brengen zij de 

basis op orde. In de plannen benoemen we vooral hoe de verpleeghuizen en de thuiszorg de basis 

op orde brengen met reflectie en/of intervisie als vast onderdeel. Ook zijn verbeterpunten een vast 

agendapunt op de teamvergaderingen. Het Plan van Aanpak wordt maandelijks besproken met de 

directeur Zorgbedrijf. De voortgang wordt vastgelegd in een maandmonitor. 
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Monitoren, evalueren en sturen op de uitvoering 

 

Monitoren 

WZU Veluwe is ambitieus en stelt concrete doelen. Steeds gaan we vervolgens hard aan het werk. 

Het kost daarna moeite om de benodigde info geclusterd te verzamelen en de juiste aandacht te 

geven. In 2021 heeft de organisatie een voorzichtig begin gemaakt met monitoren en sturen. 

Daarbij bleek dat de toegankelijkheid van informatie versterking behoeft en dat de informatie nog 

te veel financieel georiënteerd.  

Voor een betere toegankelijkheid is actie nodig. In 2022 overweegt WZU Veluwe om een systeem 

hiervoor aan te schaffen. Zolang de informatie nog niet geautomatiseerd wordt aangeleverd, moet 

dat op een andere wijze gebeuren. De staf krijgt het verzoek om informatie periodiek, binnen 

gestelde termijnen en in een passend format aan te leveren. Van elke leidinggevende verwacht de 

organisatie vervolgens dat hij of zij de informatie periodiek en binnen gestelde termijnen weegt en 

eventuele acties benoemt en uitvoert. 

Sturen 

Sturen is essentieel voor het ontwikkelen van een organisatie en haar medewerkers. WZU Veluwe 

verwacht van elke medewerker dat hij of zij stuurt op de eigen doelen binnen de teams. We 

verwachten van leidinggevenden en coördinatoren dat zij medewerkers begeleiden bij het sturen 

op eigen doelen, zodat deze aansluiten op de doelen van de afdeling, de locatie en de organisatie.  

 

Jaarkalender 

Om in de veelheid van zaken meer rust te creëren, maakt het MT Zorgbedrijf een jaarkalender. De 

kalender helpt om zaken meer gepland en voorbereid uit te voeren. De jaarkalender is onderhevig 

aan het proces van continue verbetering. 

Kwaliteitobeya 

De verantwoordelijkheid van elke medewerker en elke leidinggevende om te sturen op de gestelde 

doelen leidt tot de nagestreefde kwaliteit. Naast de eigen invloed is samenwerking tussen het 

primair proces en de staf nodig. Tot nu toe gebruiken we daar de kwaliteitobeya voor, een lean-

instrument waarin alle gezamenlijke projecten worden besproken. Het effect van deze obeya wordt 

minder, omdat het als ‘erbij’ wordt beleefd en omdat het veelal digitaal plaatsvindt. We kijken 

daarom naar een aanpassing of bijsturing om te zorgen dat we gepland elkaar op de hoogte 

houden over de ontwikkeling van de verschillende projecten. 

  



WZU Veluwe Jaar- en Kwaliteitsplan 2022-2024   26 
 

Begroting 2022 

 

In dit hoofdstuk is vermeld welke middelen en randvoorwaarden nodig zijn om de doelstellingen te 

realiseren. Onderstaand overzicht geeft de productie- en kostenontwikkeling aan voor 2022 op 

geconsolideerd niveau. Deze is afgezet tegen de begroting en prognose 2021 en de uitkomst 2020. 

Begroting         

 Begroting  Begroting  Prognose  Uitkomst 

 2022  2021  2021  2020 

Opbrengsten        

Budget Zvw 3.666  3.387  3.209  3.236 

Budget Wmo 2.168  2.146  2.151  2.327 

Budget Wlz 42.924  38.729  38.551  34.111 

Compensatie 0  0  700  4.854 

Persoonsgebonden budgetten 94  98  90  98 

Subsidies 745  623  615  2.519 

Overige opbrengsten 652  537  531  636 

Totaalopbrengsten 50.249  45.519  45.847  47.781 

        

Personeelskosten        

Lonen en salarissen 34.229  30.236  31.550  30.280 

Andere personeelskosten 1.631  1.371  1.228  2.804 

Personeel niet in loondienst 826  483  1.123  1.540 

Totaal personeelskosten 36.685  32.090  33.901  34.624 

        

Overige bedrijfskosten        

Voedingsmiddelen en hotelmatige 

kosten 

3.468  3.275  3.008  3.019 

Algemene kosten 2.202  2.135  1.904  2.186 

Patiënt- en bewoners-gebonden kosten 1.691  1.273  1.478  1.831 

Onderhoud- en energiekosten 1.387  1.167  1.105  1.222 

Huur- en leasekosten 1.649  1.793  1.616  1.862 

Overhead 0  0  0  0 

Totaal overige bedrijfskosten 10.397  9.643  9.111  10.120 

        

Afschrijvingen vaste activa 2.012  2.621  1.969  2.083 

        

Totaal bedrijfslasten 49.094  44.353  44.981  46.827 

        

Totaal financiële lasten 389  450  366  357 

        

Resultaat  766  716  500  597 
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Bij het opstellen van de begroting 2022 was de kaderbrief leidend. Deze geeft aan dat we streven 

naar een resultaat op de normale bedrijfsvoering van ca. 2%. In 2022 is dit niet gelukt. Dit 

kengetal bedraagt 1,5% omdat WZU Veluwe ook voorziet dat de Coronapandemie nog een impact 

heeft van € 150k op de exploitatiebegroting. De omzet wordt hoger begroot door uitbreiding van 

verpleegplaatsen en de extra kwaliteitsmiddelen 

Voor huisvesting (kapitaallasten) geldt een apart bekostigingsregime. Het resultaat op vastgoed 

(budget NHC minus huisvestingskosten) bedraagt € 1,6 miljoen. Het resultaat maakt integraal 

onderdeel uit van het bedrijfsresultaat. 

Naar elke locatie en ieder bedrijfsonderdeel zijn opbrengsten en kosten toegerekend inclusief de 

kosten van overhead.  

Net als vorig jaar is het facilitair bedrijf apart begroot. Hierbij is vanuit de intramurale omzet een 

deelbudget onttrokken. De begroting van het facilitair bedrijf maakt het mogelijk om binnen deze 

eenheid procesgericht te sturen op efficiency en doelmatigheid. Hierbij gaat het om de processen 

voeding, huishouding, receptie, linnenkamer en technische dienst.

 

Resultaat bedrijfsonderdelen 2022 

x € 1.000   

  

Intramuraal 277 

Extramurale zorg (verpleging) -59 

Extramurale zorg (huishoudelijk) 149 

Facilitair bedrijf -1.039 

Bedrijfsbureau -150 

  

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -821 

Resultaat op vastgoed 1.587 

Begroot resultaat 2022 766 

Voor de zorglocaties zijn kengetallen gebruikt voor analyse omzet en personele kosten. Hierdoor 

zijn de personele en formatieve uitgangspunten bekend. Verschillen in locatieresultaat ontstaan 

door verschil in zorgzwaarte en de formatie van Welzijn. 

In 2022 worden weer uniforme rekenmodellen gehanteerd, hierdoor zijn de personele en 

formatieve uitgangspunten gelijk. De resultaten van het facilitair bedrijf zijn negatief door de 

exploitatie van de huisvesting en keuken. De onderhoudskosten en personeelskosten zijn hoger 

dan de hiervoor ontvangen budgetten die in de ZZP zijn inbegrepen.  
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Opbouw budgetten 

 

Wet langdurige zorg (Wlz) en Eerstelijnsverblijf (Zorgverzekeraars) 

Het budget voor de zorgprestatie op grond van de Wlz (intramuraal, volledig pakket thuis en 

overgangsrecht extramurale cliënten, die over een indicatie met verblijf beschikken, maar deze niet 

hebben verzilverd) is berekend op basis van onze eigen inschattingen. Het zorgkantoor volgt met 

ingang van 2018 het ‘geld volgt de klant’ principe met een maximaal risico van 2%. De 

zorgaanbieders worden tussentijds geïnformeerd over het verloop van het regiobudget. WZU 

Veluwe heeft een wachtlijst. 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Het contract dat is gesloten met de Noord Veluwse gemeenten en de gemeente Zeewolde, die zich 

in een inkoopsamenwerking Noord-Veluwe hebben verenigd, is per 1 juni 2021 vernieuwd. Voor de 

dagbesteding volgt een nieuwe aanbesteding. De tarieven voor huishoudelijke zorg zijn verhoogd. 

Met een aantal gemeentes zijn voor wat betreft de dagverzorging nieuwe afspraken gemaakt over 

het ook openstellen van deze faciliteit voor niet geïndiceerden.   

In de Regio Apeldoorn zijn aparte afspraken gemaakt met de gemeente Epe en Heerde 

(Wapenveld). Dit vraagt ook een zichtbaar ander product met een inzet van vrijwilligers in plaats 

van professionals. Voor het product huishoudelijke zorg zijn ook weer afspraken gemaakt met de 

gemeente Heerde, waar Wapenveld onder valt. 

Qua volumeafspraken hebben de gemeenten zich niet gebonden. Wij gaan uit van een gelijk 

volume van de dienstverlening.  

Bij het opstellen van de begroting 2022 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De productieafspraken zijn gebaseerd op de inschatting van WZU Veluwe zelf, in plaats van de 

afspraken die in het verleden werden gemaakt door het zorgkantoor. 

• De gehanteerde tarieven zijn de overeengekomen tarieven met Zorgkantoor Zilveren Kruis, 

voortvloeiend uit de aanbestedingsprocedure. Deze tarieven zijn 96,2% van de 

maximumtarieven. In 2023 wordt dit 95,8%. 

 

Afgesproken productie 

Bij de Wmo zijn alleen prijsafspraken gemaakt en toetreding vindt alleen plaats op basis van 

indicatie of algemene dagverzorging. In de Zvw zijn afspraken gemaakt met 10 zorgverzekeraars, 

met allen verschillende voorwaarden. Als er landelijk op Zvw-niveau overschrijdingen zijn kunnen 

die met terugwerkende kracht (t-1) worden verrekend met de zorgaanbieder (macro 

beheersinstrument). 

 

Overige opbrengsten 

De overige opbrengsten bestaan uit opbrengsten PGB en overige. 
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Formatie fte inzet over 2022 en salarissen 

De formatie is berekend op basis van kengetallen waarvan de personele kosten/omzet ratio de 

belangrijkste is. In bijlage 2 wordt de inzet van het aantal fte’s per discipline weergegeven. Er 

wordt gerekend met een verwachten salarisverhoging van 3% per 1 juli of 1,5% jaarbasis. De 

salarissen van de midden schalen worden verhoogd na de discussie over de Miljoenen nota in de 

Tweede Kamer. De tarieven van de Wlz zijn hiertoe verhoogd. Dit bedrag van verhoging (668k) is 

gereserveerd in de begroting als salariskosten. 

De overheid vergoedt de stijging van salaris (ova) met een voorschot en een correctie achteraf. In 

2022 is deze correctie fors negatief -/-1,23%. Voor WZU Veluwe is dit effect € 385k. Dit wordt 

enerzijds opgevangen door een hogere prijs voor kwaliteit voor personele kosten. In 2021 werd 

hier ook voor € 200k aan investeringen/opleidingen begroot. Wat betreft de PNIL-kosten is 

behoudend begroot.  

Materiële kosten 

Deze is begroot conform de verwachting over 2021 en de verwachte prijsverhoging. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn berekend op basis van het huidige investeringsniveau in het verleden en de 

begrote investeringen 2022. De oplevering van de grote projecten zal in 2023 en later geschieden. 

Dotaties/reserveringen 

Ten behoeve van jubileumuitkeringen, vakantiedagen en ziekteverzuim vindt 

toevoeging/onttrekking plaats aan voorzieningen. Deze toevoeging is gebaseerd op het aantal fte, 

verwacht herstel etc. Deze worden eenmalig berekend bij het opstellen van de jaarrekening 

Resultaat 

Het is gelukt om een begroting te presenteren met een resultaat van € 766k. Dit is inclusief een 

verwachte € 150k aan niet gedekte Corona kosten. 
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Huisvesting 

In 2022 maakt WZU Veluwe gebruik van de volgende locaties: 

Epe WZC De Boskamp Huur/Eigendom Habion 

 DAC De Eijk Huur Gemeente Epe (tot 1 februari)  

Stichting Eper Kulturhűs (vanaf 

1 februari) 

 Bedrijfsbureau Huur Active Interest 

Oene Appartementen 

Keizershof 

Huur Keizershof CV 

Wapenveld WZC Rehoboth Huur Habion  

Elburg WZC, DAC en WOC  

Het Nieuwe Feithenhof 

Eigendom  

Doornspijk WOC Hart van Thornspic Huur UWOON 

’t Harde WZC Mariposa Huur Habion 

 WOC Jeanne d’Arc Huur Omnia Wonen 

Nunspeet WZC De Bunterhoek Eigendom  

 WZC Het Kodal Huur Zorgverlening Het Baken 
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Nadere toelichtingen op de begroting 
 

Afspraak zorgkantoor versus uitgangspunt begroting 

De productie is begroot met de eigen verwachting. De intramurale bezetting gaat uit van 403 

plaatsen. 

Omzet Wmo 

Met de gemeenten is geen productieafspraak gemaakt, omdat gemeenten dit principe niet 

hanteren. De afspraak beperkt zich tot het tarief per zorgprestatie per cliënt. In de begroting is 

uitgegaan van een gelijk aantal prestaties. 

Leegstand 

Bij een eventueel gebrek aan cliënten kan er een zogenaamde lege bedden problematiek ontstaan, 

waardoor de dekking voor kosten wegvalt. Hierop zal met een adequate personeelsplanning 

ingespeeld worden. De kosten van vastgoed kunnen niet op korte termijn beperkt worden. Met een 

eventuele onderhuur aan andere organisaties (opbrengst) is geen rekening gehouden. Er is 

rekening gehouden met een beperkte leegstand tijdens de bouw in De Bunterhoek. 

Extramurale zorg 

Een deel van de extramurale zorg betreffende cliënten met een ZZP-indicatie, die deze niet 

intramuraal verzilveren maar daarvoor zorg thuis ontvangen, wordt vergoed via de Wlz. Ook 

cliënten met een hoge ZZP kunnen een beroep doen op het Modulair Pakket Thuis (MPT).  

Aangezien bij de Zvw sprake is van een afspraak met een plafond, met een mogelijke verrekening 

met terugwerkende kracht als het macrobudget (MBI) wordt overschreden, en een doorleverplicht 

dient de uitputting van deze afspraak nauwgezet gevolgd te worden met een ‘early warning’ 

signaal bij 70%. Het MBI werkt echter met een terugwerkende kracht die niet berekend kan 

worden. In de jaarrekening zal dit worden toegelicht. 

Medewerkers 

Het is van belang om de ontwikkeling van de medewerkers in de pas te laten lopen met de 

ontwikkelingen in de markt en het takenpakket. Het is om deze reden dat het opleidingsbudget 

relatief hoog is. In 2022 zal de inzet van ingehuurd personeel worden verlaagd en zal geprobeerd 

worden om meer eigen personeel te werven en in te zetten. 

Kwaliteit vastgoed 

Er zijn interne berekeningen (businesscase) waarin duidelijk wordt dat het resultaat onder druk 

komt te staan na renovatie/nieuwbouw van de locaties De Boskamp, De Bunterhoek en twee 

andere mogelijke projecten. De vergoeding van de kapitaalslasten is immers variabel met de 

productie terwijl de kosten in de vorm van huur of afschrijving en rente zullen toenemen na 

realisatie van de vastgoedplannen. Voor de ontwikkeling van deze projecten is een nieuwe 

businesscase opgesteld, waarbij het uitgangspunt is een resultaat tussen de 1% en 2% van de 

omzet. 
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Solvabiliteit 

Voor het plegen van investeringen of het aangaan van hernieuwde huurcontracten is een positieve 

ontwikkeling van de solvabiliteit een belangrijk aandachtspunt.  

Technische en financiële uitgangspunten begroting 2022 

Er is een aantal uitgangspunten geformuleerd als basis voor de berekening van formatie, 

kapitaalslasten, materiële kosten en opbrengsten.  

Organisatie/formatie 

• De begroting 2022 is ingericht naar producten. 

• De formatie is berekend met behulp van interne analyses.  

• De overhead is verdeeld op basis van direct gebruik (zorg) en loonkosten (overig). 

• De loonkosten zijn begroot op basis van de nieuwe CAO 

• De premies sociale verzekeringen/pensioenen zijn gebaseerd op de percentages geldend in 

2022, tenzij wijzigingen bekend zijn. Het percentage pensioenlasten is verhoogd volgens, in 

overeenstemming met de aankondiging. Deze is nog niet definitief. 

De opleidingskosten zijn minimaal gebaseerd op 2% van de loonsom en zijn ook in 2022 hoger 

vanwege ook kosten voor psychosociale begeleiding na Corona. 

Materiële kosten 

• De rente langlopende lening is berekend op de actuele rentepercentages. Een deel van de 

rentelasten zal worden toegerekend aan lopend bouwtraject o.b.v. gemiddeld 

vermogensbeslag. 

Er is rekening gehouden met de lopende contracten. 

Budget 

De capaciteit voor de intramurale zorg is bepaald op 407. 

Bij de berekening van het Wlz budget is rekening gehouden met de meest actuele mix van cliënten 

ten tijde van het maken van de berekening. Er wordt ook rekening gehouden met de door het 

zorgkantoor aangegeven indicaties qua afname-volumes. 

Investeringen/kapitaallasten 

De investeringen 2022 worden beperkt tot een sober en strikt noodzakelijk niveau. Bij het aangaan 

van de verplichtingen zal kritisch bekeken worden of de investeringen echt nodig zijn en passen 

binnen de ontwikkeling van het vastgoedbeleid. Deze zijn nog niet definitief. 

De opbrengsten kapitaalslasten bestaan uit louter variabele vergoedingen (NHC en NIC). 

Resultaat 

• Uitgangspunt voor het resultaat bedrijfsvoering is een percentage van 2% van de omzet. 

• Intern zijn gegevens beschikbaar waaruit blijkt op welk onderdeel de marge wel en niet 

behaald wordt. Op het vastgoed wordt momenteel een positief resultaat behaald maar na het 

gereedkomen van de locaties, de Boskamp en Mariposa, zal dit worden verlaagd. 
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Bijlage 1: Profiel WZU Veluwe 

 

Missie en Zorgvisie   

De missie van WZU Veluwe is: ‘Nabij in welbevinden’. Nabij staat voor dichtbij in tijd of afstand. Welbevinden staat voor de mate waarin iemand zich 

lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Kernwaarden bij de missie zijn: Barmhartig, Ondernemend en Van betekenis zijn.    

Barmhartig   

De gelijkenis van de 

barmhartige Samaritaan is   

voor ons een sprekend 

voorbeeld. Wij willen olie in 

de wonden doen van 

iedereen die dit nodig heeft, 

voor hen borg staan en hen 

veilig laten verblijven.  

Ondernemend   

De zorg van de toekomst 

vraagt om eigenaarschap en 

ondernemende mensen. 

Zowel binnen als buiten WZU 

Veluwe. We benaderen elk 

vraagstuk vanuit vertrouwen 

en als kans om te laten zien 

waartoe christelijke zorg in 

staat is.  

Van betekenis zijn   

We willen het gevoel van 

eigenwaarde van cliënten 

versterken. We zoeken   

creatief naar wegen om voor 

elkaar van betekenis te zijn.  

  

De zorgvisie is: Het verlenen van zorg en ondersteuning aan cliënten, die is gericht op het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en 

bijdraagt aan een optimaal behoud van de eigen regie om het bestaan betekenis en invulling te geven. Kernwoorden van de zorgvisie:  

1. Betekenisvol leven: Er is ruimte voor zingeving en levensvragen. We bieden een herkenbare christelijke omgeving, troost en bemoediging voor 

degenen die dat wensen. Ook willen we de cliënt laten ervaren dat hij iets voor anderen kan betekenen, dat anderen ook in de levenservaringen 

kunnen delen en ervan kunnen leren.  

2. Ont-moeten: Wij willen de cliënt en het sociale netwerk ontmoeten. Wij stellen de mens voorop en daarna pas zijn aandoening of ziekte. Daarom 

verdiepen wij ons in de achtergrond, wensen en gewoonten. Wij faciliteren ontmoetingsmogelijkheden omdat wij relaties en gemeenschap belangrijk 

vinden. Wij moeten onze vaste routines loslaten (ont-moeten) en met creativiteit te werk gaan. Van: ‘Ik weet wat goed voor u is’, naar: ‘U heeft de 

regie’.  

3. Faciliteren: WZU Veluwe ondersteunt cliënten om eigen gewoonten en gebruiken zo veel als mogelijk vast te houden. Daarnaast ondersteunen wij 

mantelzorgers en het sociale netwerk om hun relatie met de cliënt voort te zetten. 
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Doelgroep en zorgproducten 

WZU Veluwe heeft verschillende doelgroepen in het kader van Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Vanuit 

de verschillende financieringsbronnen biedt WZU Veluwe verschillende zorgproducten aan. 

Wonen met Zorg, incl. Kleinschalig wonen 

Doelgroep: 

• Ouderen met een intensieve zorgvraag, die niet meer thuis kunnen wonen, met een indicatie voor ZZP VV 4 t/m 8, incidenteel ZZP 10; 

• Ouderen die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 

Zorgproducten: 

➢ Persoonlijke verzorging; 

➢ Verpleging; 

➢ Begeleiding; 

➢ Verblijf (zowel kort- als langdurend); 

➢ Behandeling op 4 locaties plus één afdeling (situatie 13 december 2021: behandeling op Het Nieuwe Feithenhof, Mariposa, De Bunterhoek, Rehoboth, 

afd. A De Boskamp);  

➢ Volledig en Modulair Pakket Thuis (VPT en MPT); 

➢ Huishoudelijke zorg. 

Thuiszorg 

Doelgroep: 

• Cliënten vanaf 18 jaar, vooral ouderen, met recht op zorg vanuit Zvw, Wlz (VPT/MPT), Wmo; 

• Met een geïndiceerde zorgvraag, die door WZU Veluwe kan worden geleverd en valt binnen de leveringsvoorwaarden en de (financiële) 

mogelijkheden van de thuiszorg (per individuele cliënt te bepalen, zo nodig met bijscholing medewerkers/ samenwerking met specialismen/ familie); 

• Die verantwoord zelfstandig thuis wonen (o.a. veiligheid en kwaliteit van zorg). 

Zorgproducten: 

➢ Alarmopvolging; 
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➢ (Oproepbare) Persoonlijke verzorging; 

➢ (Oproepbare) Verpleging; 

➢ Palliatief terminale zorg; 

➢ Eerstelijns verblijf (kortdurend, tijdelijk verblijf, m.u.v. locatie Mariposa). 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

Doelgroep:  

• Inwoners van de diverse gemeenten waarin WZU Veluwe actief is, die volgens de gemeente in aanmerking komen voor gebruik van diensten, zoals 

hulp bij huishouding en dagbesteding.  

Zorgproducten: 

➢ Huishouding; 

➢ Dagbesteding (maatwerk en algemeen); 

➢ Respijtzorg; 

➢ GGZ-W en GGZ-behandeling. 

  

Werkgebied van WZU Veluwe  

De locaties van WZU Veluwe bevinden zich in Epe, Nunspeet, ‘t Harde, Elburg en Wapenveld. Op 1 oktober 2021 tellen deze locaties 407 appartementen 

(zie onderstaande tabel). In de periode januari t/m oktober verblijven er 458 cliënten. Woonvormen zijn: Wonen met zorg (somatiek), Kleinschalig 

Wonen (psychogeriatrie), Tijdelijk verblijf (ELV, respijtzorg), Beschermd Wonen GGZ-C. De Bunterhoek is een ‘accommodatie’ in het kader van de Wet 

Zorg en Dwang. Op 1 oktober 2021 telt WZU Veluwe 246 plaatsen met behandeling (inclusief Tuinkamer Nunspeet). Uitbreiding staat gepland vanaf 

november 2021, naar 346 plaatsen in 2022. 
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Locatie  Beschikbare capaciteit  
1/10/2021 

waarvan appartementen 
Kleinschalig Wonen 1/10/21 

De Boskamp te Epe  75   

De Bunterhoek te Nunspeet 129 62 

Mariposa te ’t Harde   46   

Het Nieuwe Feithenhof te 

Elburg  

62 24 

Rehoboth te Wapenveld  91 10 

Totaal  407 96 

  

Daarnaast levert WZU Veluwe thuiszorg en dienstverlening vanuit de Wmo in de volgende regio’s: 

Thuiszorg in de dorpen: 

Elburg  

Doornspijk 

Epe  

‘t Harde 

Nunspeet 

Wapenveld 

  

Dienstverlening Wmo in gemeenten en bijbehorende kernen: 

Elburg 

Epe 

Heerde 

Nunspeet 

Oldebroek 
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Aantal cliënten  

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten per zorgsoort, in de periode januari t/m oktober 2021. 

Zorgsoort Aantal cliënten in de periode 

januari t/m oktober 2021 

Wonen met Zorg, cliënten met ZZP (Wlz) 453 

VPT 13 

Thuiszorg (Zvw en ELV) 488 

Wmo huishouding 539 

Wmo dagbesteding* 41 

ZZP verdeling Wlz   

 

In onderstaand figuur staat het percentage cliënten per ZZP, inclusief Volledig Pakket Thuis en exclusief cliënten GGZ-C, Eerstelijnsverblijf, Respijtzorg en 

Niet geïndiceerde Partners. Het figuur geeft het gemiddelde weer van de periode januari t/m september 2021. Door de complexer wordende zorgvraag is 

het de verwachting dat de zorgzwaarte (ZZP) toeneemt. Voor WZU Veluwe één van de redenen om de functie behandeling te realiseren.  
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Bijlage 2: Formatie 
 

Intramuraal De 

Bunterhoek* 

Het Nieuwe 

Feithenhof 

Mariposa De 

Boskamp 

Rehoboth    2022 2021 

Verpleegkundige 16,0 7,3 9,0 7,5 7,9   47,7 35,8 

EVV/Zorg pal. zorg 13,4 5,8 5,8 8,0 7,4   40,4 16,1 

VIG 40,9 18,6 15,0 20,5 24,9   119,9 140,7 

Helpende 20,8 13,6 0,9 9,3 10,5   55,1 51,1 

Te hoge form vpk/vig     0,0   0 0 

Afdelingsassistent 27,6 12,1 7,1 9,7 8,8   65,3 50,6 

Welzijnscoördinator 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6   2,2 3,6 

Welzijnsbegeleider 2,5 0,4 0,9 2,5 3,1   9,4 10,0 

Overig        0,0 0,0 

Totaal 121,6 58,2 39,0 58,0 63,2   340,0 307,9 

 

Behandeling 2022 2021 

Manager Behandeling 1,0 1,0 

Projectleider Behandeling   0,8 0,8 

Verpleeghuisarts                                                                                                                                                                           5,3 3,2 

Psycholoog                                                                                                                                                                                      4,3 2,8 

Medisch secretaresse                                                                                                                                                              2,0 1,3 

GGZ-verpleegkundige                                                                                                                                                               1,3 1,1 

Wond Verpleegkundige 1,0 0,0 

Praktijkverpleegkundige                                                                                                                                                          2,1 2,3 

Fysiotherapeut                                                                                                                                                                          9,1 7,2 

Pastoraal medewerker                                                                                                                                                             0,0 0,0 

Totaal                                                                                                                                                                                   26,9 19,7 

 



WZU Veluwe Jaar- en Kwaliteitsplan 2022-2024   39 
 

 

Zorgbedrijf algemeen 2022 2021 

Manager zorg en wonen                                                                                                                                      1,0 1,0 

Zorgondernemer                                                                                                                                                   6,9 6,8 

Teamleider huishouding 1,2 1,2 

Cliëntadviseur                                                                                                                                                    4,2 4,3 

Intercedent/planner                                                                                                                                         8,3 6,7 

Flexpool                                                                                                                                                           6,3 3,7 

VAR                                                                                                                                                                   0,7 0,5 

Beleid zorg                                                                                                                                                        0,9 0,7 

Nachtverpleging                                                                                                                                                  8,5 8,2 

Coördinatie vrijwilliger                                                                                                                                          0,7 0,7 

Secretariaat/administratief medewerker                                                                                                            1,8 1,9 

Casemanager mantelzorg 1,3 1,2 

Casemanager dementie                                                                                                                                    1,6 1,2 

Coördinator Geheugensteunpunt 0,5 0,4 

Coördinator welzijn                                                                                                                                             0,9 0,9 

Teamcoach                                                                                                                                                              2,6 2,4 

Totaal                                                                                                                                                         47,4 41,8 

   

Extramuraal  Nunspeet Elburg ‘t Harde Epe Wapenvel

d 

Oldebroek  2022 2021 

 

Planner        0,0 0,4 

Verpleegkundige   3,0 5,1 4,0 3,7 3,1  18,9 18,8 

Zorgconsulent palliatieve 

zorg 

 0,4 0,8     1,2 0,4 

VIG  8,0 11,4 5,2 8,0 5,5  38,0 44,0 

Helpende  1,2 1,3 1,1 1,8 0,4  5,8 4,5 
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Huishoudelijk medewerker  11,6 13,6 0 5,7 6,2 9,8 46,8 46,4 

Coord. Welzijn   0,6 0,7 0,3   1,6 1,4 

Welzijnsbegeleider  0,9 1,3 0,6 1,1 0,7  4,6 5,7 

Totaal  25,1 34,0 11,5 20,6 15,9 9,8 116,8 122,7 

 

Facilitair bedrijf Algemeen Bunterhoek HNF Mariposa  Boskamp Rehoboth 2022 2021 

Hoofd Fac. Services 1,9       1,9 1,9 

Inkoop en contractmanager 1,0       1,0 1,0 

Coördinator S & L 0,7       0,7 0,7 

Project Serv & FMIS 1,0       1,0 1,0 

Advies en administratie 2,0       2,0 1,9 

Receptie 0,0 1,3 1,3 1,3  1,2 1,2 6,3 7,6 

Linnenkamer      0,0 0,9 0,0 1,0  0,0 1,1 3,0 6,9 

Huishouding      0,6 3,1 2,7 1,3  3,4 2,7 13,8 14,5 

Technische dienst      2,0 1,7 1,0 0,9  1,0 2,0 8,6 6,9 

Totaal 9,2 7,0 5,0 4,5  5,6 7,0 38,3 42,4 

 

Bedrijfsbureau   Begroting Begroting    

      2022 2021    

Bestuur en bestuurssecretariaat  3,1 3,6    

Manager Ondersteunende Diensten en 

projecten 

 1,9 2,0    

Arbo veiligheid en milieu  1,0 1,0    

HRM/Opl/salaris  10,8 11,5    

Finance & Control 5,6 5,6    

Zorg en Kwaliteit  3,2 2,7    

Adviseur identiteit  0,7 0,7    

Facilitaire IT  3,0 2,9    

Informatisering, applicatiebeheer en communicatie 7,8 8,8    
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PR  2,0 2,3    

Pastoraal medewerker  2,4 2,3    

Ondernemingsraad  1,4 1,7    

Klachtenfunctionaris  0,9 0,7    

Overig  0,3 0,0    

Totaal  44,1 44,8    

 

Totaal personeelsbezetting Begroting   Begroting    

(excl. PNIL)   2022   2021    

Intramuraal  340,0  307,9    

Behandeling  26,9  19,7    

Zorg onder BB  47,4  41,8    

Extramuraal  116,8  122,7    

Facilitair bedrijf  38,3  42,4    

Bedrijfsbureau  44,1  44,8    

Totaal  613,5  579,1    
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Bijlage 3: Jaarkalender 

 

In onderstaande jaarkalender wordt inzichtelijk gemaakt wanneer bepaalde ijkmomenten zijn voor het 

behalen van doelen en het rapporteren over deze behaalde doelen tijdens de Obeya en aan de RvT en 

Medezeggenschap. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vergaderdata             

RvT  16-

2 

 06-

04 

25-

05 

   14-

09 

26-

10 

 14-12 

Medezeggenschap - OR 18-

1 

15-

2 

15-

3 

12-

4 

10-

5 

7-6 5-

7 

16-

8 

13-

9 

11-

10 

15-

11 

13-12 

Medezeggenschap - VAR   24-

3 

  10-

6 

  8-9   8-12 

Medezeggenschap - CR 21-
1 

 4-3 15-
4 

20-
5 

 8-
7 

 9-9 28-
10 

 9-12 

Obeya             

Doelen afdelingen             

Zorgbedrijf - Cliënt staat 
centraal 

  X   X   X   X 

Zorgbedrijf - Aandacht 

voor de ontwikkeling van 
medewerkers 

  X   X   X   X 

Zorgbedrijf - Sterke 
thuiszorg 

           X 

Zorgbedrijf - Monitoren 
en Sturen 

  X   X   X   X 

Zorgbedrijf - Kwaliteit 
van dienstverlening 

  X   X   X   X 

Zorgbedrijf - 

Aantrekkelijke werkgever 
in de zorg 

  X   X   X   X 

Behandeling         A,C   B 

Kwaliteit en Veiligheid - 

Pijlers IGJ 
Verpleeghuiszorg 

  A   A   A   A,B,C,D 

Kwaliteit en Veiligheid - 
Pijlers IGJ Wijkverpleging 

  B   B   B   A,B, 
C,D 

HRM - Talentmanagement            X 

HRM - 
Medewerkerstevredenheid 

           X 

HRM - Ziekteverzuim            X 

HRM - Uitstroom            X 

Bedrijfsvoering – 
Zorgprofessional in the 
lead 

     A,C   B   D 

Bedrijfsvoering – 
Transitie Behandeling 

  A,B   C   D   E 

Bedrijfsvoering – 
Huisvesting- en 
vastgoedstrategie 

  A,B   C   D,E    
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Bijlage 4: Risicoparagraaf 

 

WZU Veluwe - Risicolijst 2021 

Nr. Risico Mogelijk 
scenario 

Analyse  Bestaande 
beheersmaat-

regelen 

Rapportage  
Q3 

   Mogelijke 
oorzaken 

Mogelijke 
effecten/gevolgen 

Omschrijving 
  

Omschrijving 
  

1 Hoog 
ziekte-
verzuim 

Langdurig 
verzuim door 
medewerkers 

Hoge 
gemiddelde 
leeftijd in 
combinatie met 
werkdruk en 

aanwezigheid 
van virus 

Vervangingskosten 
en verschraling van 
de zorg.  
Verhoging 
werkdruk. 

Bespreken in 
sociaal 
medisch 
team. Huidig 
verzuimbeleid 

uitbreiden en 
faciliteren van 
de managers.  

Het verzuim in 
sept. is 7,4%. 
Deze 
rapportage 
wordt 

maandelijks 
verstrekt en 
besproken. Ook 
rapportage 
over meldings-
frequentie. 

2 Tekort 
aan 
gekwalifi-
ceerd 
personeel  

Als gevolg van 
krapte op de 
arbeidsmarkt, 
hoog verloop of 
verzuim, of door 
gebrek aan 

training en 
opleiding is er 
een tekort aan 

verpleegkun-
digen (niveau 3 
en 4) waardoor 
het verplegend 

personeel 
onvoldoende 
gekwalificeerd is 
om aan de eisen 
van 
zorgverzeke-

raars en ambitie 
van WZU 
Veluwe te 
voldoen 

- Moeilijk om 
gekwalificeerd 
personeel te 
behouden.  
- Slecht 
imago/onaan-

trekkelijkheid 
werkgever en/of 
VVT-sector. 
- Onvoldoende 
beleid ten  
aanzien van 
opleidingen, 

scholing en 
werving. 
- Transformatie 
van lichte naar 
zware zorg en 
zelfsturing stelt 

zwaardere eisen 
aan opleiding 
en kwalificaties. 

- Verlies van omzet 
omdat zorgverze-
keraar hogere 
kwaliteit vraagt.   
- Toename 
werkdruk. 
- Medische fouten 
en/of behandel-
fouten. 
- Afname kwaliteit 
zorg. 
- Toename claims. 
- Imagoschade. 

- Niveau 3 
(VIG-ers) 
verpleegkun-
digen 
opleiden tot 
niveau 4 en 

EVV. 
 - Meer 
opleidingen 

naar eigen 
inzicht. 
- Meer 
specialisatie. 
- Aanpassen 
arbeidsvoor-
waarden: 
direct voor 
onbepaalde 
tijd. 

- Kwaliteits-
register 
aanleggen 
voor alle 
niveau 3 en 4 
medewer-

kers. 
Additioneel: 
- Opstarten 
wervings-
campagnes 
op scholen. 
- Inzet social 
media 
onderzoeken.  

Opleidingen en 
doorgroeien 
naar niveau 4 
en EVV loopt. 
Voor 2022 
wordt 

marketing-
managent 
begroot. Er is 

inzicht via 
social media. 
De recruiter, 
die tijdelijk was 

gefinancierd uit 
kwaliteitsgeld-
en, wordt ook 
in 2022 
structureel 
ingezet. 
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WZU Veluwe - Risicolijst 2021 

Nr. Risico Mogelijk 
scenario 

Analyse  Bestaande 
beheersmaat-

regelen 

Rapportage  
Q3 

   Mogelijke 
oorzaken 

Mogelijke 
effecten/gevolgen 

Omschrijving 
  

Omschrijving 
  

3 Tekort 
aan 
gekwalifi-

ceerd 
personeel 
waar 
onder 
behande-

ling en te 

weinig 
integratie 
met de 
zorg en 
kwaliteit 
en zorg 
en 

huidige 
afhanke-
lijkheid 
van 
inhuur 
derden. 

WZU Veluwe 
heeft wel de 
plaatsen met 

behandeling 
gerealiseerd, 
maar niet 
voldoende 
medewerkers 

van de (para-) 

medische dienst 
in dienst kunnen 
nemen. 

Grote groei aan 
plaatsen met 
behandeling in 

relatie tot de 
markt van 
medewerkers in 
de medisch en 
paramedische 

dienst. 

Onvoldoende 
kwaliteit in 
zorgverlening op de 

plaatsen met 
behandeling. 

Monitoren 
vraag en 
aanbod. Niet 

verder 
uitrollen 
plaatsen met 
behandeling 
indien 

personeel niet 

aanwezig is. 
Inzet van 
extra 
huisartsen. 
Vooral te kort 
SO. 

Op basis van 
de werving kan 
nog in 

november 2021 
plaatsen met 
behandeling 
worden 
uitgebreid in 

Rehoboth en 13 

plaatsen in De 
Boskamp. 
  

4 Uitbraak 
infectie-

ziekte. 

Besmetting van 
cliënten en 

medewerkers 
door virussen 
waaronder 
corona.  

Besmetting 
door cliënten 

onderling, 
medewerkers of 
bezoek. 
Onvoldoende 

borging infectie-
preventie. 

Ziekte en als gevolg 
hiervan overlijden 

van kwetsbare 
cliënten.  
Hoog ziekteverzuim 
bij medewerkers 

met mogelijk 
problemen voor 
continuatie van de 
zorg.  
Mislopen omzet. 
Imagoschade. Claim 
client. Tijdelijk 

stopzetten 
activiteit. 

Protocollen 
aanwezig. 

Cultuur en 
gedrag tav 
hygiëne-
voorschriften 

en elkaar 
aanspreken. 
RvB is 
getraind op 
crisismanage-
ment. 
Handdes-

infectie bij 
woningen, bij 
entree, 
registratie 
van bezoek, 

beschermings

middelen en 
1,5 meter 
afstand. 
Gebouw 
aanpassen. 
Inentingen. 

Er vindt 
constante 

monitoring 
plaats via de 
stuurgroep. 
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WZU Veluwe - Risicolijst 2021 

Nr. Risico Mogelijk 
scenario 

Analyse  Bestaande 
beheersmaat-

regelen 

Rapportage  
Q3 

   Mogelijke 
oorzaken 

Mogelijke 
effecten/gevolgen 

Omschrijving 
  

Omschrijving 
  

5 Vraag 
naar zorg 
is op een 

middel- 
lange 
termijn 
hoger dan 
het 

beschik-

bare 
macro-
budget 

Door 
toenemende 
regelgeving, 

vergrijzing en 
eisen aan zorg, 
wordt de zorg 
onbetaalbaar in 
de toekomst. In 

combinatie met 

het terugdringen 
van het 
begrotingstekort 
volhardt de 
overheid in het 
doorvoeren van 
bezuinigingen 

en zal de 
vergoeding voor 
zorg verder 
afnemen. De 
huidige 
vergoeding van 
de zorg is 

onvoldoende om 

de kosten te 
dekken en wordt 
gecompenseerd 
door rendement 
op vastgoed. 

- Begrotings-
tekort overheid, 
bezuinigingen in 

zorg.  
- Veelheid aan 
incidenten. 
- Traditionele 
focus op 

kwaliteit van de 

zorg, minder op 
de 
klantbehoefte 
en efficiency. 
- Gat tussen 
cao-
verhogingen en 

tariefstijging. In 
2022 2%! 

- Exploitatietekort-
en, extra druk op 
de begroting; 
- Hetzelfde of meer 
zorg verlenen voor 
hetzelfde bedrag. 
- Minder middelen 
beschikbaar voor 

sector.   
- `hogere verant-
woordingskosten. 
 - Fiscale 
consequenties 
(BTW, 
vennootschaps-
belasting)- 

- Nog geen 
plan voor het 
compenseren 

van de 
vastgoed gap 
(afname 
inkomsten/ 
rendement 

vastgoed): is 

onze 
strategie gap 
proof?  
- Scherper 
inkopen. 
- Flexibilise-
ring perso- 

neelsbestand. 
- Goede 
kostprijs-
berekeningen 
van geleverde 
zorg en daar 
op sturen. 
- Opzetten 

van een 
goede sector 
brede lobby 
via branche-
organisatie 

(deelname 
RvB aan 
klankbord-
groep ActiZ) 
- Transparant 
blijven naar 
cliënten door 

duidelijk aan 
te geven wat 
mogelijk is. 
- Ontwikke-

ling en 
uitbreiding 
van produk-

ten zoals VPT 
en MPT in 
geclusteerde 
woonomge-
vingen. Meer 
inzet van 

technologie 

Bij herschikking 
WLZ is tegelijk 
een 

risicoberekenin
g gemaakt. Dit 
heeft geleid tot 
een aanpassing 
van het budget 

door het 

Zilveren Kruis. 
Het resterende 
risico per sept. 
is 20k. Voor 
ELV en 
wijkverpleging 
vindt 

maandelijks 
rapportage 
plaats over de 
verwachte 
overschrijding. 
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WZU Veluwe - Risicolijst 2021 

Nr. Risico Mogelijk 
scenario 

Analyse  Bestaande 
beheersmaat-

regelen 

Rapportage  
Q3 

   Mogelijke 
oorzaken 

Mogelijke 
effecten/gevolgen 

Omschrijving 
  

Omschrijving 
  

voor onder-
steuning 
zorg, Medido, 

domotica, 
Luna, Wolk 
ter 
voorkoming 
van 

valincidenten. 

6 Ouderen-
zorg oude 
stijl is 
bedreigin
g voor 
kwaliteit, 

snelheid 
transitie 
verpleeg-
huiszorg 
en 
zelforga-
nisatie. 

Transitie 
naar 
verpleeg-
huiszorg 
vergt te 
veel tijd. 

Benodigde 
cultuurverande-
ring is geen 
sinecure. Deel 
van personeel 
kan hier moeilijk 

in mee gaan. 
Relatief veel 
medewerkers en 
vrijwilligers met 
aanbodmodel in 
de genen. 

Cultuur en 
ambitie 
overgang naar 
verpleeghuis-
zorg in korte 
tijd. 

Transitie naar 
verpleeghuiszorg 
vergt te veel tijd. 
Overgang naar 
vraaggericht 
werken kost meer 

tijd. 

Bachelor 
verpleegkundi
gen, inzetten 
PDCA-cyclus. 
Timing 
overgang 

verpleeghuis-
zorg. 
Uitvoeren 
audit kwaliteit 
en veiligheid. 
Inzet van 
coordinator 

vrijwilliger. 

Er vindt 
regelmatig 
controle plaats 
door afdeling 
kwaliteit en 
veiligheid.  

7 Verlies 
van vrij-
willigers 
als gevolg 
van  
afnemen-

de be-
trokken-
heid om-
geving. 

Het aantal 
vrijwilligers 
neemt snel af 
doordat ze de 
binding met 
WZU Veluwe 

verliezen/zijn 
verloren. 

- Ontkerkelij-
king 
- Integriteits-
incidenten 
- Imagover-
slechtering 
- Afnemende 
zichtbaarheid in 
verzorgings-
gebied 
- Ouder 
wordende 
vrijwilligers 

- Stijgende 
personeelskosten 
- Afnemende omzet 
omdat cliënten 
instroom afneemt of 
productie niet meer 

gedraaid kan 
worden 

- Identiteits-
document  
- Identiteits-
raden waarin 
kerken en 
vertegen-

woordigers 
van 
verzorgings-
gebieden van 

alle locaties 
betrokken 
zijn 
- 'Marketing-
budget' 
vrijgemaakt 
voor 
uitdragen 
identiteit 
- Toename 

aantal 

Geen 
opmerkingen. 
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WZU Veluwe - Risicolijst 2021 

Nr. Risico Mogelijk 
scenario 

Analyse  Bestaande 
beheersmaat-

regelen 

Rapportage  
Q3 

   Mogelijke 
oorzaken 

Mogelijke 
effecten/gevolgen 

Omschrijving 
  

Omschrijving 
  

mantelzor-
gers (ter 
vervanging 

vrijwilligers) 

8 Data-
lekken 

Openbaar 
maken van privé 
gegevens. 

Niet zorgvuldig 
omgaan met 
gegevens. 

Verantwoordelijk 
gesteld worden voor 
openbaar stellen 

van privégegevens. 
Kan leiden tot hoge 
boetes. 
Imagoschade. 

Inzet aparte 
functionaris. 
Rapportage 

over 
datalekken. 
Bewustword-
ing creëren 
bij medewer-
kers via 
onder andere 

e-learning 

Er is een aparte 
rapportage 
over 

datalekken. De 
deelname aan 
E-learning 
wordt 
gemonitord via 
ontwikkelplein. 

9 Personeel 

is onvol-
doende 
flexibel 

inzetbaar 

Percentage 

flexibel 
personeel is te 
laag om in te 

kunnen spelen 
op korte termijn 
schommelingen 
(piekproductie) 
en structurele 
veranderingen 
in de zorgvraag. 
Het huidige 
personeel is 
onvoldoende 
bereid om 
flexibel ingezet 

te worden/te 
werken, nieuwe 

werkmethoden/ 
technologie toe 
te passen of 
verantwoorde-
lijkheid te 
accepteren.  

- Beperkte 

mobiliteit van 
personeel. 
- Vereiste 

goedkeuring 
van de OR voor 
kleine 
veranderingen.  
- Parttimers 
hebben op maat 
gesneden, vaste 

roosters waarbij 
uren zeer 
versnipperd zijn 
over een week. 
- Werkdruk 
- Opleidings-
niveau 
- Motivatie 

- Onvoldoende 

sociale innovatie, 
slimmer/efficiënter 
werken 
- Exploitatie 
tekorten doordat 
zorgvraag 
achterblijft bij  
eenzelfde inzet van 
personeel 
- Inzet ZZP’ers 

neemt toe 
(toename kosten) 
- Piekmomenten 
moeilijk op te 
vangen met huidig 

personeelsbestand: 
minder productie en 

omzet verlies 
- Hoog verzuim 
- Stijgend aantal 
klachten en 
onnodige 
fouten/incidenten/ 

ongelukken  

- Instellen 

flexpool (10% 
van FTE) met 
eigen 

intercedent 
  Meer sturen 
op  
- Voorspel-
baarheid van 
productie 
- Instructies 

voor begroten 
bezetting 
(max 5% 
overproductie 
begroten) 
- Opschalen 
door lage 

uren contrac-
ten te vragen 
meer uren te 
werken 
- Gebruik 
maken van 

uitzend-
bureaus voor 
eenvoudige 

Er wordt in 

2022 een 
model 
ontwikkeld 

(opvolging van 
rekenmodel) 
dat 
standaarden 
bevat voor 
inzet van 
deskundig-

heden per zzp. 
Er is een aparte 
module 
hiervoor in 
ONS. Op basis 

hiervan kan 
beter gepland 

worden op de 
korte en lange 
termijn. De 
standaarden 
moeten wel 
getoetst 

worden op 
financiële 
haalbaarheid. 
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WZU Veluwe - Risicolijst 2021 

Nr. Risico Mogelijk 
scenario 

Analyse  Bestaande 
beheersmaat-

regelen 

Rapportage  
Q3 

   Mogelijke 
oorzaken 

Mogelijke 
effecten/gevolgen 

Omschrijving 
  

Omschrijving 
  

handelingen 
(mogelijk 
kwaliteits-

issues). 
  
Ter 
overweging: 
- Ontwikkelen 

van bewust 
strategisch 
personeelsbe-
leid, rekening 
houdend met 
toekomstige 

capaciteits-
behoefte en 
samenwer-
king met 
partners. 
- Inzet van 
externe 

deskundigen 
die de 
organisatie 

kennen en 
daardoor 
kunnen 

inspringen. 
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Bijlage 5: Begrippenlijst 
 

Begrip Verklaring 

DAC Dagactiviteitencentrum 

WOC Wijkontmoetingscentrum 

WZC Woonzorgcentrum 

CO Coördinatie overleg 

 


