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1. Inleiding 

 

In dit verslag legt WZU Veluwe verantwoording af aan haar stakeholders over het beleid en de 

ontwikkelingen in het afgelopen kalenderjaar. We hebben geprobeerd om een compacter  

jaarverslag op te stellen dan u van ons gewend bent.  

Om de leesbaarheid te vergroten zijn in de bijlagen onder andere kengetallen, de samenstelling 

van de Raad van Toezicht (RvT), het managementteam (MT) en de medezeggenschapsorganen 

opgenomen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen en wensen u veel leesplezier. 

 

Mede namens het managementteam, 

Wim Martens, bestuurder 

 

Uitgangspunten voor beleid en handelen 

Hoe gaan we als organisatie invulling geven aan de zorg die volop in ontwikkeling is? Hoe gaan we 

om met cliënten die c.q. het cliëntsysteem dat steeds mondiger wordt? Wat moeten wij doen om 

ook in de toekomst betekenisvolle zorg te kunnen leveren? Passend bij behoeften die per persoon 

weer kunnen verschillen? Allemaal vragen die op ons afkwamen in 2017 en waar we vanuit de 

nieuwe zorgvisie antwoord op geven met drie kernbegrippen:  

• Betekenisvol leven 

• Ont-moeten  

• Faciliteren  

 

Missie en visie 

De missie ‘Nabij in welbevinden’ en de visie ‘Het verlenen van zorg en ondersteuning aan cliënten 

die is gericht op het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en bijdraagt aan behoud 

van de eigen regie om het bestaan betekenis en invulling te geven’ vormen samen met de kern-

waarden het ethisch kompas en zijn geënt op de protestants-christelijke waarden.  

 

Barmhartig  
De gelijkenis van de 
barmhartige Samari-
taan is voor ons een 

sprekend voorbeeld. 
Wij willen helend en 
verzachtend zijn, voor 
hen borg staan en hen 
in veiligheid laten ver-
blijven.  

 

Eenvoudig  
Voor ons is ‘zijn’ be-
langrijker dan ‘heb-
ben’. Ons geloof laat 

zich zien in onze  
daden. Eenvoudig 
betekent voor ons 
ook: gewóón doen en 
gewoon dóen.  

 

 

Vanzelfsprekend  
De identiteit staat niet 
op zichzelf, maar is 
onlosmakelijk verbon-

den met de kwaliteit 
van onze zorg. Duide-
lijk in woord en daad.  

 

 

Ondernemend  
De zorg van de toe-
komst vraagt om  
eigenaarschap en on-

dernemende mensen. 
We benaderen elk 
vraagstuk vanuit ver-
trouwen en als kans 
om te laten zien waar-
toe christelijke zorg in 
staat is. 

 

Kernwaarden WZU Veluwe 
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Governance 

In december 2016 werd de nieuwe Governancecode Zorg 2017 gepresenteerd. Doelstelling is dat 

hiermee het verlenen van goede zorg wordt verbeterd, de maatschappelijke doelstelling van de 

zorgorganisatie wordt bereikt en het maatschappelijk vertrouwen van zorgorganisaties wordt ver-

sterkt.  

 

De Governancecode Zorg 2017 gaat uit van 7 principes: 

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden 

van goede zorg aan cliënten (goede zorg aan cliënten).  

2. De Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT) hanteren waarden en normen die pas-

sen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie (waarden en normen).  

3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate 

invloed van belanghebbenden (invloed belanghebbenden).  

4. De RvB en RvT zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de 

zorgorganisatie (governance).  

5. De RvB bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling (bestuur en 

maatschappelijke doelstelling).  

6. De RvT houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie (toezicht 

en maatschappelijke doelstelling).  

7. De RvB en RvT ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid (professionaliteit 

bestuur en toezicht). 

 

De code biedt ruimte voor vernieuwing en nadere professionalisering van de toezichthoudende 

functie. Naleving is vanaf 1 januari 2017 een lidmaatschapsverplichting van de brancheorganisa-

ties. Tijdens de invoeringstermijn van één jaar is door de RvT en de RvB van WZU Veluwe nadruk-

kelijk aandacht besteed aan de implementatie van de code.  

 

Vanuit deze 7 principes willen we terugkijken naar 2017.  
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2. Verslag van de Raad van Toezicht 

 

Principe 1: Goede zorg voor cliënten 

Om het toezicht op het leveren van toereikende en toegesneden zorg te verdiepen heeft de RvT 

een Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid (AC K&V) ingesteld. In dit kader is kennisgenomen van 

interne en externe audits en is het IGJ-rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan locatie 

De Bunterhoek en BOPZ-afdeling De Marsse besproken met de bestuurder. Ook zijn enkele  

(geanonimiseerde) rapportages van Prisma-analyses besproken. 

De invoering en het voornemen tot verdere uitrol van kleinschalig wonen (KSW) komt de kwaliteit 

van zorg voor de groep cliënten met dementie ten goede. Het investeren in domotica geeft het 

welbevinden en de kwaliteit en veiligheid een positieve impuls.  

De RvT is, in het bijzonder in de AC K&V, geïnformeerd over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

en het naar aanleiding hiervan opgestelde transitieplan.  

 

Principe 2: Waarden en normen 

De protestants-christelijke identiteit en de daaraan gekoppelde waarden en normen zijn voor de 

RvT een waardevolle basis van de professionele zorgverlening. De RvT ondersteunt de ambitie: 

‘een voorbeeld voor christelijke zorg in 2020’ volmondig.  

Twee leden van de RvT hebben de identiteit als bijzonder aandachtsgebied. Deze leden namen deel 

aan twee bijeenkomsten met de gezamenlijke Identiteitsraden en afgevaardigden uit de kerken.  

Deelname aan dergelijke organisatie brede overleggen draagt bij aan de transparantie en informa-

tie-uitwisseling. Tevens wordt de transparantie bevorderd door de informatieverstrekking van de 

bestuurder in kwartaalrapportages over o.a. personeel, organisatie- en leiderschapsontwikkeling, 

samenwerking en externe contacten.  

 

De RvT waardeert het initiatief van de bestuurder om informatie door betrokken medewerkers in 

de RvT-vergaderingen te laten verzorgen. Zo werd de RvT door een cliëntadviseur rondgeleid in 

Keizershof en werd de rapportage van de externe audit in het kader van de ISO:9001:2015 certifi-

cering toegelicht door een adviseur Zorg en Kwaliteit.   

 

Op initiatief van de bestuurder is tijdens een themavergadering met het MT gesproken over identi-

teit en waardevolle zorg, de zorgvisie en het medisch-ethisch beleid. 

De RvT heeft in tweetallen in twee jaar tijd alle locaties bezocht en gesprekken gevoerd met 

medewerkers, cliënten en vrijwilligers. Een schriftelijke samenvatting van het bezoek is gedeeld 

met de overige leden. Ook het komend jaar zullen deze bezoeken worden voortgezet. 

 

Als het gaat om elkaar aanspreken, wordt dit onder andere gedaan door de evaluatie aan het einde 

van iedere vergadering van de RvT. De RvT onderschrijft ook het belang van een toegankelijke 

vertrouwenspersoon en de klokkenluidersregeling, als beveiligingsmechanismen om aanspreek-

baarheid te kunnen borgen. 

Nadrukkelijk wordt toegezien op het vermijden van belangenverstrengeling bij de RvT en de be-

stuurder.  

 

Principe 3: Invloed belanghebbenden 

Een afvaardiging van de RvT is in januari 2017 aanwezig geweest bij de overlegvergadering alge-

mene zaken van de OR en de bestuurder. Tijdens het jaarlijkse contactmoment met de gehele RvT 
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is met een afvaardiging van de OR gesproken over duurzaamheid, zelforganisatie, rapportage IGJ, 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg, veiligheid en MIC-meldingen.  

Het contactmoment met de CR in december kon om agenda technische redenen niet plaatsvinden.  

De bestuurder doet in zijn schriftelijke mededelingen tussentijds verslag van onder meer de ont-

wikkelingen in de medezeggenschapsorganen, de organisatie en de relatie met de stakeholders.  

 

Principe 4: Governance 

De RvT heeft een toezichtvisie en –kader, waarin de nieuwe governancecode is verwerkt, vastge-

steld. Uitgangspunt bij de toezichtvisie is een duidelijk onderscheid tussen toezicht houden en 

besturen als het gaat om verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ook is het reglement voor de 

RvT aangepast aan de nieuwe code. Voor de AC K&V en AC Financiën zijn eveneens (nieuwe) re-

glementen vastgesteld. 

Het door de bestuurder vastgestelde reglement voor de RvB is goedgekeurd door de RvT. 

In 2018 zal beoordeeld worden of de statuten aanpassing behoeven met het oog op de nieuwe 

Governancecode Zorg 2017.  

 

Principe 5: Bestuur en maatschappelijke doelstelling 

Statutair is vastgelegd welke besluiten voorafgaand goedkeuring van de RvT behoeven. In 2017 

speelde deze goedkeuring bij de volgende voorgenomen besluiten van de bestuurder: 

• Vaststellen van de herziene procuratieregeling;  

• Vervroegd aflossen van de leningen bij Stichting Het Feithenhof; 

• Vaststellen van de jaarrekening 2016; 

• Aantrekken van financiering voor de transitie van Het Nieuwe Feithenhof en nieuwbouw van De 

Bunterhoek bij de Rabobank; 

• Huur van Groot Stokkert als vervangende locatie voor de duur van de verbouwingsperiode van 

Het Nieuwe Feithenhof; 

• Projectkosten transitie Het Nieuwe Feithenhof; 

• Vaststellen van de begroting 2018; 

• Vaststellen van het herziene reglement van de Identiteitsraad; 

• Vaststellen van het reglement Raad van Bestuur. 

 

De RvT heeft kennis genomen van het informatiebeveiligingsbeleid. Op verzoek van de raad zal 

toetsing van het beleid en de termijnen van uitvoering van diverse acties om aan de wetgeving te 

kunnen voldoen, inclusief het in kaart brengen van de risico’s en kosten, plaatsvinden door een 

onafhankelijk extern deskundige. 

  

De RvT is goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de productie versus de zorgin-

koop. Hierbij was het belangrijk om rekening te houden met maatschappelijke ontwikkelingen en 

de diverse belangenafwegingen (organisatiebelang, cliëntbelang, maatschappelijk belang, mede-

werkersbelang), die hierbij een rol speelden.  

 

Afgesproken is om in februari 2018 een strategiebijeenkomst met het MT te organiseren met on-

derwerpen als: financieel beleid, gebouwen, kwetsbaarheid van de organisatie, transitie van woon-

zorg naar verpleegzorg en toekomst Thuiszorg. 
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Principe 6: Toezicht en maatschappelijke doelstelling 

Zorg, vastgoed, bedrijfsvoering en financiën zijn in de RvT vertegenwoordigd. Uit oogpunt van 

doeltreffendheid en doelmatigheid en ter voorbereiding van de besluitvorming werkt de RvT met 

commissies, te weten: de auditcommissie Financiën, de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid en  

de remuneratiecommissie. De samenstelling van de RvT is multidisciplinair en met diversiteit in 

protestants-christelijke achtergrond. Voor samenstelling, verdeling van aandachtsgebieden en ver-

antwoording van functies en nevenfuncties wordt verwezen naar bijlage 3. Het rooster van aftreden 

is opgenomen in bijlage 4. 

 

Wettelijk is bepaald dat jaarlijks de klassenindeling, voor het bepalen van de honorering van de 

RvT en de bestuurder, moet worden vastgesteld. De bestuurder is voor 2017 ingedeeld in klasse II. 

Het honorarium voor de RvT is, twee jaar na de vorige vaststelling, in lijn met en binnen de norme-

ring van de NVTZ aangepast. 

 

Met ingang van het boekjaar 2015 is BDO controlerend accountant voor WZU Veluwe. De overeen-

gekomen jaarlijkse evaluatie is uitgevoerd door de AC Financiën. Met ingang van de controle over 

de jaarrekening 2017 is leading accountant de heer drs. C. van den Haak RA opgevolgd door de 

heer drs. M. van Arkel RA.  

 

De voorzitter van de RvT heeft in 2017 vijfmaal bilateraal overleg gevoerd met de bestuurder. 

Naast het voorbereiden van de agenda voor de eerstvolgende vergadering werd over uiteenlopende 

onderwerpen van gedachten gewisseld. Van het besprokene is in de daarop volgende reguliere 

vergadering, verslag gedaan. 

 

De RvT kwam in dit verslagjaar zes keer in vergadering bijeen, vijf reguliere en een themavergade-

ring. De bestuurder was aanwezig bij alle RvT-vergaderingen. Voorafgaand aan elke vergadering 

hield de raad, zonder aanwezigheid van de bestuurder, vooroverleg. 

 

Om meer gestructureerd inzicht te krijgen in de belangrijkste risico’s is een nulmeting gedaan, 

waarbij de belangrijkste risico’s van WZU Veluwe zijn geïdentificeerd en ingeschat. BDO Risk  

Advisory Services heeft daartoe workshops verzorgd. In eerste instantie voor het MT en vervolgens 

voor de RvT.  

 

Principe 7: Professionaliteit bestuur en Raad 

De bestuurder neemt deel aan twee intervisiegroepen en volgt voortgaande bijscholing. Hij heeft in 

2017 onder andere de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg bij Leyden Academy 

gevolgd. Ook via het lidmaatschap van ActiZ blijft hij van de ontwikkelingen in de zorg op de hoog-

te.  

Het functioneren van de bestuurder is door de remuneratiecommissie in december geëvalueerd.  

 

De leden van de RvT zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorgsector 

(NVTZ). Ook neemt de RvT deel aan het accreditatieprogramma ‘Goed Toezicht’ van NVTZ. Op 

eigen initiatief en in afstemming met de collega-toezichthouders volgden de leden individuele scho-

ling of namen deel aan seminars in lijn met hun specifieke aandachtsgebied. 
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De RvT heeft zich bij de zelfevaluatie over 2017 laten bijstaan door mevrouw drs. M. Ott.  

De bestuurder is betrokken in deze evaluatie en was aanwezig bij de afsluitende terugkoppeling 

door mevrouw Ott. 

 

Tenslotte 

Ook in 2017 was de dynamiek binnen de organisatie groot. Soms van buiten aangestuurd zoals het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de overname van de verpleegfunctie van De Marsse. En soms 

van binnenuit zoals de doorontwikkeling van zelforganisatie en de inrichting van tien plaatsen 

kleinschalig wonen in Rehoboth. En wat te denken van nieuw- en verbouwplannen in Nunspeet en 

Elburg. Wij zijn alle medewerkers en vrijwilligers van onze organisatie erkentelijk voor de onver-

minderde inzet voor de zorg en het welzijn van de cliënten die aan ons zijn toevertrouwd. We zijn 

dankbaar voor de kracht en bijstand van onze Hemelse Vader in het afgelopen jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                             Jaarverslag 2017, versie vastgesteld 

9 9 

3. VERSLAG VAN DE ORGANISATIE 

 

Principe 1: Goede zorg aan cliënten  

Zorgvisie: betekenisvol leven, ont-moeten en faciliteren 

In april 2017 is de nieuwe zorgvisie vastgesteld. Het verlenen van zorg en ondersteuning aan cliën-

ten is gericht op het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en draagt bij aan be-

houd van de eigen regie om het bestaan betekenis en invulling te geven. ’Wij faciliteren het sociale 

netwerk van de cliënt zodat zij van betekenis kunnen blijven. Hierin ondersteunen wij met profes-

sionele vrijwilligers en medewerkers die met hart, ziel en oprechte aandacht werken. Wij worden 

hierbij geïnspireerd door onze kernwaarden’.  

De zorgvisie is tot stand gekomen met medewerking van diverse disciplines en cliëntvertegenwoor-

digers. Vanuit de zorgvisie zijn visies op Kleinschalig Wonen (KSW), Wonen met Zorg (WmZ) en 

Thuiszorg geschreven.  

 

Om de implementatie te bevorderen is een animatie-

filmpje gemaakt waarin de boegbeelden Ilse, Frank en 

de heer en mevrouw Blei samen de nieuwe zorgvisie 

vertegenwoordigen. Zij zijn als het ware voorbeelden 

als het gaat om toekomstbestendig zorgen voor cliën-

ten en hoe medewerkers in de zorg daarbij gefacili-

teerd kunnen worden.  

 

Tijdens het ‘Dank je wel buffet’ in december werd een korte preview gegeven door ‘Theater à la 

carte’ van voorstellingen over de nieuwe zorgvisie voor medewerkers en vrijwilligers in het voorjaar 

van 2018.  

 

Pilot KSW 

Begin 2017 is gestart met een pilot KSW in locatie Rehoboth. De pilot is succesvol verlopen. Tien 

cliënten met geheugenproblemen wonen in een warme huiselijke omgeving waar welbevinden cen-

traal staat. In deze kleinschalige woonvorm werkt een team van medewerkers dat door scholing en 

training over specifieke kennis van dementiezorg beschikt. Hierdoor zijn zij in staat om de cliënten 

optimaal te ondersteunen in het, voor zover als mogelijk, behouden van eigen regie en te onder-

steunen bij toenemende geheugenproblematiek en onbegrepen gedrag.  

KSW zal in de komende jaren in meerdere locaties worden toegepast binnen WZU Veluwe.  

 

Medisch-ethisch beleid 

Om kaders te geven waarbinnen kan worden gehandeld bij ingewikkelde vragen rondom ziekte, 

lijden en sterven is medisch-ethisch beleid ontwikkeld. We zijn ons er van bewust dat er daarmee 

nog steeds vragen blijven. Iedere situatie is uniek en vraagt om weloverwogen beslissingen. Het 

medisch-ethisch beleid is een bijzondere uitwerking van een onderdeel van de zorgvisie en sluit 

aan bij ons identiteitsdocument. Begin 2018 wordt een ethische commissie opgericht, met als 

hoofddoelen: consultatie, belevingsadvisering en bewustwording van ethische reflectie.  

Ook moreel beraad zal worden ingevoerd. Dit wordt gezien als een goed instrument wanneer er 

sprake is van een moreel dilemma. Het gaat dan niet om ‘hoe’ maar om het ‘waarom’. Vaak moet 

er een keuze gemaakt worden tussen twee opties die elkaar uitsluiten. Elke optie bevat een be-

langrijke waarde. Voor de ethische commissie en het moreel beraad worden in 2018 een aantal 

functionarissen getraind door Reliëf.  
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Kwaliteitskader 

Het door het Zorginstituut Nederland vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat 

cliënten en hun naasten mogen verwachten van zorg in een verpleeghuissetting. Het document 

biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en 

het lerend vermogen te versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en 

contracteren van zorg. Met bijeenkomsten en workshops worden medewerkers meegenomen in dit 

proces. Het kwaliteitskader was leidend voor het kwaliteitsjaarplan 2018.  

 

Transitie van lichte naar zware zorg 

Een transitie van lichte naar zware zorg, van traditionele verzorgingshuiszorg naar KSW voor psy-

chogeriatrische cliënten en WmZ voor somatische cliënten vindt plaats binnen WZU Veluwe. De 

nieuwe zorgvisie en de implementatie daarvan zijn gericht op deze transitie. De basis is gelegd om 

warme, veilige en verantwoorde zorg te bieden aan cliënten, geënt op leren en verbeteren, waarin 

de cliënt centraal staat en het sociale netwerk, vrijwilligers en medewerkers ondersteunend wor-

den. Een aanzet is gedaan voor het leveren van het product behandeling. Dit krijgt in 2018 een 

vervolg.  

 

Overname cliënten BOPZ-afdeling De Marsse  

Sinds de jaren 90 is in locatie De Bunterhoek een verpleegunit inclusief BOPZ gesitueerd: De Mars-

se. WZU Veluwe (en haar rechtsvoorgangers) hadden destijds geen toelating voor behandeling en 

geen BOPZ-erkenning. De cliënten, en daarmee de kwaliteit van zorg, vielen onder verantwoording 

van een externe partij. De laatste jaren was dit Zorgverlening Het Baken. De medewerkers waren 

in dienst van WZU Veluwe. De gedeelde verantwoordelijkheid was niet ideaal. In goed overleg met 

Zorgverlening Het Baken is daarom besloten dat de volledige verantwoording voor De Marsse bij 

één organisatie moest komen te liggen, namelijk Zorgverlening Het Baken.  

Cliëntvertegenwoordigers van De Marsse hebben aangegeven dat zij de volledige verantwoordelijk-

heid van cliënten en medewerkers wilden onderbrengen bij WZU Veluwe. Na overleg met en door 

constructieve medewerking van het Zilveren Kruis Zorgkantoor, IGZ (sinds oktober 2017 de In-

spectie voor Gezondheidzorg en jeugd, IGJ) en het ministerie van VWS zijn de elf cliënten van De 

Marsse op 15 maart 2017 volledig toegewezen aan WZU Veluwe. De medische- en paramedische 

zorg wordt verleend door de behandeldienst van Zorggroep Noord West Veluwe.  

Met de overdracht van De Marsse aan WZU Veluwe, beschikt WZU Veluwe nu ook over een BOPZ-

afdeling. In nauw overleg met de IGZ en VWS is deze aanmerking binnen twee weken toegekend. 

Dat is bijzonder te noemen, omdat de normale procedure maanden vergt. Met de overname werd 

WZU Veluwe ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het IGZ-rapport dat over De Marsse was 

opgesteld. 

 

Thuiszorg 

In nagenoeg alle kernen in het werkgebied wordt Thuiszorg geleverd. Het product Thuiszorg is de 

afgelopen jaren flink onder druk komen te staan door teruglopende tarieven en de inkoopeis om de 

doelmatigheid te verhogen. Steeds meer cliënten moeten in minder tijd geholpen worden. WZU 

Veluwe ondersteunt, in tegenstelling tot veel andere thuiszorgorganisaties, ook cliënten in de bui-

tengebieden. Door de extra reistijd ontstaat productiviteitsverlies, wat ten koste gaat van de pro-

ductiviteit. Thuiszorg is in haar huidige vorm een verlieslatend product. Gestuurd wordt op het 

verhogen van de inkomsten, verlagen van dienst- en reistijd en terugdringen van het ziektever-

zuim. Medio 2018 zal besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van de Thuiszorg. 
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Middelen Waardigheid en Trots (W&T) 

Vanuit de middelen W&T is fors geïnvesteerd in het ontwikkelen van medewerkers. Leren en verbe-

teren staan hierin centraal. Eind 2017 waren er negen medewerkers in opleiding voor GVP-er (Ge-

specialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie) en volgden 15 medewerkers de basistraining vanuit het 

Breincollectief. Daarnaast zijn twee medewerkers opgeleid tot Brein-omgevingscoach. Genoemde 

opleidingen en trainingen zijn vooral gericht op het omgaan met cliënten met geheugenproblemen 

en onbegrepen gedrag en de invloed van de omgeving hierop. Twee casemanagers mantelzorg zijn 

opgeleid. Zij ondersteunen mantelzorgers om overbelasting te voorkomen en om op de juiste ma-

nier ondersteuning te bieden aan de cliënt.  

Ook worden de extra middelen aangewend om individuele begeleiding te bieden aan cliënten en om 

het verenigingsleven van buiten naar binnen te halen in de woonzorgcentra. Als laatste worden de 

middelen gebruikt om, onder leiding van een fysiotherapeut of beweegcoach, beweging te stimule-

ren en zijn beweeggroepen op alle locaties gevormd.  

 

Kwaliteitsbeleid 

DNV (Det Norske Veritas) heeft in februari 2017 een externe audit uitgevoerd conform de ISO-

9001:2015 normering. De audit op basis van deze normering betekende een belangrijke verzwa-

ring ten opzichte van de vorige audit, die nog gebaseerd was op ISO 9001:2009. Het kwaliteitsma-

nagementsysteem en het risicomanagementsysteem werden nu ook meegenomen in het onder-

zoek. De resultaten waren positief: slechts drie categorie 2 opmerkingen, twee observaties en twee 

aanbevelingen ter verbetering. Alle aanmerkingen werden voortvarend opgepakt, hetgeen resul-

teerde in een ISO 9001:2015 certificering.  

 

Interne en externe audits  

Er zijn drie interne audits uitgevoerd: medicatieveiligheid bij alle locaties Wonen met Zorg door de 

Specialist Ouderengeneeskunde, een audit op vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) bij alle loca-

ties door de Specialist Ouderengeneeskunde en infectiepreventie op BOPZ-afdeling De Marsse.  

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een bezoek gebracht aan locatie De Bunterhoek en 

BOPZ-afdeling De Marsse. Uit deze inspectie bleek dat een aanzet is gedaan om de zorgvisie te 

verwezenlijken, maar dat nog een aantal stappen gemaakt moeten worden. Dit heeft er o.a. in 

geresulteerd dat er een plan is opgesteld om de kwaliteit van zorg te verbeteren en het lerend 

vermogen te versterken. De leidinggevenden van het zorgbedrijf zijn kartrekkers van deze kwali-

teitsslag, waarin methodisch werken en het volledig doorlopen van de PDCA-cyclus hoofditems 

vormen. Ter ondersteuning en toetsing zijn eind 2017 twee kwaliteitsverpleegkundigen aangesteld. 

De voortgang wordt getoetst met interne audits in diverse locaties en organisatieonderdelen. Daar-

naast heeft Bureau Puls audits uitgevoerd op dezelfde wijze als de IGJ. Deze externe audits gaven 

inzage in sterkere en zwakkere aspecten in de kwaliteit van zorgverlening. Uiteraard is extra inge-

zet op het oplossen van de aandachtspunten.  

 

Zorg en Dwang 

Vanaf 2017 worden de aantal vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) geregistreerd in het ECD. 

Deze wijze van registreren vereenvoudigt het proces van de verstrekking van managementinfor-

matie, maar levert ook andere informatie op. Vóór de ingebruikname van het ECD werd telkens 

een gemiddelde van het aantal VBM in dat kwartaal weergegeven in de kwartaalrapportage. Vanaf 

2017 worden alle VBM vermeld die zijn toegepast in het betreffende kwartaal, ook de maatregelen 

die inmiddels gestopt zijn of zijn toegepast bij de cliënten die niet het gehele kwartaal in zorg wa-

ren. 
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Voor een overzicht van het aantal VBM per kwartaal verwijzen we naar bijlage 5. 

 

Maatregelen infectiepreventie 

In november was er een grote NORO uitbraak in De Bunterhoek. Na evaluatie hiervan is besloten 

dat het bestaande protocol wordt opgedeeld in een draaiboek dat is geprint en direct beschikbaar 

is, en een digitaal protocol op Werkplein, het intranet. 

 

MIC meldingen  

Het aantal MIC meldingen binnen WmZ is ten opzichte van vorig jaar in 2017 met 628 toegenomen 

naar 1825. Ten opzichte van 2016 is het aantal incidenten dat binnen de Thuiszorg is gemeld met 

182 toegenomen (574 in 2016 t.o.v. 756 in 2017). Hierin is onderscheid gemaakt tussen valinci-

denten, medicatie-incidenten en overige incidenten.  

In de grafieken in bijlage 5 is het aantal MIC meldingen in 2017 weergegeven. Hierin is eveneens 

onderscheid gemaakt tussen valincidenten, medicatie-incidenten en overige incidenten.  

 

PRISMA-onderzoeken en meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 

Er zijn drie PRISMA onderzoeken uitgevoerd, waarvan één met een externe voorzitter. Bij alle on-

derzoeken zijn geen tekortkomingen in de zorgverlening geconstateerd.  

Er zijn geen meldingen gedaan bij de IGJ. 

  

Cliënttevredenheid  

In samenwerking met Prismant is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Verbeterpunten 

daaruit werden door de zorgondernemers, in samenwerking met de CPR-en, opgepakt. De voort-

gang wordt per organisatieonderdeel gemonitord.  

Naast een tweejaarlijkse cliënttevredenheidsmeting werd gestart met het continu meten van de 

Net promoter score (NPS) en cliënttevredenheid met een profielvragenlijst in het ECD. In 2018 

zullen de eerste rapportages worden opgesteld en geanalyseerd.  

Nadat jarenlang huiskamergesprekken en rond-de-tafel gesprekken werden gehouden door de 

lokale cliëntenraden, heeft de CR ervoor gekozen om met deze vorm van tevredenheid meten en 

verbeterpunten uitzetten te stoppen.  

 

Meldcode ouderenmishandeling 

Sinds de invoering in 2012 van de Meldcode huiselijk geweld heeft WZU Veluwe een meldcode en 

een aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg. De meldcode is bij 

invoering besproken in alle teams en er is een signalenkaart ontwikkeld. Hierop staan signalen en 

de stappen die volgens de meldcode gevolgd moeten worden.  

In de jaren 2012-2016 werd gemiddeld eens per jaar een casus gemeld bij de aandachtsfunctiona-

ris. Doordat het onderwerp steeds meer aandacht krijgt werden vanaf begin 2017 meer vragen 

over mogelijke signalen van ouderenmishandeling aan de aandachtsfunctionaris gesteld. Er zijn vijf 

meldingen gedaan van ouderenmishandeling, waarvan twee signalen van ontspoorde mantelzorg.  

 

Principe 2: Waarden en normen 

De Missie, Visie en kernwaarden zijn in de inleiding opgenomen. We beperken ons hier tot het 

vermelden van het profiel van WZU Veluwe:  

Protestants-christelijke identiteit; 

Verankerd in de lokale gemeenschap; 

Nabij zijn; als WZU Veluwe gaan we mee op het levenspad van de cliënt; 



 

                             Jaarverslag 2017, versie vastgesteld 

13 13 

Thuiszorg tenzij…; 

In principe aanwezig in alle kernen; 

Verbondenheid. 

 

Identiteit 

WZU Veluwe wil serieus werk maken van haar ambitie om in 2020 een voorbeeld te zijn van chris-

telijke zorg in Nederland. In 2016 is hiervoor een roadmap opgesteld. Om de uitvoering daarvan te 

stimuleren is een adviseur identiteit in dienst getreden. Het thema identiteit en zingeving gaat 

steeds meer leven. Er komt bewustwording op gang hoe belangrijk aandacht voor geloof- en le-

vensvragen en zingeving is in de omgang met cliënten en hun naasten. WZU Veluwe kan zich hier-

in positief onderscheiden van andere zorgaanbieders. 

 

Er is een scholing voor medewerkers georganiseerd over het thema ‘van betekenis zijn rond het 

levenseinde’. Over hetzelfde thema werd een open lezing gehouden voor mantelzorgers en vrijwil-

ligers.  

De adviseur identiteit heeft teams ondersteund en scholingen gegeven rond thema’s die raken aan 

identiteit en zingeving. Met, soms ingewikkelde, vragen rond het levenseinde kunnen medewerkers 

bij de adviseur terecht.  

Vanaf september heeft een stagiair verpleegkunde van de Hogeschool VIAA, die de minor zingeving 

volgde, een team ondersteund met handreikingen om de cliënt goed te kennen.  

In Nunspeet zijn pastorale bezoekvrijwilligers via de Identiteitsraad en onder leiding van de advi-

seur identiteit aangetrokken om cliënten te bezoeken die niet, of in mindere mate, betrokken zijn 

bij een kerk of een klein sociaal netwerk hebben.  

 

Het reglement van de Identiteitsraden, waarvan de leden zijn afgevaardigd door de plaatselijke 

kerken, is aangepast. Nieuw is de instelling van een ‘Raad van Participanten’ (RvP), bestaande uit 

de vijf voorzitters van de identiteitsraden. De RvP is een klankbordgroep voor de bestuurder voor 

zaken die de identiteit betreffen en vergadert minimaal tweemaal per jaar met de bestuurder. In 

het vervolg zal ook de invulling van de thema-avonden worden bereid door de RvP. 

De halfjaarlijkse thema-avonden voor de Identiteitsraden stonden in 2017 in het teken van het  

samen verder vorm geven van de identiteit en uitwisseling van activiteiten en ideeën.  

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

WZU Veluwe staat van nature op een bewuste manier in de samenleving. Als VVT-organisatie 

wordt een bijdrage geleverd aan een voorzieningenniveau op het gebied van zorg, wonen en wel-

zijn. Wanneer een product niet kostendekkend geleverd kan worden, nemen we toch zo lang mo-

gelijk onze verantwoordelijkheid om dit te blijven aanbieden in het belang van onze cliënten en de 

werkgelegenheid van onze medewerkers. Vanuit de protestants-christelijke identiteit staat het wel-

bevinden van onze cliënten centraal. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben oog voor mensen 

in een kwetsbare positie. Onze core business is hiermee in zichzelf al een maatschappelijke taak. 

Het verminderen van onze impact op het milieu zien wij als een belangrijke taak op gebied van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de aanbestedingen wordt nadrukkelijk gevraagd naar 

certificering, vergunning en uitvoering van werkzaamheden en dienstverlening conform de 

geldende wet en regelgeving. 

WZU Veluwe is een relatief grote regionale werkgever. We investeren in onze medewerkers door 

het aanbieden van opleidingen en het creëren van goede arbeidsomstandigheden. Mobiliteit en 

duurzame inzetbaarheid staan hoog op de agenda.  
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Ongeveer 1000 vrijwilligers dragen dagelijks bij aan het welbevinden van onze cliënten.  

We hebben ook oog voor de inspanningen van onze collega’s. Zo zijn er in december, evenals 

voorgaande jaren, bijna 2.000 kerstattenties voor medewerkers en vrijwilligers ingepakt door  

Inclusief Gresbo in Nunspeet. De postverzorging vanuit het bedrijfsbureau en de lediging van de 

postbus wordt eveneens verzorgd door Inclusief Gresbo. Hiermee dragen we een klein steentje bij 

aan passend werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 

Bij renovatie van Het Nieuwe Feithenhof en nieuwbouw van De Bunterhoek worden energiebespa-

rende en maatregelen toegepast en wordt nagedacht over de afname van groene stroom. 

 

Principe 3: Invloed belanghebbenden 

Delegaties van de OR, CR en VAR presenteerden op een MT-beleidsdag in juni hun inzichten over 

de invulling van de ambities van WZU Veluwe richting 2020 ter voorbereiding op de kaderbrief en 

het jaarplan 2018. Herkenning en waardering voor wederzijdse uitgangspunten en ideeën werd 

uitgesproken.  

De concept begroting 2018 werd in een bijeenkomst aan de OR en CR gepresenteerd. Daarnaast 

zijn er met de OR, CR en VAR in verschillende samenstellingen gezamenlijke overleggen geweest, 

o.a. over de inzet van de middelen W&T en het opleidingsbeleid. Meermalen is er door de OR en CR 

geparticipeerd in diverse werk- en projectgroepen, waaronder voor de bouw- c.q. verbouwpro-

jecten. 

Er is op een constructieve wijze met de OR, CR en VAR samengewerkt, waardoor we met elkaar 

kwamen tot betere besluitvorming in het belang van kwalitatief goede en warme zorg voor de cli-

ent, en voor de belangen van medewerkers en de voor organisatie. Gezamenlijk kwamen we tot 

een breed gedragen  besluitvorming.  

Voor de samenstelling van de OR, CR en VAR verwijzen we naar bijlage 6. 

 

Medezeggenschap voor medewerkers 

In 2017 heeft de OR 14 keer met de bestuurder overlegd. Er zijn in totaal drie adviesaanvragen, 15 

instemmingsaanvragen en één initiatiefvoorstel over milieubeleid behandeld, waarvoor positief 

advies respectievelijk instemming is verleend. Soms vergezeld van aanvullende voorwaarden of 

aandachtspunten. Het initiatiefvoorstel is door de bestuurder overgenomen en daaraan wordt in 

2018 verdere uitwerking gegeven.  

 

In antwoord op de cao-maatregel ‘kanteling werktijden’ is, na een gezamenlijk proces met de OR 

en uitgebreide achterbandraadpleging door de OR, het kader ‘Roosteren in zelforganiserende 

teams’ overeengekomen en ondertekend. 

  

Dankzij een zeer positieve bijdrage van de OR is het sociaal plan tot stand gekomen. De vakbon-

den en de bestuurder konden niet tot overeenstemming komen. Een alternatief voorstel van de OR 

leidde echter alsnog tot overeenstemming. Het nieuwe sociaal plan is ingegaan op 1 juli 2017 met 

een geldigheidsduur tot 31 december 2019. 

 

De OR ontving ter informatie de volgende stukken: kwartaalrapportages, begroting, jaarplan,  

jaarverslag, IGZ-rapport, transitieplan ‘Van Woonzorg naar Verpleegzorg’, mededelingen bestuur 

der, voortgangsrapportages nieuw- en verbouwprojecten, cliënttevredenheidsonderzoek, 

voorlichting kwaliteitskader, rapportages besteding middelen W&T en de jaarverslagen van de  

klachtenfunctionaris, klachtencommissie en vertrouwenspersoon. 
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Bij medezeggenschap hoort een passende facilitering. OR-leden zijn vier uur per week vrijgesteld 

van werkzaamheden voor de uitvoering van hun medezeggenschapstaak. De voorzitter heeft acht 

uur per week beschikbaar voor OR-werk. De OR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris 

voor 16 uur per week. Gerichte scholing wordt in afstemming met de bestuurder gevolgd. 

 

Verpleegkundige Adviesraad (VAR) 

De VAR, die sinds 2016 binnen WZU Veluwe functioneert, signaleert en geeft advies aan de be-

stuurder vanuit een beroepsinhoudelijke optiek met als doel kwaliteit van de verpleegkundige cliën-

tenzorg te verbeteren en te waarborgen en tevens een bijdrage te leveren aan inhoudelijke ontwik-

keling van het verpleegkundige en verzorgende beroep.  

Deze directe inbreng van de verpleegkundige beroepsgroep op het zorginhoudelijk beleid wordt 

zeer gewaardeerd door het management. Ook het kwaliteitskader verpleegzorg onderstreept nut 

en noodzaak van een VAR in een VVT instelling. 

 

De voorzitter en secretaris hebben een nevendienstverband voor de VAR voor vier uur per week, 

de overige leden hebben dit voor drie uur per week, dat ten laste komt van een centraal budget. 

Ook is er financiële ruimte voor het beleggen van een achterbanavond en het volgen van scholing.  

 

In 2017 heeft de VAR vijf keer met de bestuurder overlegd in aanwezigheid van een manager Zorg, 

Wonen en Welzijn en, afhankelijk van het onderwerp, andere deskundigen.  

Er zijn in totaal vier adviesaanvragen behandeld, waarvoor een gedegen advies is gegeven. Het 

betrof het medisch ethisch beleid; de 24-uurs inzet van de verpleegkundige; Opleidingsvisie en 

opleidingsbudget (tezamen met de OR); Visie op Kleinschalig Wonen, Wonen met Zorg en Thuis-

zorg. De gegeven adviezen zijn grotendeels opgevolgd. Ook het kwaliteitsplan, de inzet van de 

middelen Waardigheid en Trots en het transitieplan woonzorg naar verpleegzorg zijn onderwerp 

van gesprek geweest. 

Verder heeft de VAR een ongevraagd advies gegeven over excellente zorg. De hoofdvraag luidde: 

‘Hoe kan WZU Veluwe de beste zorg (Excellente zorg) aan haar cliënten bieden en een werkomge-

ving creëren waarin verpleegkundigen en verzorgenden zich verbonden en betrokken voelen (mag-

netische werkomgeving)?’. Het ongevraagd advies is door de bestuurder overgenomen. De uitwer-

king daarvan zal in 2018 ter hand worden genomen.  

 

Er is op een constructieve wijze met elkaar samengewerkt, waardoor het perspectief van de kwali-

teit van zorg vanuit de verplegende en verzorgende beroepsgroep in de beleidsvorming en besluit-

vorming werd verwerkt.  

De VAR heeft het initiatief hebben genomen voor een netwerkmiddag met andere VAR-en in de 

regio. Samen met de VAR van Verian en Viattence vond een waardevolle uitwisseling plaats. Ook 

heeft de VAR, net als vorig jaar, deelgenomen aan de landelijke VAR Netwerkdag. 

 

Medezeggenschap voor cliënten 

Er is op een constructieve wijze met de CR en CPR-en samengewerkt, waarbij het perspectief van 

de cliënt in de besluitvorming als uitgangspunt werd genomen. In 2017 heeft de CR 9 keer met de 

bestuurder overlegd. Daarnaast waren er de hiervoor genoemde gezamenlijke overleggen met de 

OR en de VAR en heeft de CR geparticipeerd in diverse werk- en projectgroepen.  

 

De CR behandelde in totaal 15 adviesaanvragen, waarvoor positief advies is verleend, soms verge-

zeld van aanvullende voorwaarden of aandachtspunten.  
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Een afvaardiging van de CR is standaard aanwezig bij periodieke gesprekken met het Zilveren Kruis 

Zorgkantoor en levert daarin een belangrijke bijdrage. Ook bij externe audits is de CR een belang-

rijke gesprekspartner. 

 

De leden van de CR besteden veel tijd aan WZU Veluwe. Bij wijze van waardering ontvangen zij 

een jaarlijkse (vrijwilligers)vergoeding. De CR wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris 

voor acht uur per week.  

 

Gerichte scholing werd door de CR-leden in afstemming met de bestuurder gevolgd. Ook werden 

seminars over het kwaliteitskader verpleegzorg bezocht door leden van de CR.  

 

Op lokaal niveau worden praktische aangelegenheden van de zorg door de Cliëntenparticipatiera-

den (CPR) met de zorgondernemers besproken met als doel het welzijn en daarmee de cliënttevre-

denheid te verhogen. De plannen van aanpak naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonder-

zoek worden in samenwerking met de CPR-en opgesteld. De CPR-leden voeren de rond de tafel 

gesprekken en huiskamergesprekken met de cliënten en/of de cliëntvertegenwoordigers. In 2018 

zal dit laatste anders worden ingevuld. 

Nieuwe CPR-leden kregen de gelegenheid een training te volgen. 

 

Medezeggenschap heeft leidinggevenden gespiegeld 

De OR en de VAR hebben op basis van signalen uit de organisatie bij de bestuurder aangegeven 

dat zij zich zorgen maken over de ervaren afstand tussen medewerkers in de zorg en hun leiding-

gevenden. In reactie hierop heeft de bestuurder het initiatief genomen om samen met de OR en de 

VAR een bijeenkomst met het MT en de leidinggevenden te beleggen, waarin zorgen geuit en be-

sproken werden.  

Uit oogpunt van transparantie is ook de CR uitgenodigd en daarop ingegaan. 

De spiegel die de medezeggenschap heeft voorgehouden, biedt een kans om te komen tot erken-

ning, herkenning en tot een gezamenlijk gedragen plan van aanpak. Er is goed geluisterd naar 

elkaar en er zijn belangrijke afspraken gemaakt. De bijeenkomsten krijgen een vervolg in 2018. 

  

Identiteitsraden 

In iedere plaats in het werkgebied is een identiteitsraad actief. Zij denken mee over de invulling 

van en ondersteunen bij identiteitsgebonden activiteiten. Tweemaal per jaar organiseert WZU Ve-

luwe een thema-avond rond een identiteitsgebonden onderwerp. Dan ontmoeten de leden van de 

vijf identiteitsraden elkaar. In 2018 zal gestart worden met de Raad van Participanten, waarmee de 

voorzitters van de Identiteitsraden in gesprek gaan met de bestuurder over identiteitsgebonden 

onderwerpen (zie pagina 13).  

 

Vertrouwenspersoon 

Vanuit de organisatie kwamen signalen dat de externe vertrouwenspersoon niet altijd voldeed aan 

de behoefte van medewerkers. De drempel om in het geval van ongewenst gedrag of integriteits-

kwesties te melden, werd te hoog ervaren. Daarom is per januari 2018 gekozen voor twee interne 

vertrouwenspersonen, waarvan één zonder nevenfunctie bij WZU Veluwe.  

In 2017 heeft de externe vertrouwenspersoon drie meldingen gehad.  
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Klachten 

Klachtenfunctionaris 

Sinds 2016 is conform Wet KKGZ een professionele onafhankelijke Klachtenfunctionaris aangesteld 

voor heel WZU Veluwe. In de loop van 2017 is de formatie voor de functie van klachtenfunctionaris 

uitgebreid en werd een tweede klachtenfunctionaris benoemd. Vanaf begin 2018 werken beide 

klachtenfunctionarissen 8 uur per week. Voor percentages over aantal, aard en oorzaak van klach-

ten verwijzen we naar bijlage 7. 

 

Klachtencommissie 

De klachtencommissie schrijft in haar jaarverslag 2017: ‘WZU Veluwe hecht waarde aan een goede 

laagdrempelige klachtenopvang en -behandeling met de mogelijkheid tot een getrapte opschaling. 

In de praktijk blijkt dat goed te werken omdat de klachtenfunctionarissen erin slagen de bij hen 

gemelde klachten tot tevredenheid op te lossen. Er waren derhalve geen klachten die gemeld zijn 

bij de klachtencommissie en evenmin bij de geschillencommissie.’. 

 

Voor BOPZ-afdeling De Marsse is WZU Veluwe bij een externe BOPZ-klachtencommissie aangeslo-

ten. Deze commissie heeft in haar jaarverslag over 2017 vermeld dat er geen klachten zijn ontvan-

gen. 

 

Principe 4: Governance 

De Zorgbrede Governancecode, die dateert uit 2010, is toegepast en geborgd in de statuten.  

In december 2016 werd de nieuwe Governancecode Zorg 2017 gepresenteerd. Onderwerpen vanuit 

de governance zijn blijvend onderwerp van gesprek.  

Na de vaststelling van de reglementen RvT en RvB in 2017, dienen de statuten uiterlijk in 2018 aan 

de nieuwe governancecode te zijn aangepast.  

De procuratieregeling is aan de organisatiestructuur aangepast en opnieuw onder de aandacht ge-

bracht van de betrokkenen.  

De bestuurder informeert elk kwartaal de RvT, CR en OR over de resultaten ten aanzien van de 

exploitatie, HRM, kwaliteit van zorg, vastgoed en de doelstellingen vanuit het jaarplan. In 2018 zal 

ook de VAR ieder kwartaal geïnformeerd worden over de kwaliteit van zorg. 

 

Principe 5: Bestuur en maatschappelijke doelstelling 

Raad van Bestuur 

WZU Veluwe kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Sinds 1 oktober 2013 is de heer W.H. Mar-

tens MBA bestuurder van WZU Veluwe. Hij is benoemd voor een periode van vijf jaar. Begin 2018 

wordt gesproken over de periode daarna. 

De heer Martens vervult naast zijn werkzaamheden voor WZU Veluwe, met goedkeuring van de 

RvT, de volgende onbetaalde nevenfuncties: voorzitter bestuur Nederlands Gereformeerd Instituut 

Arbeidsvoorwaarden (NGA) en lid Commissie Vastgoed ActiZ (opgeheven in het najaar 2017). 

 

Besluitvorming 

Het MT adviseert de bestuurder over concern brede besluiten. De bestuurder neemt vervolgens een 

voorgenomen besluit en raadpleegt, indien van toepassing, voorafgaand c.q. voor definitieve be-

sluitvorming de betreffende medezeggenschapsorganen. De besluiten van de bestuurder worden 

gepubliceerd op het managementportaal van Werkplein, het intranet van WZU Veluwe.  
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Principe 6: Toezicht en maatschappelijke doelstelling 

Voor verantwoording van principe 6 verwijzen we naar paragraaf 2, principe 6. 

 

Principe 7: Professionaliteit bestuur en Raad 

De bestuurder neemt deel aan twee intervisiegroepen: van bestuurders in profit en non-profit sec-

tor en van bestuurders van protestants-christelijke zorgorganisaties. Met het volgen van de execu-

tive leergang Veroudering en Gezondheidszorg bij de Leyden Academy doet de bestuurder inspira-

tie op en blijft hij op de hoogte van de ontwikkelingen in en rond de sector.  

Voor verdere verantwoording van principe 7 verwijzen we naar paragraaf 2, principe 7. 
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4. ONTWIKKELINGEN 

 

In 2017 zijn veel zaken in gang gezet die van belang zijn voor de toekomst van WZU Veluwe. De 

vorderingen ten aanzien van de doelstellingen uit het jaarplan 2017 zijn ieder kwartaal gerappor-

teerd en besproken met de RvT, de CR en de OR. Het hoge ambitieniveau, nieuwe inzichten en 

externe factoren maken dat niet alle doelstellingen (volledig) zijn behaald. Toch zijn we met elkaar 

blij en dankbaar op wat het afgelopen jaar is bereikt. We weten ons gezegend met betrokken me-

dewerkers en vrijwilligers, die hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd.  

 

Het zorgbedrijf 

In aanvulling op principe 1, Goede zorg aan cliënten, in paragraaf 3 kan vermeld worden dat de 

transitie naar zelforganisatie op gang begint te komen. Na de start in 2016 is de visie op zelforga-

nisatie vertaald in kaders voor de dagelijkse praktijk, de projectstructuur omgezet naar de lijnor-

ganisatie, zijn kleinere teams geformeerd, rollen en taken verdeeld en teamcoaches aangesteld om 

het proces te begeleiden. Eind 2017 is de stand van zaken geïnventariseerd: hoe loopt het en waar 

staat elke team als het gaat om zelforganisatie. De uitkomsten zijn van belang voor de verdere 

implementatie en doorontwikkeling van zelforganisatie gedurende de komende jaren. 

 

Medewerkers 

Om de ambitie: ‘In 2020 de beste werkgever zijn in de regio’ kracht bij te zetten, is in 2017 na-

drukkelijk geïnvesteerd in medewerkers. In dit kader zijn onderstaande acties ingezet c.q. is beleid 

ontwikkeld. 

 

Individueel opleidingsbudget 

Gestart is met het ontwikkelen van een individueel opleidingsbudget voor VIG-ers en verpleegkun-

digen. Afspraken hierover zijn gemaakt met de VAR en de OR. Het individueel opleidingsbudget 

kan de medewerker voor zichzelf inzetten, toestemming van de leidinggevende is niet nodig. De 

deskundigheidsbevordering wordt besproken in het team en past zoveel mogelijk binnen het team 

ontwikkelingsplan van het betreffende team. Voorwaarde is wel dat de opleidingsactiviteit bijdraagt 

aan de ontwikkeling van de medewerker in het kader van het kwaliteitsregister V&V.  

 

Strategisch opleidingsbeleid – opleiden  

Op de valreep van 2017 is het strategisch opleidingsbeleid vastgesteld, waarna het medezeggen-

schapstraject bij de OR en de VAR is opgestart. Kern van het opleidingsbeleid is de aandacht voor 

het zgn. werkplek leren. Hiermee wordt het leren in de praktijk, op de werkvloer, bedoeld.  

Voor coaching van zorgmedewerkers in de praktijk zijn teamcoaches ingezet. Ook het organiseren 

van klinische lessen gericht op bepaalde thema’s en het verbeteren van de vaardigheden als kli-

nisch redeneren en verslaglegging in het cliëntendossier hebben veel aandacht gekregen. 

 

Het aantal medewerkers dat een zorgopleiding volgt neemt toe. Hiermee brengen we het oplei-

dingsniveau van de medewerkers naar een hoger level, wat ten gunste zal komen van de kwaliteit 

van zorg. Een overzicht van het aantal medewerkers per opleiding is opgenomen in bijlage 8. 

 

De samenwerking met ROC Landstede is geïntensiveerd. Input wordt geleverd aan de opleiding 

VIG en Verpleegkunde op het gebied van de aandacht voor palliatieve zorg en aandacht voor de 

waarde van het leven van de cliënt.  
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Naast het investeren in opleidingen op het gebied van zorg is er continu aandacht voor de ontwik-

keling van overige medewerkers. Bijvoorbeeld door het bieden van stage en afstudeerplaatsen 

binnen HRM en Finance & Control en het opleiden van medewerkers naar Lean Coach in het kader 

van procesoptimalisatie. 

 

On-boarding – Verloop - Arbeidsmarktproblematiek 

In de huidige arbeidsmarkt is het niet alleen van belang om medewerkers te vinden voor de open-

staande vacatures, nog meer om ze te behouden. Nadat in 2016 was gestart introductie training 

van een dag voor nieuwe medewerkers, is de wijze waarop medewerkers binnen de organisatie 

socialiseren en worden ingewerkt, verder geoptimaliseerd.  

 

Het verloop onder medewerkers in 2017 was 12%. We zien vooral dat medewerkers die minder 

dan vijf jaar bij WZU Veluwe werken de organisatie weer verlaten. Dit zijn veelal ook de jongere 

medewerkers. Merkbaar is dat de concurrentie onder werkgevers in de zorg toeneemt. Samenwer-

king met andere zorgorganisaties is gezocht. Bijvoorbeeld door gezamenlijk op beurzen op te tre-

den. Succesvol was de aanwezigheid, samen met Zorggroep Noordwest Veluwe, op de regionale 

opleidingenbeurs in Zwolle.  

Zoals landelijk, ervaart ook WZU Veluwe dat vacatures voor (wijk)verpleegkundige en VIG moeilijk 

in te vullen zijn. Noodgedwongen wordt gebruik gemaakt van de inzet van uitzendbureaus. Ook 

functies binnen ICT en overige staf zijn moeilijker te vervullen door de toegenomen vraag als ge-

volg van de aantrekkende economie.  

 

WZU V’lex 

Verdere uitbouw van het flexbureau van WZU Veluwe verliep voorspoedig. Het aantal medewerkers 

dat via WZU V’lex wordt ingezet is flink toegenomen naar ongeveer 80. Gezien de vraag is de wens 

om door te groeien, nog steeds aanwezig. 

 

Strategische Personeelsplanning (SPP) 

In samenwerking met PfZW werd een eerste aanzet gegeven aan het ontwikkelen van een SPP 

volgens het zogenaamde scenario denken. Met behulp van een computermodel kan nu eenvoudig 

worden uitgerekend wat de gevolgen zijn van keuzes in de samenstelling van het personeelsbe-

stand voor de komende jaren. Samen met het management van het zorgbedrijf zijn de eerste uit-

gangspunten ontwikkeld voor de optimale personeelssamenstelling binnen Kleinschalig Wonen en 

Wonen met Zorg. In 2018 zullen deze uitgangspunten worden getoetst en doorontwikkeld zodat 

een helder zicht ontstaat op de toekomstige vraag naar medewerkers. 

 

Duurzame Inzetbaarheid 

Nieuw beleid is ontwikkeld ten aanzien van arbeidsverzuim door ziekte. Kern daarvan is de ver-

schuiving van de regie over het verzuim: van leidinggevende naar de medewerker. Onze overtui-

ging is dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn duurzame inzetbaarheid: zowel door 

het investeren in een leven lang leren als door verantwoordelijkheid nemen voor de eigen levens-

stijl. We vragen van medewerkers om na te denken over de wijze waarop hun fysieke en mentale 

mogelijkheden van invloed kunnen zijn op hun werk en wat er voor nodig is om het werk waarvoor 

gekozen is, te kunnen blijven uitvoeren met behulp van WZU Veluwe als werkgever. We investeren 

bijvoorbeeld in loopbaan coaching. Samen met medewerkers waarvoor de fysieke aspecten van het 

werk mogelijk te veel worden, kijken we naar de inzet van hulpmiddelen of naar aangepast of an-

der werk binnen de organisatie. Verder proberen we medewerkers die in een bijzondere/uitzonder-
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lijk moeilijke situatie verkeren privé ook te ondersteunen door bijvoorbeeld een helpende hand. 

Nabij in welbevinden, niet alleen voor de cliënt. 

Met de Arboartsen zijn nieuwe werkafspraken gemaakt, afgestemd op een gezamenlijk herkenbare 

aanpak voor het voorkomen van verzuim. Door de nieuwe Arbo- en privacywetgeving is communi-

ceren met de bedrijfsartsen over de individuele medewerker ingewikkelder geworden. Hetzelfde 

geldt voor de verzuimregistratie en de verslaglegging omtrent verzuim. 

  

Ondanks alle inspanningen is het voortschrijdend ziekteverzuim in 2017 gestegen naar 6,1% (in 

2016 5,4%). In 2018 wordt het periodiek medisch onderzoek (PMO) uitgevoerd binnen Wonen met 

Zorg. De verwachting is dat dit inzicht geeft in de problematiek die speelt en tevens richting geeft 

aan wat WZU Veluwe als werkgever verder kan doen om de duurzame inzetbaarheid van mede-

werkers te verhogen. 

 

Arbo 

Door het implementeren van de structuur van het Arbobeleid is het beleid en de uitvoering daarvan 

meer zichtbaar geworden binnen WZU Veluwe. Denk hierbij aan het instellen van de Arbocommis-

sies en het aanstellen van de Arboconnectoren. Daarnaast zijn goede stappen gezet om de basis 

van het Arbobeleid te verbeteren, zoals het evalueren/herschrijven van Arbodocumenten. Met het 

inzetten van Arboconnectoren en hun inbreng in de teamvergaderingen wordt, naast Arbovoorlich-

ting, er aan gewerkt om beter aan te sluiten bij de medewerkers/teams. 

Veel verbetermaatregelen uit de Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) zijn, ondanks een trage 

start, uitgevoerd ten gunste van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers. 

 

Melding incidenten medewerker (MIM) 

De medewerkers zijn bewuster geworden om incidenten te melden, mede door betere voorlichting 

en aansporing door collega’s. Met name meldingen van agressie door cliënten en/of derden worden 

meer gemeld. 43 medewerkers hebben in 2017 een incident gemeld, tegen 11 in 2016. Voor een 

specificatie verwijzen we naar bijlage 8. 

 

Blijk van dank 

De waardering voor medewerkers werd extra benadrukt met het op de dag van de verpleging uit-

reiken van de Reliëf-uitgave ‘Mijn waardevolle zorgmomenten’, rond sinterklaas met een chocola-

deletter en voor de zomervakantie met een ‘vakantiekaart van de bestuurder’ op het thuisadres.  

Bij inlevering van de kaart kon bij enkele plaatselijke ondernemers een tijdschrift uitgekozen wor-

den.  

In december zijn, voor het derde achtereenvolgende jaar, alle medewerkers uitgenodigd voor een 

‘Dank je wel buffet’. Verdeeld over twee avonden werd in Veluvine in Nunspeet genoten van el-

kaars gezelschap, een warm en koud buffet en muziek. De differentiatie per avond in het muziek-

genre werd positief ontvangen. Aan het eind van de avond werd het traditionele kerstpakket uitge-

reikt. 

 

Informatiemanagement 

Ter optimalisering van het facilitaire werkveld en voor dagelijks inzicht in de ondersteunende facili-

taire processen is een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) geselecteerd. Gestart is 

met de gefaseerde invoering. Als eerste is het melden van storingen mogelijk gemaakt. In dat ka-

der zijn alle gebouwen en ruimtes geïnventariseerd en (ook zichtbaar) gecodeerd. Voor 2018 is 
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voorzien om uit te breiden naar het reserveren van ruimtes en de ondersteuning van het inkoop-

proces.  

 

In 2018 zal de overstap gemaakt worden naar een nieuwe ICT omgeving. Een aanbesteding is uit-

geschreven onder vijf ICT-leveranciers.  

 

Ter voorbereiding op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is informatiebeveili-

gingsbeleid opgesteld. Toetsing, naar risico’s en termijnen waarop acties uitgevoerd moeten wor-

den om compliant te zijn aan de AVG en NEN7510, wordt uitgevoerd door een onafhankelijk extern 

deskundige, Isatis Cyber Security. 

 

De eisen en wensen ten aanzien van domotica bij transitie van Het Nieuwe Feithenhof en nieuw-

bouw van De Bunterhoek zijn, samen met zorgmedewerkers en leden van de CR, in beeld ge-

bracht. Een aanbesteding is voorbereid.  

 

De kosten voor mobiele telefonie zijn aanzienlijk verlaagd door te kiezen voor een andere provider. 

Vanwege dekkingsproblemen van alle providers in ons werkgebied, wordt incidenteel gebruik ge-

maakt van andere providers. 

 

De digitale samenwerking met Isala en het Gelre ziekenhuizen is voortgezet. De digitale samen-

werking met de apotheek in Nunspeet en Elburg wordt binnenkort geëvalueerd.  

 

AFAS en NEDAP zijn en worden verder aangepast aan de eisen vanuit zelforganisatie.  

 

De selectieprocedure voor een Leer Management Systeem (LMS) is afgerond, Implementatie volgt 

in 2018. 

 

Vastgoed  

Met de vaststelling van de Huisvestings- & Vastgoedstrategie 2016-2020 zijn de prioriteiten en 

doelstellingen op gebied van vastgoed en huisvesting voor de komende jaren vastgesteld. De ge-

kozen strategie is onderbouwd met een business case. Prioriteit is gegeven aan vervangende huis-

vesting voor Het Nieuwe Feithenhof, De Bunterhoek en De Boskamp. 

 

De Bunterhoek 

In 2017 zijn de voorbereidingen en verdere planontwikkeling voor de nieuwbouw van WZC De Bun-

terhoek verder uitgewerkt. De uitgebreide omgevingsvergunning is afgegeven door de gemeente 

Nunspeet. De vergunning is bruikbaar maar nog niet onherroepelijk omdat twee beroepsschriften 

zijn ingediend. Eén ervan is in maart 2018 ingetrokken. Het laatste beroepschrift is in april 2018 

ingetrokken, waardoor de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. Het functioneel en 

technisch programma van eisen is getoetst aan actuele ontwikkelingen en vervolgens vastgesteld. 

Op basis van de offerte uitvraag zijn eind van het jaar de verificatiegesprekken met de aannemers, 

installateurs en overige leveranciers opgestart met de doelstelling begin van het tweede kwartaal 

van 2018 een overeenkomst te sluiten.  

De planning is erop gericht in april/mei met de nieuwbouw te starten en deze eind 2019 af te ron-

den. 
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Het Kodal 

Vanaf september 2019 zal Zorgverlening Het Baken het gebouw geheel inzetten voor de eigen 

cliënten. De huurovereenkomst is derhalve door hen opgezegd. De bewoners van WZC Het Kodal 

worden geherhuisvest in de nieuwe Bunterhoek.  

 

Het Nieuwe Feithenhof 

De plannen voor de renovatie van WZC Het Nieuwe Feithenhof zijn verder ontwikkeld en gericht op 

een start van de renovatie op 15 januari 2018. Het functioneel en technisch programma van eisen 

is getoetst aan actuele ontwikkelingen en vervolgens vastgesteld. De vergunning is ultimo decem-

ber 2017 onherroepelijk geworden en de contracten met de aannemer en overige leveranciers zijn 

aangegaan. Op 10 januari 2018 zijn de bewoners voor een periode van zeven maanden geherhuis-

vest in ECR | Groot Stokkert in Wapenveld. Meteen daarna is gestart met de grootscheepse reno-

vatie van het gebouw. Uitgangspunt is dat de transitie in juli 2018 kan worden afgerond en de be-

woners in de loop van augustus weer terug kunnen keren naar Elburg. 

 

De Boskamp 

Hoewel de ver- c.q. nieuwbouw van WZC De Boskamp prioriteit heeft, verschillen eigenaar Habion 

en WZU Veluwe van mening over de wijze waarop de huisvestingsstrategie moet worden vormge-

geven. Habion zet in op door exploiteren en WZU Veluwe opteert voor nieuwbouw. De gesprekken 

met Habion over WZC De Boskamp hebben nog niet geleid tot een gezamenlijke toekomstvisie. 

WZU Veluwe onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot vervangende huisvesting binnen Epe. 

 

Mariposa 

Eind 2015 is het besluit gecommuniceerd dat WZU Veluwe WZC Mariposa de komende drie tot vijf 

jaar blijft huren van eigenaar Habion. Het gesprek met Habion om tot overeenstemming te komen 

over de herijking van de huurvoorwaarden voor de komende periode heeft nog niet plaatsgevon-

den.  

 

Rehoboth 

Voor Rehoboth heeft WZU Veluwe een langlopende huurovereenkomst met Habion.  

 

Keizershof 

Op 9 juni 2017 heeft de feestelijke officiële opening van De Keizershof plaatsgevonden.  

Per 1 augustus 2017 is de laatste van de 12 zorgappartementen verhuurd. Daarmee is het project 

afgerond en het complex in de exploitatiefase gekomen. 

 

In bijlage 9 is een overzicht opgenomen met alle locaties waar WZU Veluwe gebruik van heeft ge-

maakt in 2017. 
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5. TOEKOMSTPARAGRAAF 

 

Ambitie WZU Veluwe 

WZU Veluwe kent vier speerpunten voor 2020: 

• WZU Veluwe is een voorbeeld van christelijke zorg in Nederland. 

• Medewerkers beoordelen hun tevredenheid over WZU Veluwe met gemiddeld een 8. 

• In de regio is WZU Veluwe de beste werkgever. 

• De kwaliteit van zorg is hoog en dit wordt door cliënten en financiers ook zo ervaren. 

 

Een hoge ambitie. Het is van cruciaal belang dat er commitment is over het strategisch beleid en 

de doelstellingen die daaraan verbonden zijn. Kijkend naar 2020 zien we het volgende beeld voor 

ons: 

• De kwaliteit van zorg wordt door cliënten, financiers en toezichthouders als hoog ervaren en 

voldoet aan het kwaliteitskaders verpleegzorg en wijkverpleging1. De kwaliteit meten we voort-

durend en de uitkomsten worden gedeeld en besproken.  

• De transitie naar verpleegzorg is gemaakt. WZU Veluwe heeft een breed aanbod van zorg voor 

cliënten met een psychogeriatrische of somatische zorgbehoefte in Wonen met Zorg, Kleinscha-

lig Wonen en Thuiszorg, tot en met de palliatieve fase. 

• De zorgvisie is vertaald in de praktische zorgverlening van elke dag. De rode draad daarin 

wordt gevormd door zorg voor het welbevinden voor onze cliënten, waardoor zij een beteke-

nisvol leven ervaren. We lopen mee op het levenspad, en waar mogelijk faciliteren en onder-

steunen we de cliënt en het sociale netwerk door hindernissen weg te nemen of te verminde-

ren. Het ontmoeten van de cliënt met oprechte aandacht, staat centraal. Vanzelfsprekend is er 

ruimte voor zingeving en levensvragen, in aansluiting op de persoonlijke betekenis voor de cli-

ent. We bieden een herkenbare christelijke omgeving en troost en bemoediging voor degenen 

die dat wensen. 

• De identiteit van WZU Veluwe is verder vorm gegeven op het terrein van strategie, missie, 

visie en samenhang. Dit vindt een vertaling in de wijze van leidinggeven, de wijze van zorg 

verlenen en samenwerken met familie, mantelzorgers en vrijwilligers.  

• We zijn een voorbeeld van christelijke zorg in Nederland. We zijn misschien niet hét voorbeeld 

van christelijke zorg, maar we bieden wel een veilige haven voor kwetsbare ouderen en leveren 

waardevolle zorg zonder aanziens des persoon. We hopen dat WZU Veluwe bekend staat als 

een organisatie waar, ondanks gebrokenheid, liefde woont; voor de cliënt, medewerker, man-

telzorger en vrijwilliger, ongeacht hun identiteit. 

• De medewerkerstevredenheid scoort een 8 en we zijn de beste werkgever binnen de regio. 

• WZU Veluwe biedt met een capaciteit van ca. 380 intramurale plaatsen, al dan niet met behan-

deling, voor cliënten met een psychogeriatrische of somatische zorgbehoefte. 

• De nieuwbouw De Bunterhoek is gerealiseerd en de renovatie van Het Nieuwe Feithenhof is 

gereed. Deze locaties zijn, samen met Rehoboth, geschikt voor zwaardere zorg. 

• Er is een besluit genomen over de toekomst van Mariposa en De Boskamp. 

• WZU Veluwe staat open voor verbinding en uitwisseling met al haar in- en externe belangheb-

benden. Er is een goede band met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, kerken, identi-

teitsraden en andere welzijns- en zorgorganisaties. De medezeggenschap (OR, CR en VAR) is 

nauw betrokken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. 

• En ‘last but not least’; WZU Veluwe is financieel gezond en toekomstbestendig. 

 

                                                
1 Nog in ontwikkeling 
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6. FINANCIEEL BELEID 

 

De omzet is in 2017 toegenomen met 2,6% of € 890.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door een 

toename in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Met ingang van 15 maart 2017 levert WZU Veluwe ook 

11 plaatsen verpleeghuiszorg in haar locatie De Bunterhoek. In 2018 zal ook in de locaties Reho-

both (10 plaatsen) en Het Nieuwe Feithenhof (24 plaatsen) verpleeghuiszorg worden geleverd.  

WZU Veluwe heeft ook een toename gerealiseerd in de Eerstelijns verblijf. 

 

De personele kosten zijn gestegen met 2,9% door een toename van FTE, inhuur derden en oplei-

dingskosten, omdat ook veel is ‘geïnvesteerd’ in ontwikkeling van medewerkers. 

Dit zijn noodzakelijke kosten omdat WZU Veluwe doorgroeit naar het leveren van zwaardere ver-

pleeghuiszorg. De overige bedrijfskosten en afschrijvingen zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Het 

resultaat over 2017 is beperkt tot een winst van € 183.617  

 

In 2017 is een financiering verkregen van de Rabobank. Deze bestaan uit twee leningen van elk  

€ 4 mln en een investeringskrediet van € 8 mln. De renovatie van Het Nieuwe Feithenhof is gestart 

in januari 2018. De cliënten wonen tijdelijk in ECR Care Hotel & Resort Groot Stokkert in Wapen-

veld. Op deze wijze hebben de cliënten minder overlast van de verbouwing. De bouwsom bedraagt 

€ 6,6 mln inclusief inventaris (€ 0,5 mln). 

Bij het opmaken van de jaarrekening staat WZU Veluwe ook op het punt om bouwopdrachten te 

verstrekken voor de nieuwbouw van De Bunterhoek voor een bedrag van € 19,5 mln (inclusief in-

ventaris € 0,9 mln). Bij de aanbesteding van beide projecten hebben wij te maken met een prijs-

opdrijvend effect, vanwege de stand van zaken in de huidige bouwmarkt, waardoor WZU Veluwe 

genoodzaakt is tot een aanvraag van een aanvullende financiering van € 3,2 mln.  

 

De exploitatiebegroting 2018 komt uit op een resultaat van € 417.000. De omzet neemt verder 

toe, vooral door een verhoging van de tarieven. Deze verhoging zal voornamelijk ingezet worden 

voor de verdere verhoging van de kwaliteit van zorg, waarvoor deze ook is bedoeld. 

 

Resultaatratio 2017 2016 2015 2014 

Resultaat/omzet 0,52% 0,31% 1,58% 0,88% 

Liquiditeit 2017 2016 2015 2014 

Current ratio 274,1% 192,7% 216,1% 210,75% 

Quick ratio 274,1% 192,7% 216,1% 210,75% 

Solvabiliteit 2017 2016 2015 2014 

Solvabiliteitsratio 41,1% 54,3% 54,3% 51,63% 

Vermogensratio 26,4% 26,6% 27,1% 23,1% 

Weerstandsniveau 2017 2016 2015 2014 

Eigen vermogen en Voorzienin-

gen/Totale opbrengst 

28,0% 29,7% 29,7% 26,6% 
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7. VASTSTELLING EN VERVOLG 

 

De bestuurder heeft het jaarverslag vastgesteld op 7 mei 2018, waarna het besproken is tijdens de 

overlegvergaderingen met de OR en de CR, respectievelijk op 15 en 25 mei 2018. Vervolgens is 

het jaarverslag besproken met de RvT op 30 mei 2018. De RvT heeft zijn goedkeuring verleend 

aan publicatie van het jaarverslag.  
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Bijlage 1 

 

 Algemene identificatiegegevens 

Naam rechtspersoon Stichting Protestants Christelijke 

Woonzorg Unie Veluwe 

Statutair gevestigd te Epe 

Bezoekadres Stationsstraat 27 

Postcode 8161 CP    

Plaats Epe 

Telefoonnummer 0341-252844 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  08154553 

E-mailadres info@wzuveluwe.nl 

Website  www.wzuveluwe.nl 

Twitter https://twitter.com/wzuveluwe 

Facebook https://www.facebook.com/wzuveluwe 

Instagram  https://www.instagram.com/wzuveluwe 

 

Werkgebied 

 

  

mailto:info@wzuveluwe.nl
http://www.wzuveluwe.nl/
https://twitter.com/wzuveluwe
https://www.facebook.com/wzuveluwe
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Bijlage 2 

 

Structuur van WZU Veluwe 

WZU Veluwe heeft toelatingen voor: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en 

behandeling. 

 

Het managementteam wordt gevormd door de bestuurder, twee managers Zorg, Wonen en Wel-

zijn, de manager Ondersteunende Diensten en de controller.  

 

Samenstelling managementteam ultimo 2017 

Naam Functie 

De heer W.H. Martens MBA Bestuurder 

De heer drs. N. van Noord RA controller a.i. 

Mevrouw J. van de Werfhorst-Mulder manager Zorg, Wonen en Welzijn 

De heer P. Bos manager Zorg, Wonen en Welzijn 

Mevrouw S. Paulussen-Hulsbergen manager Ondersteunende Diensten 

 

De organisatie ziet er ultimo 2017 schematisch als volgt uit: 
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Bijlage 3  

 

Samenstelling RvT 

De samenstelling, verdeling en verantwoording van functies en nevenfuncties wordt onderstaand 

weergegeven. 

 

De heer J.B.W. van Vark RA, geboortedatum 01-06-1956, voorzitter.  

Lid remuneratiecommissie.  

Aandachtsgebieden vastgoed en organisatieontwikkeling. 

Hoofdfunctie: zelfstandig gevestigd interim-manager, adviseur en trainer. 

Nevenfuncties: Lid Generale Commissie Bezwaren en Geschillen van de PKN tot 1 mei 2016, Lid 

serviceclub. 

 

Mevrouw drs. M.R. Koopman-Draijer, geboortedatum 02-09-1952.  

Lid op voordracht van de CR. 

Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. 

Vanaf 1 oktober 2015 voorzitter van de remuneratiecommissie.  

Aandachtsgebieden identiteit en zorg. 

Hoofdfunctie: sociaal gerontoloog bij het Expertisecentrum van Zorggroep Noorderboog  in Meppel. 

Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Eleos, GGZ te Amersfoort, mede-eigenaar Optimist BV: con-

sultancy, bestuur en advies. 

 

De heer drs. J.Z. van ’t Hul MRICS RT, geboortedatum 14-10-1972.  

Lid auditcommissie Financiën.  

Aandachtsgebied vastgoed. 

Hoofdfunctie: vastgoedadviseur/associate director bij Cushman & Wakefield, Valuation & Advisory 

Nevenfuncties: secretaris schoolbestuur Gereformeerde Gemeentescholen te Nunspeet, secretaris 

Stichting Reformatorische peuterspeelzalen te Nunspeet. 

 

De heer drs. G. Liefers RA, geboortedatum 24-06-1965.  

Voorzitter auditcommissie Financiën.  

Aandachtsgebied identiteit. 

Hoofdfunctie: Senior consultant bij Willis Towers Watson. 

Nevenfuncties: geen. 

 

De heer drs. J.S. van der Heide, arts, geboortedatum 11-04-1959. 

Voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid.  

Aandachtsgebied zorg. 

Hoofdfunctie: consultant en interim-manager. 

Nevenfunctie: auditor NIAZ, arbiter scheidsgerecht, lid RvT GHZ en voorzitter RvT Ziekenhuis Gel-

derse Vallei, lid RvT Leliezorggroep.   
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Bijlage 4 

 

Rooster van aftreden RvT 

De RvT heeft in december 2016 het rooster van aftreden opnieuw vastgesteld. Met het oog op de 

Governancecode Zorg 2017 zijn mevrouw M.R. Koopman-Draijer en de heer J.S. van der Heide per 

1 januari 2017 herbenoemd voor een periode van vier jaar. De heren J.Z. van ’t Hul, G. Liefers en 

J.B.W. van Vark zijn per 1 april 2017 herbenoemd voor een periode van vier jaar.  

 

 

Naam Start Einde 1e 

termijn 

Einde 2e/ 

laatste ter-

mijn 

De heer Van Vark  01-04-2013 31-03-2017 31-03-2021 

Mevrouw Koopman 01-01-2013 31-12-2016 31-12-2020 

De heer Van der Heide 11-01-2016 31-12-2016 31-12-2020 

De heer Liefers 01-04-2013 31-03-2017 31-03-2021 

De heer Van ’t Hul 01-04-2013 31-03-2017 31-03-2021 

 

Mocht dat in het kader van de benodigde spreiding van benoemingstermijnen noodzakelijk zijn, 

dan zijn de vier leden die ingaande 2013 voor het eerst zijn benoemd bereid om tot maximaal een 

jaar eerder af te treden. In 2018 zal de beoordeling van de benoemingstermijn opnieuw aan de 

orde komen.  
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Bijlage 5 

 

Specificatie meldingen incidenten cliënten en VBM 

 

 

Aantal VBM, per kwartaal 

 

 

 

          

 

3 locaties met meeste VBM, per kwartaal in 2017 

  Q1  Q2  Q3  Q4  

Aantal  
cliënten  

84 100 67 71 

Aantal VBM 120 149 151 163 

Q1 Q2 Q3 Q4 
 

De Boskamp  26 De Boskamp  31 De Marsse  34 Rehoboth               49 

Het Nieuwe 

Feithenhof 

21 De Bunterhoek/ 

Rehoboth  

24 Het Kodal  26 Het Nieuwe 
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31 
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Bijlage 6 
 

Samenstelling OR, CR en VAR 

 

De OR bestaat uit negen leden. De samenstelling is ultimo 2017: 

• Marianne Wildeboer, voorzitter, strategisch profiel; 

• Janine Verduijn, vicevoorzitter, coördinerend profiel; 

• Ant Stremmelaar-van Wijngaard, lid, strategisch profiel; 

• Marco van Doorn, lid, strategisch profiel; 

• Willie van Dooren, lid, strategisch profiel;  

• Tony Hassan-IJzerman, lid, strategisch profiel; 

• Wijmie ten Oever-Smit, lid, coördinerend profiel; 

• Teuntje Rietberg-Hanekamp, lid, coördinerend profiel; 

• Mirjam van de Kolk, lid, coördinerend profiel. 

 

De CR bestaat uit acht leden. De samenstelling is ultimo 2017: 

• Nunspeet: de heren E. van ‘t Slot en H. van der Stege, beiden lid; 

• Elburg/’t Harde: de heren R. Bokma en J. Krooneman, beiden lid; 

• Epe: mevrouw Z. Nooteboom-van der Snel, secretaris en mevrouw C.M. de Waard-Oudesluijs, 

vicevoorzitter; 

• Heerde (i.c. Wapenveld): de heren R. G. Marskamp, lid en H. Eilander, voorzitter a.i.. 

 

De vacature van onafhankelijk voorzitter wordt voor de periode van één jaar niet ingevuld. Een CR 

lid vervult de voorzittersrol gedurende deze periode.  

 

De VAR bestaat ultimo 2017 uit zes leden. De samenstelling is: 

• Charlène van ’t Ende, voorzitter, Boskamp Thuis ; 

• Marieke Eilander, vice voorzitter, Rehoboth Thuis; 

• Gerda van der Beek, secretaris, casemanager Dementie; 

• Wilma Mol, Het nieuwe Feithenhof Wonen met Zorg; 

• Wilma van den Berg, Rehoboth Wonen met Zorg; 

• Anita Eijkelboom, Boskamp Thuis. 

 

N.B. Oorspronkelijk bestond de VAR uit negen leden. Ondanks nominatieverkiezingen is het niet 

gelukt om een VAR van negen leden te vormen. Er is besloten om met deze zes gemotiveerde le-

den door te gaan. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de communicatie met de achterban in 

alle Wonen met Zorg locaties en Thuiszorgteams.  
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Bijlage 7 
  

Specificatie meldingen bij klachtenfunctionaris  
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Bijlage 8 

 

Specificatie MIM en aantal medewerkers in opleiding 

 

MIM 2016-2017 

 Aantal meldingen 

2016 2017 

Valincidenten  6 

Prikaccident  7 

Lichamelijk letsel 4 3 

Agressie 4 23 

Seksuele intimidatie 1 2 

Ongedierte  1 

Fysieke belasting 1  

Ernstig arbeidsongeval 1 1 

Totaal 11 43 

 

Aantal medewerkers in opleiding 

Opleiding  Aantal medewerkers  

Februari t/m juli 

2017 

Augustus 2017 t/m 

januari 2018 

Helpende zorg en welzijn 1 1 

VIG 28 28 

Verpleegkundige niveau 4 10 15 

HBO 7 9 

Totaal in opleiding 46 53 
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Bijlage 9 

 

Huisvesting 

In 2017 heeft WZU Veluwe gebruik gemaakt van de volgende locaties: 

 

Epe WZC De Boskamp huur Habion 

 DAC De Eijk huur Gemeente Epe 

 Bedrijfsbureau huur Overmars Vastgoed BV 

Oene DAC en appartementen Keizershof huur CV Keizershof 

Wapenveld WZC Rehoboth  huur Habion 

 Thuiszorgkantoor Hof van Cramer huur Gemeente Heerde 

Elburg WZC Het Nieuwe Feithenhof Eigendom 

 DAC Het Feithenhof huur Stichting Het Feithenhof  

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 

 De Clockenslach: 

- DAC De Klepel  

- Thuiszorgkantoor  

huur Habion 

 Thuiszorgkantoor Van Marleplantsoen huur Stichting Filadelfia II 

 

Legenda: 

o DAC: dagactiviteitencentrum 

o WOC: wijkontmoetingscentrum 

o WZC: woonzorgcentrum 
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Bijlage 10 

 

Kengetallen  

Tabel capaciteit (op basis van toelating) per locatie per 31-12-2017 

Naam van de locatie Plaatsen per  

31-12-2017 

Plaatsen per 

31-12-2016 

Plaatsen per 

31-12-2015 

De Boskamp te Epe 84 84 84 

Rehoboth te Wapenveld 81 81 81 

Het Nieuwe Feithenhof te Elburg 75 75 75 

Mariposa te ’t Harde 50 50 50 

De Bunterhoek te Nunspeet 104 93 93 

Het Kodal te Nunspeet 36 36 36 

Totaal  430 419 419 

 

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegevens Aantal/ 

Bedrag in 

2017 

Aantal/ 

bedrag in 

2016 

Aantal/ 

bedrag in 

2015 

 Capaciteit 

Aantal beschikbare plaatsen met verblijf (Wlz) per 

einde verslagjaar 

430 419 419 

Productie 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar 134.657 130.579 128.711 

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 4.016 
Geen onderscheid 

in jaarverslag in 
verzorgings- en 

verpleegdagen 

gemaakt 

Geen onderscheid  

in jaarverslag in verzor-
gings- en verpleegdagen  

gemaakt 

Aantal verzorgingsdagen volledig pakket thuis   11.976 17.488  19.215 

Aantal GGZ-C verzorgingsdagen in verslagjaar 2.346 
Niet in  jaarverslag  

opgenomen 

Niet in jaarverslag 

opgenomen 

Aantal ELV verzorgingsdagen in verslagjaar 3.915 
Niet in jaarverslag  
opgenomen 

Niet in jaarverslag 
opgenomen 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst per einde 

verslagjaar 

956 968 966 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde 

verslagjaar 

538 533 515 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 35.425.319 34.534.719 33.531.564 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kos-

ten 

27.322.999 25.766.323 25.785.858 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 8.102.319 8.768.396 7.745.706 
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Tabel Wlz-functies geleverd in 2017 door WZU Veluwe: 

Functie Geleverd ja/nee 

Persoonlijke verzorging Ja  

Verpleging Ja  

Begeleiding Ja  

Behandeling  Ja  

Verblijf  Ja  
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Verklaring van afkortingen:  

 

A 

ARBO   Arbeidsomstandigheden 

 

C 

CPR Cliëntenparticipatieraad 

CR Cliëntenraad 

 

D 

DAC Dagactiviteitencentrum 

 

E 

ECD Elektronisch Cliëntendossier 

 

F 

FMIS Facilitair management informatie systeem 

 

G 

GIMD Externe dienstverlener vertrouwenspersoon 

 

H 

HRM Human Recource Management (vakgebied van personeelsbeheer: omvat 

onder meer het aanwerven, opleiden, motiveren, juist inzetten en ontslaan 

van medewerkers) 

 

I 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IGJ Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, 

veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg 

IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (vanaf 1 oktober 2017 IGJ) 

ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie 

 

K 

KSW Kleinschalig wonen 

 

M 

MIM Melding incidenten medewerker 

MIC Melding incidenten cliënten 

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 

N  

NPS Net promoter score (een managementtool die gebruikt kan worden om de 

klantloyaliteit te meten) 

P 

PDCA Plan-Do-Check-Act 
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R 

RI&E Risico inventarisatie en –evaluatie 

RvT Raad van Toezicht 

RvP   Raad van Participanten  

 

V 

VAR Verpleegkundige Adviesraad 

VBM Vrijheidsbeperkende maatregelen 

VIG Verzorgende individuele gezondheidszorg 

VVT Verpleging, Verzorging en Thuiszorg 

 

W 

Wlz Wet langdurige zorg 

WmZ Wonen met Zorg (intramurale locaties) 

WOC Wijk ontmoetingscentrum  

WZC Woonzorgcentrum 

WZU Veluwe Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe 

 


