
 

 Jaarverslag 2019 

 

1 

1.1.   

Jaarverslag 2019 
 

 
Stichting Protestants Christelijke  

Woonzorg Unie Veluwe 
te Epe 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vastgesteld na goedkeuring RvT op 27 mei 2020 

 

 



 

 Jaarverslag 2019 

 

2 

Inhoud 
1. INLEIDING ............................................................................................................... 3 

2. AMBITIES 2020 ........................................................................................................ 4 

3. VERSLAG OVER DE THEMA’S UIT HET JAARPLAN 2019 ............................................. 7 

3.0  Belangrijke overstijgende ontwikkelingen in 2019 ............................................................ 7 

3.1 Thema 1: Goede zorg aan cliënten .................................................................................. 7 

3.2 Thema 2: Leren en verbeteren ...................................................................................... 11 

3.3 Thema 3: Duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap ............................................. 12 

3.4 Thema 4: Bouwen voor de toekomst .............................................................................. 14 

3.5 Thema 5: Zingeving ..................................................................................................... 16 

3.6 Thema 6: Vereenvoudigen processen en structuren ......................................................... 19 

3.7 Thema 7: AVG en Migratie IT-infrastructuur .................................................................... 20 

4. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ................................................................. 21 

5. FINANCIEEL BELEID 2019 ...................................................................................... 25 

Bijlage 1  Algemene identificatiegegevens ................................................................ 27 

Bijlage 2 Huisvesting ................................................................................................ 28 

Bijlage 3 Kengetallen ................................................................................................ 29 

Bijlage 4 Organogram WZU Veluwe ultimo 2019 ...................................................... 30 

Bijlage 5 Raad van Toezicht ...................................................................................... 32 

Bijlage 6 Samenstelling OR, CR en VAR .................................................................... 34 

 

 

Het Kwaliteitsverslag 2019 van WZU Veluwe maakt deel uit van dit Jaarverslag.  

Het Kwaliteitsverslag is een apart document.  



 

 Jaarverslag 2019 

 

3 

1. INLEIDING 

In dit Jaarverslag legt WZU Veluwe verantwoording af aan haar stakeholders over de uitvoering 

van het Jaarplan 2019. Het Kwaliteitsverslag 2019, zoals beschreven in het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg, is een aparte bijlage bij dit Jaarverslag. In dit Kwaliteitsverslag is meer 

uitgebreide informatie te vinden over bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg en welzijn.  

In het Jaarverslag 2019 is te lezen dat veel ontwikkelingen in gang zijn. Op verschillende punten is 

de input terug te zien die de Ondernemingsraad (OR), Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en 

Cliëntenraad (CR) hebben gegeven voor het Jaarplan 2019. Een voorbeeld is het verbetertraject 

‘Samen van A naar Beter’, waarbij medewerkers zelf verbeteringen aan kunnen brengen op zes 

onderwerpen (bv. communicatie, waardering, samenwerking). Een ander voorbeeld is het verlenen 

van goede zorg aan cliënten, die persoonsgericht en veilig is met aandacht voor welbevinden en 

zingeving.  

Dit betekent echter niet ‘dat we er al zijn’. De ingezette verbeteringen worden in 2020 verder 

geïmplementeerd en geborgd, zoals ook is beschreven in het Jaarplan en het Kwaliteitsplan 2020.  

 

Uitgangspunten WZU Veluwe voor beleid en handelen 

Passend bij behoeften die per persoon kunnen verschillen hanteren we als uitgangspunt voor beleid 

en handelen drie kernbegrippen vanuit de zorgvisie:  

• 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 

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

 

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. 
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2. AMBITIES 2020  
 

In het jaarplan van 2019 in het perspectief van 2020 zijn vier ambities geformuleerd: 

1.  WZU Veluwe wil een voorbeeld van christelijke zorg zijn in Nederland; 

2. Een 8 voor medewerkerstevredenheid; 

3.  We willen bekend staan als beste zorgwerkgever in de regio; 

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

en voldoet aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wijkverpleging. 

 

We hebben in 2019 goede vorderingen hebben gemaakt op ambitie 1 en 4. Het blijkt dat ondanks 

inzet op ambitie 2 en 3, deze wel moeilijker te realiseren zijn.  

De stand van zaken: 

 

1. Zowel op de woonzorglocaties als in de thuiszorg wordt geestelijke zorg geleverd. Er is 

aandacht voor alle christelijke feestdagen binnen de locaties. Er zijn veel bijbel- en 

gesprekskringen. Binnen Het Nieuwe Feithenhof en Rehoboth worden wekelijks aangepaste 

vieringen voor cliënten met dementie georganiseerd. Dit zal ook plaatsvinden in De 

Bunterhoek na ingebruikname van de nieuwbouw. Het bedrijfspastoraat heeft een plek 

gevonden binnen WZU Veluwe. Tijdens de introductiebijeenkomsten voor nieuwe 

medewerkers wordt uitgebreid stil gestaan bij onze identiteit, missie en visie. Voor 

medewerkers zonder christelijke achtergrond wordt een basiscursus christelijk geloof en 

rituelen gegeven. De ethische commissie, moreel beraad en aandachtsvelders zingeving 

hebben positie gekregen binnen WZU Veluwe. Vanuit de Ehtische commissie is het advies 

gekomen om in 2020 trainingen te verzorgen over vragen rondom het levenseinde. Het 

gesprek over zingeving wordt gefaciliteerd door inspiratiewandelingen voor medewerkers. 

De laatste leiderschapsdag werd gehouden in een klooster en had als thema Bezieling en 

nabijheid. Kernwoorden waren verstilling, bezieling en balans. Dat was een mooie dag van 

inkeer en delen met elkaar.  

 

 

 

 

 

DE INSPIRATIEWANDELING 
 

Samen met bekende en onbekende collega’s wandelen in het bos. 
Eens praten over wat drijft je nu in je werk en wat maakt dat los. 
Waar kom ik vandaan? Met wie ben je onderweg? Jouw herkomst, team of gezin. 
En hoe staat GIJ, het appel wat er op je gedaan wordt, er dan achter, naast of middenin? 
Mooie gesprekken van mens tot mens met aandacht voor iedereen. 
Bos, heide en zonnestralen schenen om ons heen. 
Het was het een inspirerende wandeling voor ons allemaal. 
Want een ieder deelde zijn of haar eigen verhaal. 
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2. Al in het jaarplan 2019 is aangegeven dat het zeer de vraag is of een 8 op 

medewerkerstevredenheid realistisch is gezien de grote tekorten op de arbeidsmarkt, het 

ziekteverzuim en de ervaren werkdruk. Uit het laatste medewerkertevredenheidsonderzoek 

(2018) bleek dat we nog een behoorlijke uitdaging hebben als het gaat om het waarderen 

en gezien worden van medewerkers door leidinggevenden. Mede op initiatief van de  

OR en VAR is gekozen voor het project ‘Samen van A naar Beter’, waarbij medewerkers zelf 

verbeteringen op zes thema’s kunnen aanbrengen. Dit project is in 2019 begonnen en zal 

doorlopen tot in 2021. Met de medezeggenschap is een nieuwe ambitie voor de 

medewerkerstevredenheid vastgesteld, namelijk groter of gelijk aan 7,6 voor 2021.   

 

3. Deze ambitie hangt nauw samen met ambitie 2. We merken dat medewerkers zeer 

tevreden zijn over de opleidingsmogelijkheden en het persoonlijk opleidingsbudget en dat 

dit extern ook zo wordt ervaren. Ook wordt teruggegeven dat medewerkers blij zijn met 

doorgroeimogelijkheden, die er zijn, bv. van medewerkers Huishouding naar gastvrouw, 

van VIG naar EVV-er, van Helpende naar Helpende breed, van meer generieke naar meer 

specialistische zorgfuncties, bv. wondverpleegkundige, praktijkverpleegkundige  

breinomgevingscoach, ANW verpleegkundige, etc. In 2019 hebben we met de herinrichting 

van de organisatie regieverpleegkundigen (niveau 5 en 6) binnen de woonzorgcentra 

ingezet. Zij staan dichter bij de medewerker en kunnen daardoor beter coachen als het 

gaat om kwaliteit van zorg, zodat de overgang naar verpleegzorg soepeler kan verlopen. In 

dat kader gaan zij Top- en Pop-gesprekken voeren. Ook zullen zij het korte verzuim 

behandelen en mogelijk eerder preventieve maatregelen kunnen nemen, omdat zij signalen 

eerder opvangen. Zo kunnen naast inzet vanuit de providerboog ook mantelzorgcoaches 

worden ingezet voor medewerkers die in hun privé situatie mantelzorg verlenen. Ook kan 

een beroep worden gedaan op het bedrijfspastoraat. 

Door de inzet van regieverpleegkundigen ontstaat meer ruimte voor de leidinggevenden 

om aandacht te schenken aan hun medewerkers in de woonzorgcentra. We hopen dat de 

medewerkers zich hierdoor meer gehoord en gezien zullen voelen. De verdere 

implementatie van deze functie zal in 2020 verder vorm krijgen.  

Ter verbetering van de roosterproblematiek, inzet flexibele schil is in 2019 een Hoofd 

planning aangesteld. De resultaten daarvan zijn positief zodat we deze functie continueren 

in de komende jaren. Ook is een recruiter aangesteld ter ondersteuning van de werving 

van medewerkers.  

In het jaarplan 2020 zijn het binden en boeien van medewerkers en de duurzame 

inzetbaarheid centrale thema’s. 

 

4. We zien een stijgende cliënttevredenheid, zowel in de woonzorglocaties als Thuiszorg. De 

cliënt tevredenheidsmetingen bij Wonen met zorg zijn licht gestegen in 2019. Bij de Net 

Promotorscore heeft 75% van cliënten van WZU Veluwe op de woonzorglocaties de vraag 

of zij WZU Veluwe zouden aanbevelen aan anderen, beantwoord met een 8 of hoger. Voor 

cliënten van de Thuiszorg lag dit percentage zelfs op 85%. Uitkomst van het PREM 

onderzoek (Patiënt Reported Experience Measure) in de Thuiszorg is dat maar liefst 97% 

van de ondervraagden WZU Veluwe aanbeveelt bij anderen. Zie verdere informatie in het 

kwaliteitsverslag. 
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Het zorgkantoor, Zorgverzekeraars en gemeenten zijn positief over onze zorgverlening en 

ingezette ontwikkelingen. De wijze waarop onze kwaliteitsplannen worden beoordeeld 

getuigen hiervan. Ook is dit merkbaar in de versnelde transitie naar verpleegzorg die WZU 

Veluwe mag maken.  

Voor de verpleegzorg is de inzet van de functie behandeling essentieel. Het behandelteam 

is in 2019 goed neergezet en uitgebreid. De ervaring leert intussen dat de functie 

behandeling bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg. Wel is voor verdere uitrol in 2020 van 

de functie behandeling het kunnen aantrekken van een extra Specialist 

Ouderengeneeskunde een voorwaarde.  

Daarnaast zorgt de nieuwbouw van De Bunterhoek en de verdere uitrol van de in 2019 tot 

stand gekomen Huisvestings- en vastgoed strategie 2020-2023 voor gebouwen die 

geschikt zijn voor het verlenen van verpleegzorg.  

 

  



 

 Jaarverslag 2019 

 

7 

3. VERSLAG OVER DE THEMA’S UIT HET JAARPLAN 2019  
 

3.0  Belangrijke overstijgende ontwikkelingen in 2019 

Er zijn enkele belangrijke overstijgende ontwikkelingen waar WZU Veluwe in 2019 aan heeft 

gewerkt. Deze zijn niet goed onder te brengen bij het verslag over de zeven thema’s uit het 

Jaarplan 2019. Het gaat om de volgende ontwikkelingen: 

- De voortgang in de transitie van woonzorg naar verpleegzorg. Dit is zichtbaar in de uitbreiding 

van de functie behandeling en de uitbreiding van het aantal groepen Kleinschalig Wonen. 

- De uitvoering van het Kwaliteitsplan 2019, met daaraan gekoppeld het Kwaliteitsbudget 2019. 

Dit budget heeft WZU Veluwe de mogelijkheid gegeven om de kwaliteit van zorg te verbeteren, 

door extra personeel in te zetten en extra investeringen te doen. In het Kwaliteitsverslag 2019 

is beschreven hoe uitvoering is gegeven aan de plannen en hoe het budget is ingezet. In 2020 

wil WZU Veluwe meer gestructureerd in beeld brengen wat de cliënten daadwerkelijk merken 

van de kwaliteitsverbeteringen en hoe dit bijdraagt aan verder leren en verbeteren. Dit staat 

ook hoog op de agenda van de Cliëntenraad en de Cliëntenparticipatieraden. Gegevens over de 

meting cliënttevredenheid zijn opgenomen in het Kwaliteitsverslag 2019. 

- Om de onderlinge verbinding tussen alle 

geledingen binnen de organisatie te versterken 

is het traject ‘Samen van A naar Beter’ gestart. 

Dit 2-jarige verbetertraject is tot stand gekomen 

mede op initiatief van de OR en de VAR. Het 

wordt begeleid door De MonitorGroep. Het 

gezamenlijk vastgestelde doel is: “Samen met 

plezier werken bij WZU Veluwe, met een 

acceptabele werkdruk, vanuit gezamenlijke 

kernwaarden en een gezamenlijke cultuur. Dan 

kunnen we het beste aan onze cliënten geven.”  

- De herinrichting van het Zorgbedrijf is 

vastgesteld, waarbij o.a. is besloten om te gaan 

werken met regieverpleegkundigen en Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV) en één 

directeur Zorgbedrijf (voorheen duale aansturing). De behandeldienst is geformeerd. Eind 2019 

is een nieuw organogram gemaakt, zie bijlage 4.  

- De samenwerking met (zorg)organisaties binnen en buiten de regio is van groot belang en 

gebeurt op het gebied van (keten)zorg, vastgoed, financiën, informatie-uitwisseling, etc.  

 

3.1 Thema 1: Goede zorg aan cliënten  

Over het thema Goede zorg aan cliënten is al veel beschreven in het Kwaliteitsverslag 2019. Daarin 

is verwoord op welke manier WZU Veluwe invulling geeft aan de opdrachten uit het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg. En hoe WZU Veluwe de zorgvisie borgt in de zorg en ondersteuning aan de 

cliënten: eigen regie, nabij in welbevinden, betekenisvol leven, ont-moeten en faciliteren. De 

verantwoording is gekoppeld aan de doelstelling en de KPI’s zoals verwoord in het jaarplan.  
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Thema 1: Goede zorg aan cliënten  

 

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

Persoonsgerichte 

zorg en 

ondersteuning. 

 

 

 

In het SOFA-model 

wordt rekening 

gehouden met de 4 

rollen van de 

mantelzorger: 

- Samenwerken 

- Ondersteunen 

- Faciliteren 

- Afstemmen 

a) Overdracht van 

de juiste informatie 

en continuïteit van 

zorg. 

b) Samenwerking in 

de driehoek cliënt- 

mantelzorger-

professional is 

geborgd. 

 

 

a) Zorgmedewerkers zijn getraind in methodisch 

werken. Uitvoering in de praktijk is gemonitord, 

knelpunten zijn aangepakt. Uit dossiercontroles en 

Prisma’s blijkt dat overdracht van informatie en 

rapporteren een belangrijk aandachtspunt blijft.  

b) De 2 casemanagers mantelzorg hebben het 

SOFA model geïmplementeerd: o.a. training 

medewerkers over het toepassen van SOFA en het 

opnemen van gegevens in het zorgdossier. Ook 

coaching op de werkvloer en ondersteunen bij 

individuele complexe casussen. Het project ‘Van 

schotten naar samenwerken’ is geselecteerd voor 

programma ‘In voor mantelzorg thuis’ van Vilans. 

Doel is de mantelzorger van de cliënt met 

psychiatrische klachten tot bloei te laten komen. 

Methodisch werken 

volgens de daarvoor 

geldende IGJ 

normen en het 

volledig doorlopen 

van de PDCA cyclus. 

 

Veiligheidsrisico’s 

zijn in beeld, 

analyses en 

verbetermaatregele

n zijn geschreven 

en monitoring vindt 

plaats.  

Analyses van Melding Incidenten Cliënten zijn 

uitgevoerd door de specialisten kwaliteit. Er is 

geleerd van audits en casussen. Leren en 

verbeteren staat centraal. Uitvoering in de praktijk 

is gemonitord, knelpunten zijn aangepakt. Goede 

voorbeelden zijn gedeeld. Ook Melding Incidenten 

Medewerkers worden geanalyseerd.  

Scholingen methodisch werken zijn uitgevoerd.  
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Veilige zorg voor de 

cliënt en 

kwaliteitsgegevens 

real time in BI tool. 

Geraadpleegde dossiers laten zien dat zorgvuldig 

vastleggen van gegevens en rapporteren verdere 

verbetering behoeft, gericht op het borgen van 

kwaliteit en zorgvuldigheid. Een goede BI tool is 

helaas nog niet beschikbaar.  

Verpleegzorg a) Toepasbaarheid 

van domotica is 

vergroot. 

b) Eigen 

behandeldienst is 

opgezet en 

samenwerking met 

andere 

zorgaanbieders is 

geregeld. 

In 2019 vindt 

binnen 4 locaties 

zorg inclusief 

behandeling plaats. 

a) Leefcirkels worden toegepast in locatie 

Rehoboth en Het Nieuwe Feithenhof. Toepassing 

van domotica in Het Nieuwe Feithenhof is verder 

geoptimaliseerd: maatwerk per cliënt. Domotica 

voor nieuwbouw De Bunterhoek is voorbereid.  

Ervaringen op Nieuwe Feithenhof leren dat cliënten 

beter doorslapen door de toepassing van domotica. 

Zij worden niet meer in hun slaap gestoord door de 

nachtcontrole. De zorgmedewerker krijgt nu een 

seintje op de telefoon als er iets ongewoons 

gebeurt bij de client.  

b) Eind 2019 heeft WZU Veluwe 130 plaatsen met 

behandeling: Het Nieuwe Feithenhof, Mariposa, De 

Marsse Bunterhoek en KSW Rehoboth. Behandeling 

op Bunterhoek is in voorbereiding (mei 2020). De 

formatie van behandelaren is hierin meegegroeid 

(bijzondere functies: physician assistant, 

praktijkverpleegkundige, muziektherapeut, ggz 

verpleegkundige). Ergotherapie en logopedie zijn 

nog extern ingehuurd. Medtzorg levert vanaf 

januari 2020 de artsenzorg in de avond-, nacht- en 

weekend. 

Deskundige 

zorgverleners. 

Cliënten krijgen 

warme en veilige 

zorg (volgens de 

normen). 

WZU Veluwe zet 

voldoende en 

deskundige 

medewerkers in. De 

samenstelling van 

het personeel past 

bij de cliënten voor 

wie wordt gezorgd. 

WZU Veluwe is continu bezig met het aantrekken 

van deskundige medewerkers om de zorg te 

bieden. Diverse deskundigheden zijn in huis, o.a. 

op het gebied van palliatieve zorg, dementie, 

wondzorg. Het 24 uurs verpleegkundig team is in 

2019 gevormd.  

Door het clusteren van cliënten in Kleinschalig 

Wonen of Wonen met Zorg, kan de samenstelling 

van het personeel beter worden afgestemd op de 

doelgroep. Dit is gerealiseerd in Rehoboth (KSW, 

2018), Het Nieuwe Feithenhof (2018) en 

nieuwbouw De Bunterhoek (2020). Hier zijn de 

teams opnieuw samengesteld, zo veel mogelijk op 

basis van voorkeur van medewerkers. 
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WZU Veluwe levert 

zorg voor ouderen 

van zorg thuis tot 

en met 

verpleegzorg. 

Thuiszorg vormt 

een wezenlijk 

onderdeel van de 

zorg- en 

dienstverlening van 

WZU Veluwe (ca. ¼ 

van de totale 

omzet). 

 

Thuiszorg is ook in 2019 een belangrijk onderdeel: 

naast wijkverpleging en huishouding, ook 

dagbesteding en wijkontmoetingscentra.  

Hoewel het nog niet lukt om een financieel gezond 

product te leveren, is het verlies beduidend kleiner 

dan in 2018. In Q3 is thuiszorg in Keizershof en 

Oene stopgezet, omdat in buitengebieden niet de 

gewenste productiviteit wordt behaald.  

Ook het ont-regelen van de zorg draagt bij aan een 

hogere productiviteit. Voorbeelden: ‘planning = 

realisatie’ is in de loop van 2019 ingevoerd, 

risicosignalering wordt niet meer standaard 

uitgevoerd. Voor 2020 is een plan gemaakt om 

indirecte tijd te reduceren (samenvoegen teams, 

reductie teamrollen).  

WZU Veluwe heeft 

eind 2019 het 

kwaliteitskader 

wijkverpleging 

geïmplementeerd.  

Het kwaliteitskader 

wijkverpleging 

vormt de basis voor 

het kwaliteitsplan 

2020 en de 

zorginkoop. 

De normen uit het Kwaliteitskader Wijkverpleging 

worden nageleefd in de thuiszorg. Aandachtspunt 

was samenwerking en preventie in de wijk. Vooral 

op het gebied van welzijn zijn de samenwerkings-

relaties met gemeenten, welzijnsorganisaties, 

scholen, kerken en zorgorganisaties uitgebreid. 

Eind 2019 zijn acties uitgezet om de samenwerking 

te bevorderen. Zoals samenwerkingsafspraken met 

Icare over nachtzorg en over alarmopvolging in 

regio Elburg Nunspeet en met Verian in regio Epe 

Wapenveld. Met RST wordt samengewerkt op het 

gebied van nachtzorg en casemanagement.  

Het Kwaliteitsplan voor thuiswonende cliënten met 

een Wlz indicatie (o.a. VPT/MPT) is geschreven.  

 

Ook het werk van de twee klachtenfunctionarissen levert een belangrijke bijdrage aan goede zorg 

en aan leren en verbeteren (thema 2). In 2019 zijn 90 klachten ontvangen, waarvan één naar de 

klachtencommissie is gegaan en twee naar de interne onderzoekscommissie. Bij 25% van de 

klachten werd gevraagd om informatie/advies en 26% vroeg om bemiddeling. Het type klacht en 

de hoofdoorzaken zijn te zien in de afbeelding hieronder.  
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3.2 Thema 2: Leren en verbeteren 

Leren en verbeteren is niet vrijblijvend: continu werken aan betere kwaliteit is een norm en wordt 

onderschreven in de beroepscodes voor zorgprofessionals. Hierbij speelt eigen regie van de 

medewerker een belangrijke rol. Nieuwsgierigheid is de bron voor leren, ontwikkelen en innoveren. 

Bewustwording dat je juist met en van je collega’s kan leren is belangrijk.  

 

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

Medewerkers in het 

primaire proces zijn 

toegerust om op 

professionele wijze 

te handelen.  

Eind 2019 zijn 

medewerkers 

geschoold volgens 

het opleidingsplan 

2019 

WZU Veluwe staat erom bekend dat zij 

medewerkers veel mogelijkheden biedt voor 

scholing (o.a. persoonlijk opleidingsbudget). Dit 

draagt bij aan het binden en boeien van personeel. 

Het opleidingsplan 2019 is uitgevoerd. Het betreft 

scholing op specifieke deskundigheid, zoals 

infectiepreventie, onbegrepen gedrag, palliatieve 

zorg, til- en transfertechniek, werkbegeleiding. In 

2019 zijn 6 leercoaches aangesteld voor het 

coachen van werkbegeleiders. In september 2019 

volgen 58 medewerkers een opleiding, tot 

helpende, Vig, verpleegkundige niveau 4 of 6.  

Voor de nieuwbouw van De Bunterhoek is een 

leerafdeling voorbereid.  
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3.3 Thema 3: Duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap 

Van de (zorg)medewerkers in de VVT wordt veel gevraagd, onder andere door de omslag naar 

verpleegzorg, de gevraagde verbeteringen in de zorg (kwaliteitskaders) en het tekort op de 

arbeidsmarkt. De onderlinge verbinding is essentieel om de uitdagingen samen aan te gaan. 

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en goed werkgeverschap zijn daarbij de rode draad. 

Naast de instroom van nieuwe medewerkers is het een belangrijk om de huidige medewerkers te 

blijven boeien en binden en te behouden voor WZU Veluwe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

Extra gelden voor 

extra personele 

inzet vanuit het 

kwaliteitsbudget 

benutten.  

Ten opzichte van 

2018 in 2019 25-30 

fte’s extra inzetten, 

zonder daarbij de 

identiteit van WZU 

Veluwe uit het oog 

te verliezen.  

Eind 2019 is het kwaliteitsbudget 2019 volledig 

ingezet. In 2019 is het aantal FTE toegenomen met 

52 (meer dan KPI), waarvan 43 FTE in loondienst 

en 9 FTE inhuur. De extra toename is mogelijk 

geweest door uitbreiding van de behandelplaatsen 

en toename van de productie (hogere bezetting 

qua cliënten).  

Locatie-overstijgend: Pastoraal medewerkers, 

Verpleegkundige met GGZ expertise, Coördinator 

welzijn, Coördinator vrijwilligers. Dit geeft vooral 

een kwaliteitsimpuls op het gebied van welzijn en 

zingeving.   

 Op de locaties: Gastvrouwen, afdelingsassistenten 

(niveau 1); Helpenden, zorg- en voedings-

assistenten (niveau 2); Vig, welzijnsbegeleiders 

(niveau 3); Verpleegkundigen (niveau 4) en 

Regieverpleegkundigen (niveau 5/6).   
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Strategische 

personeelsplanning:  

Extra budget versus 

arbeidsmarktproble

matiek/hoe binden 

en boeien we 

medewerkers? 

Het wervings- en 

selectieproces is zo 

ingericht dat we in 

staat zijn de extra 

‘handen aan het 

bed’ aan te trekken 

en te behouden 

door vergroten 

tevredenheid onder 

medewerkers.  

Het is een uitdaging om eigen medewerkers aan te 

trekken in een krimpende arbeidsmarkt. Er zijn 

verbeteringen aangebracht in het wervings- en 

selectieproces (o.a. deeltijd recruiter, sociale 

media, banenmarkten) en het binden en boeien 

van personeel (o.a. scholing, andere opzet 

introductiebijeenkomsten, inwerkplan, traject 

‘Samen van A naar Beter’, bedrijfspastoraat).  

Met het HRM jaarplan 2020 wordt een flinke impuls 

gegeven aan 2 thema’s: ‘binden en boeien van 

personeel’ en ‘duurzame inzetbaarheid’.  

Omslag van 

verzuim naar 

preventie, met 

duurzame 

inzetbaarheid van 

de medewerker als 

uitgangspunt. 

Verzuimpercentage 

maximaal 5%. 

De beoogde omslag van verzuim naar preventie is 

niet behaald. Het gemiddeld verzuim blijft hoog 

met gemiddeld 6,8 % in 2019. Voor 70% wordt het 

verzuim verklaard door langdurige 

arbeidsongeschiktheid.  

In 2020 worden maatregelen genomen om het 

verzuim te verlagen: informatieoverdracht aan 

leidinggevenden (ook regieverpleegkundige), 

verder ontwikkelen providerboog, aandacht voor 

vitaliteit/duurzame inzetbaarheid, afstemming met 

bedrijfsarts, herzien verzuimproces. 

Inzicht krijgen in 

drijfveren en 

ambities van 

medewerkers. 

Format voor 

jaargesprekken 

ontwikkelen en 

implementeren. 

De invoering en de werving van 

regieverpleegkundigen conform de herinrichting 

heeft tijd gevraagd. Regieverpleegkundigen 

hebben een belangrijke rol bij het voeren van Top- 

en Pop-gesprekken. Daarnaast was er vanwege de 

krappe bezetting van HRM te weinig ruimte om het 

format al goed te kunnen ontwikkelen. Daarom is 

dit doorgeschoven naar 2020.  

Aanpassing van de 

eisen die gesteld 

worden aan 

medewerkers in 

relatie tot de 

transitie van 

woonzorg naar 

verpleegzorg. 

De strategische 

personeelsplanning 

is afgestemd op de 

zorgzwaarte 

conform de transitie 

van woonzorg naar 

verpleegzorg. 

Met de herinrichting van het Zorgbedrijf is gestart 

met de kwalitatieve aanpassingen van de 

(strategische) personeelsplanning. Zo is besloten 

om te gaan werken met regieverpleegkundigen en 

Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV). Eind 

2019 heeft elke locatie een of twee 

regieverpleegkundige(n).  

 

Eind 2019 is de selectie van EVV afgerond: bijna 

elke locatie heeft voldoende EVV. De eerste groep 

zou in Q1 2020 worden opgeleid, door Corona is 

dat uitgesteld.  

De strategische personeelsplanning is onderdeel 

van Jaarplan HRM 2020. 
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Om bij te dragen aan een veilige werkplek heeft WZU Veluwe twee interne vertrouwenspersonen. 

Medio 2019 is de tweede interne vertrouwenspersoon aangesteld ter vervanging van de extern 

vertrouwenspersoon. De sterke stijging van meldingen ten opzichte van 2018 laat zien dat de 

toegankelijkheid van de vertrouwenspersonen hiermee vergroot is. De primaire taak van de 

vertrouwenspersoon is de eerste opvang en begeleiding van medewerkers die te maken hebben 

met ongewenste omgangsvormen of integriteitsvraagstukken. De vertrouwenspersonen hebben  

28 meldingen ontvangen, meest intimidatie, pesten en werkdruk. Na het bieden van een luisterend 

oor (gezien en gehoord worden) heeft de vertrouwenspersoon geprobeerd de melder in contact te 

brengen met de veroorzaker of leidinggevende. Bij de meeste meldingen stond de melder hiervoor 

(uiteindelijk) open en heeft het gesprek plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Thema 4: Bouwen voor de toekomst 

Sinds augustus 2018 wonen de bewoners van Het Nieuwe Feithenhof in een compleet gerenoveerd 

gebouw. De slogan ‘WZU Veluwe bouwt voor de toekomst’ geldt ook in 2019.  

 

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

Besluitvorming 

toekomstvisie De 

Boskamp 

 

Het visiedocument 

is uitgewerkt en ter 

vaststelling 

aangeboden aan de 

bestuurder in Q2. 

In de loop van 2019 zijn diverse scenario’s 

onderzocht en uitgewerkt. In december 2019 heeft 

de RvT de denkrichting van de Huisvestings- en 

Vastgoedstrategie onderschreven. Eind december 

is de koopovereenkomst voor het perceel Van der 

Feltzlaan met ontbindende voorwaarden 

ondertekend (o.a. voorbehoud besluitvorming RvT 

januari 2020 en financiering). 

Besluitvorming 

toekomstvisie en 

aangaan nieuwe 

huurovereenkomst 

Mariposa. 

Het visiedocument 

is uitgewerkt en ter 

vaststelling 

aangeboden aan de 

bestuurder in Q1. 

De verplaatsing van De Vlindertuin (huiskamer 

voor mensen met dementie) naar de voorzijde is 

gerealiseerd.  

Mariposa is onderdeel van de nieuwe Huisvestings- 

en Vastgoedstrategie (zie hierboven). 



 

 Jaarverslag 2019 

 

15 

Realisatie 

nieuwbouw De 

Bunterhoek. 

 

Het project is 

gerealiseerd binnen 

budget en planning 

en de bewoners zijn 

verhuisd in Q4 en 

tevreden over de 

nieuwe huisvesting. 

De nieuwbouw Bunterhoek is in december 2019 

opgeleverd, binnen het budget en de planning. De 

cliënten zijn begin januari 2020 verhuisd. 

Besluitvorming 

verduurzamings-

voorstel Habion 

Rehoboth. 

 

Het voorstel, incl 

businesscase, is 

uitgewerkt en ter 

vaststelling 

aangeboden aan de 

bestuurder in Q1. 

Habion onderzoekt de mogelijkheden voor 

verduurzaming Rehoboth, maar heeft nog geen 

businesscase aangeboden. Aan Habion zal worden 

gevraagd om een procesplanning te maken.  

Bouwkundige visie 

op realisatie van 

een tweede KSW in 

Rehoboth. 

Zodra relevant zal 

de bouwkundige 

visie op een tweede 

KSW binnen 6 

weken na aanvraag 

worden uitgewerkt 

en ter vaststelling 

worden aangeboden 

aan de bestuurder. 

Het onderzoek naar een tweede KSW Rehoboth 

wordt ingebracht in een breder onderzoek naar de 

gewenste functionele en ruimtelijke eisen en 

wensen. Vervolgens zullen deze in relatie worden 

gebracht met het verduurzamingsplan en de 

instandhouding van de gebouw gebonden en cliënt 

gerelateerde installaties en systemen. 

Het geheel is verwerkt in het Strategisch 

Huisvestings- & Vastgoedplan 2020-2023. 

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen  

WZU Veluwe heeft een ambitieuze huisvestingsstrategie ontwikkeld. Na de realisatie van de 

transitie van Het Nieuwe Feithenhof (2018) en de ingebruikname van De Bunterhoek (2020), zijn 

nog drie projecten in ontwikkeling (zie hierboven). Belangrijk onderdeel van het ontwerpproces is 

het toepassen van duurzame installaties en materialen, zodat het energieverbruik wordt beperkt. 

Het energie verbruik in Het Nieuwe Feithenhof is met ca. 30% teruggebracht. In de Bunterhoek is 

gekozen voor een decentrale klimaatoplossing: automatisch ventileren, verwarmen en koelen per 

vertrek met warmte/koude terugwinning. Dit draagt bij aan een gezond binnenklimaat en meer 

flexibiliteit van gebruiksvormen van zorgappartementen.   

Ook wordt bij de heroriëntatie op de facilitaire processen vaker een milieubewuste en meer 

duurzame keuze gemaakt. Eind 2019 is op basis van vigerende wet- en regelgeving opdracht 

gegeven voor het opstellen van Europese-Energie-Efficiency-Richtlijn (EED) en de Erkende 

Maatregelenlijst (EML). De EML omvat richtlijnen voor het treffen van energiebesparende 

maatregelen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar. Opstellen, realiseren en 

rapporteren hebben een wettelijke basis. De EED geeft aan op welke wijze WZU Veluwe bijdraagt 

aan de reductie van het energieverbruik. Op basis van de footprint zal een plan van aanpak worden 

gemaakt in combinatie met de maatregelen op de EML en de inspanningen die, in het geval van 

een huurpand, de eigenaar voornemens is te treffen. 
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WZU Veluwe staat van nature op een bewuste manier in de samenleving. De core business is op 

zichzelf een maatschappelijke taak: een bijdrage leveren aan voorzieningen voor ouderen op het 

gebied van zorg, wonen en welzijn. Vanuit de protestants christelijke identiteit staat het 

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

mensen in een kwetsbare positie.  

In Het Nieuwe Feithenhof werken cliënten van Careander ter ondersteuning van de 

welzijnsactiviteiten. In december 2019 is Rehoboth gestart met een samenwerking met 

Philadelphia: jongeren met een beperking komen twee dagen per week ondersteunen bij facilitaire 

werkzaamheden en welzijnsactiviteiten. In Mariposa wordt samengewerkt met GGZ, het 

Thomashuis en statushouders, door het bieden van een werkplek op vrijwillige basis. Hiermee 

draagt WZU Veluwe een steentje bij aan passend werk voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt óf een opstapje naar een betaalde baan. 

 

3.5 Thema 5: Zingeving 

WZU Veluwe heeft de ambitie om in 2020 een voorbeeld van christelijke zorg te zijn. Op weg daar 

naar toe is zingeving een belangrijk thema, op drie verschillende niveaus: cliënt, medewerker en 

organisatie. Het in 2019 geactualiseerde identeitsdocument is geïmplementeerd. 

 

Het niveau van de cliënt en zijn sociaal netwerk  

Zingeving is een gelaagd fenomeen. Dat begint bij de zogenaamde ‘eerste zin’, het beleven van 

een zinvolle dag, plezier hebben in kleine dingen. Een laagje dieper gaat het om zingeving waarin 

je van betekenis kan zijn voor een ander. De diepste laag is de ‘ultieme zin’, hier gaat het over 

geloofs- en levensvragen. Wat is de betekenis van mijn levensverhaal in een groter verhaal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Jaarverslag 2019 

 

17 

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

In Thuiszorg is 

geestelijke 

verzorging 

beschikbaar, vooral 

VPT en niet 

kerkelijke cliënten. 

Geestelijke 

verzorging in de 

Thuiszorg is 

geborgd. 

Geestelijke verzorging thuis voorziet in een 

behoefte. Het aantal bezoeken stijgt van 16 

bezoeken bij 10 cliënten (Q1) naar 44 bezoeken bij 

26 cliënten (Q4). Verwijzing via verpleegkundigen 

en dagverzorging, soms aanvraag door cliënt zelf. 

 

Aandacht voor alle 

kerkelijke 

feestdagen in de 

locaties. 

Er is overal een 

kerst- en paas-

viering en aandacht 

voor andere feesten 

Op alle locaties wordt aandacht geschonken aan de 

christelijke feestdagen. Met medewerkers van het 

bedrijfsbureau is een Pinksterviering gehouden en 

een adventsviering.  

Er zijn Bijbel- en 

gesprekskringen op 

alle locaties naar 

behoefte. 

Er is een 

totaaloverzicht van 

Bijbel- en 

gesprekskringen op 

alle locaties. 

Op alle locaties zijn bijbel- en gesprekskringen 

naar behoefte, ook op 3 dagbestedingslocaties. 

Allemaal afgestemd op de doelgroep. Het betreft 

17 kringen waar pastorale medewerkers bij 

betrokken zijn en 2 bijbelkringen door kerken.  

Belevingshoekjes 

gerelateerd aan 

zingeving/geloof. 

Op elke locatie 

minimaal één 

belevingshoekje. 

Op elke locatie is een belevingshoekje en/of wordt 

de belevingskoffer gebruikt (aandachtsvelders, 

samen met de afdeling Welzijn).  

Aangepaste 

vieringen cliënten 

met dementie. 

Rehoboth en De 

Boskamp 

Aangepaste vieringen zijn, in navolging van het 

Nieuwe Feithenhof, op 1 oktober gestart in 

Rehoboth. De Bunterhoek start maart 2020, De 

Boskamp na verhuizing naar de nieuwbouw. 
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Het niveau van de medewerkers en vrijwilligers  

Om de cliënt te faciliteren van betekenis te zijn voor een ander en ruimte te bieden voor zijn 

geloofs- en levensvragen, is het nodig dat medewerkers en vrijwilligers goed kunnen signaleren 

wat nu de werkelijke behoefte van de cliënt is. Omdat dit vaak om latente verlangens en 

zogenaamde ‘trage vragen’ gaat, vraagt dat de nodige competenties.  

  

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

Moreel beraad is 

breed bekend en 

wordt voldoende 

ingezet. 

In beeld d.m.v. 

verslag aantal keren 

moreel beraad en 

gethematiseerde 

casus 

Er is een jaaroverzicht moreel beraad. Moreel 

Beraad wordt langzamerhand meer bekend. In 

2019 is het gemiddeld 1x per maand uitgevoerd. 

Het blijft belangrijk om dit als mogelijkheid onder 

de aandacht te brengen (Kwaliteitsplan 2020). 

Ondersteunend 

materiaal en kennis 

beschikbaar voor 

teams m.b.t. 

zingeving 

Medewerkers zijn 

voldoende 

gefaciliteerd om aan 

zingevingsbehoefte 

tegemoet te komen. 

Via Werkplein is wat ondersteunend materiaal 

beschikbaar, dit wordt nog uitgebreid. Voor 

aandachtsvelders is er per locatie een boek 

beschikbaar. 

Het niveau van de organisatie 

WZU Veluwe heeft vanuit de christelijke bron veel te bieden als het gaat om warme gemeenschap 

rondom cliënten en hun sociaal netwerk. Wat voegen wij maatschappelijk gezien toe en waarin 

onderscheiden we ons? 

 

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

Minisymposium 

toekomst  

christelijke zorg.  

Minisymposium is 

gehouden. 

Besloten is om dit minisymposium op te pakken als 

de functie behandeling verder is uitgerold en de 

behandeldienst verder is doorontwikkeld. Opnieuw 

ter beoordeling medio 2020. 

Open lezingen tbv 

bekendheid WZU 

Veluwe. 

2 per jaar Er is één open lezing over rouwverwerking 

gehouden Q1.  

Gespreksgroep 

mantelzorgers 

zingevingsthema’s. 

1 gespreksgroep is 

gestart na 

behoeftepeiling 

Gespreksgroep zingeving voor mantelzorgers is 

nog niet in gang gezet. Is opgenomen in 

Kwaliteitsplan 2020. 

ID-raden meer in 

rol ambassadeur 

krijgen. 

 Dit proces verloopt nog wat moeizaam. Er zijn 

twee thema-avonden gehouden met de ID-raden 

De thema-avonden zullen in 2020 samen gaan met 

de open lezingen.   

Opzet 

bedrijfspastoraat. 

Bedrijfspastoraat is 

inzetbaar via 

leidinggevende of 

HR 

Het bedrijfspastoraat voorziet in een behoefte: van 

6 medewerkers met totaal 8 gesprekken in Q1 

naar 15 medewerkers met 19 gesprekken in Q4.  

Verwijzingen vooral via leidinggevenden. 
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Cursussen voor 

medewerkers  

Cursus is gegeven,  

waaronder ‘In 

balans’, Christelijke 

geloof en rituelen’, 

Contextuele 

benadering’. 

Cursus ‘Christelijk geloof en rituelen’ is verzorgd, 

evenals Basiscursus contextuele benadering. Beide 

worden in 2020 herhaald.  

Cursus ‘In balans’ (verzuimpreventie) is niet 

verzorgd, is opgenomen in het traject ‘Samen van 

A naar Beter’.  

3.6 Thema 6: Vereenvoudigen processen en structuren

Een belangrijke stap is het terugdringen van de administratieve druk binnen de zorg. In 2018 zijn 

we gestart met de pilot ‘warme ontvangst’ waardoor er bij binnenkomst van een cliënt al contact is 

en veel gegevens beschikbaar zijn. We zien dat de inzet van ‘lean’ leidt tot vereenvoudiging van 

processen, maar binnen WZU Veluwe kan nog veel gewonnen worden.   

 

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

Vragen van 

medewerkers op 

gebied van HR, ICT 

en zorg worden 

adequaat 

beantwoord.  

De medewerker 

weet waar hij 

terecht kan met 

vragen en wordt 

adequaat geholpen. 

Het Informatie Punt (HIP) is doorontwikkeld tot 

een Single Point of Contact waar alle medewerkers 

hun vragen op gebied van ICT, HRM en Facilitair 

Bedrijf kunnen stellen. Zo nodig wordt de vraag 

doorgeleid naar de betreffende afdeling. Eind 2019 

is HIP op volle sterkte. Medewerkers worden 

geschoold om steeds verder te professionaliseren. 
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3.7 Thema 7: AVG en Migratie IT-infrastructuur  

De overstap naar een nieuwe ICT infrastructuur is in 2018 uitgesteld naar 2019. De migratie naar 

de nieuwe ICT infrastructuur heeft een behoorlijke impact op de medewerkers. Dit terwijl ‘de 

winkel gewoon geopend is’ en de kwaliteit van zorg gehandhaafd moet blijven.  

 

Doelstelling KPI Verantwoording 2019 

Migratie ICT-

infrastructuur. 
Volledige migratie 

uiterlijk juni 2019, 

100% score. 

Migratie is, conform planning, volledig uitgevoerd 

op 5 juni zonder problemen en in goede 

samenwerking met Unica Schutte ICT. 

Ten volle AVG en 

NEN 7510 

compliant.  

Op 1 juli 2020 zijn 

we geheel AVG en 

NEN 7510 

compliant. 

In 2019 zijn de volgende stappen gezet om te 

komen tot compliance aan AVG en NEN 7510: 

• Voorlichting aan medewerkers over AVG door 

o.a. bijeenkomsten, verplichte e-learning; 

• Inrichting meldpunt en procedure Datalekken. 

Deze wordt goed gebruikt en leidt tot 

aanpassingen in werkwijze en processen;  

• Aandacht voor veilig communiceren in de 

zorgketen, aanschaf Zorgdomein; 

• Selectie en begin van implementatie van 

Mobile Device Management; 

• Voorbereiding invoering dubbele authenticatie 

(februari 2020); 

• ICT infrastructuur/hosting is van betere 

kwaliteit en beter beveiligd door migratie ICT; 

• Sinds 1 september is de Informatiemanager de 

Functionaris gegevensbescherming en is een 

nieuw hoofd ICT aangesteld. 
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4. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 

 
Principe 1: Goede zorg voor cliënten 

Om het toezicht op het verlenen van zorg te verdiepen heeft de RvT een Auditcommissie Kwaliteit 

& Veiligheid (AC K&V). Deze commissie heeft viermaal vergaderd met de bestuurder en de 

manager Zorg, Wonen en Welzijn c.q. de manager Kwaliteit en Veiligheid.  

Op basis van de kwartaalrapportages is van gedachten gewisseld over beheersing van het aantal 

incidenten, het aantal en de categorie toegepaste vrijheid beperkende maatregelen, verzuimcijfers, 

werkdruk, interne en externe audits. Het kwaliteitsplan 2020 en het kwaliteitsjaarverslag 2018 en 

de opzet van de behandeldienst stonden eveneens op de agenda. 

De gefaseerde transitie van woonzorg naar verpleegzorg met een verdere uitrol van de 

behandelfunctie en de verdere uitrol van KSW ziet de RvT als een kwaliteitsimpuls. Dat geldt 

eveneens voor investeringen in domotica.  

 

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. De RvT staat van harte achter de 

ontwikkelingen in 2019, die in het kader van het jaarthema zingeving, hebben plaatsgevonden. 

 

De RvT waardeert het initiatief van de bestuurder om informatieverstrekking en gesprek met 

betrokken medewerkers en deskundigen in de RvT-vergaderingen te laten plaatsvinden. Zo hebben 

de managers Thuiszorg een presentatie over de ontwikkeling van de thuiszorg verzorgd. De 

projectmanager heeft met Van Breda een presentatie gegeven over domotica in de nieuwbouw. De 

manager Bedrijfsvoering heeft info over capaciteitsplanning gegeven en een update van de 

businesscase Huisvestings- & Vastgoedstrategie 2020-2023 gepresenteerd. Tenslotte heeft de 

manager Behandeldienst een presentatie gegeven over de visie op de behandeldienst.  

 

De RvT bezocht in wisselende tweetallen locaties en voerde gesprekken met medewerkers, cliënten 

en vrijwilligers waarbij positieve indrukken zijn ervaren over met name de eerste twee principes.  

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 

aanspreekbaarheid te kunnen borgen. 

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

bestuurder.    

 

Principe 3: Invloed belanghebbenden 

Een themavergadering van de RvT is aangewend voor het contact met de medezeggenschap en het 

MT. Delegaties van de OR, CR en VAR waren samen met het MT aanwezig, na een inleiding van de 

manager behandeldienst over de ontwikkeling van de behandeldienst. Vervolgens hebben 

medewerkers vanuit hun eigen beroepsgroep hun visie op de behandeldienst vanuit hun eigen 

perspectief gegeven. Daarna is uitgebreid de Wet Zorg en Dwang besproken. 
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Twee CR leden en de ambtelijk secretaris van de CR waren aanwezig tijdens een RvT-vergadering. 

Gesproken werd over de wijze waarop uitwisseling tussen CR en de RvT vorm kan worden gegeven 

en de wijze waarop de CR en RvT het welbevinden van cliënten op de locaties toetsen.  

Twee leden van de RvT hebben een overlegvergadering van de OR met de bestuurder bijgewoond 

en gesproken over het medewerkersonderzoek en het traject ‘Samen van A naar Beter’, dat mede 

op initiatief van de OR is gestart. Ook is de herinrichting van het zorgbedrijf, duurzaamheid en de 

samenwerking tussen de OR en de bestuurder besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bestuurder doet in zijn schriftelijke mededelingen, die voor elke RvT-vergadering worden 

opgesteld, verslag van onder meer de ontwikkelingen in de medezeggenschapsorganen, de 

organisatie en de relatie met de in – en externe stakeholders. Deze mededelingen worden ook aan 

de OR en CR gestuurd. 

 

Principe 4: Governance 

De RvT heeft een toezichtvisie en –kader, waarin de Governancecode 2017 is verwerkt. 

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

als het gaat om verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In 2019 zijn de statuten vernieuwd en 

aangepast aan de Governancecode o.a. op het punt van de maximale zittingsduur van RvT leden 

van 8 jaar (na herbenoeming). In dat kader is ook een nieuw rooster van aftreden vastgesteld, zie 

bijlage 5.  

 

Principe 5: Bestuur en maatschappelijke doelstelling 

In februari 2019 werd een strategiebijeenkomst met het MT georganiseerd, waarin onder andere 

thuiszorg, domotica en het capaciteitsvraagstuk, die de basis vormt voor de Huisvestings- & 

Vastgoedstrategie 2020-2023, besproken werden.  

 

 

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

zorginkoop. Maatschappelijke ontwikkelingen en de diverse belangenafwegingen 

(organisatiebelang, cliëntbelang, maatschappelijk belang, medewerkersbelang) zijn daarbij in 

ogenschouw genomen.  
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Statutair is vastgelegd welke besluiten voorafgaand goedkeuring van de RvT behoeven. In 2019 

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

• Wijziging van statuten 

• Goedkeuring van de jaarrekening 2018; 

• Goedkeuring van het jaarverslag 2018; 

• Ophoging projectbudget voor nieuwbouw van De Bunterhoek 300 k; 

• Grondruil tussen WZU Veluwe en Prins Bouw bij Het Nieuwe Feithenhof; 

• Investering ter handhaving van de capaciteit in de Marsse; 

• Vaststellen van de begroting 2020; 

• Akkoord aanschaf perceel Van der Feltzlaan met ontbindende voorwaarden. 

  

Principe 6: Toezicht en maatschappelijke doelstelling 

De expertises 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 & 

Veiligheid en de Remuneratie commissie. De samenstelling van de RvT is multidisciplinair en met 

diversiteit in protestants-christelijke achtergrond. Voor samenstelling, verdeling van 

aandachtsgebieden en verantwoording van functies en nevenfuncties en het rooster van aftreden 

wordt verwezen naar bijlage 5.  

 

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 2020 ingedeeld in klasse 

III. Het honorarium voor de RvT is 75% van de norm van de Wet normering topinkomens. 

 

Met ingang van het verslagjaar 2019 heeft de RvT op advies van de Auditcommissie Financiën 

Verstegen tot controlerend accountant benoemd. De leading accountant is de heer drs. F. van der 

Plaat RA.  

 

De voorzitter van de RvT heeft in 2019 vijf keer 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 zeven keer in vergadering bijeen, vijf reguliere en twee 

themavergaderingen. De bestuurder was aanwezig bij alle RvT-vergaderingen. Voorafgaand aan 

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

 

Principe 7: Professionaliteit bestuur en Raad 

De bestuurder neemt deel aan twee intervisiegroepen. Ook via het lidmaatschap van ActiZ blijft hij 

van de ontwikkelingen in de zorg op de hoogte. Het functioneren van de bestuurder is door de 

Remuneratiecommissie in december geëvalueerd.  
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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 

scholing of namen deel aan seminars in lijn met hun specifieke aandachtsgebied. 

 

De RvT heeft het eigen functioneren geëvalueerd. De bestuurder is betrokken in deze evaluatie en 

ontving een terugkoppeling. 

 

Tenslotte 

WZU Veluwe werkt op meerdere vlakken aan toekomstbestendige ouderenzorg. In dat kader zijn 

de transitie van woonzorg naar verpleegzorg met de uitrol van de behandeldienst, de nieuwbouw 

van De Bunterhoek en de (voorgenomen vervanging van de) Boskamp intensieve trajecten, die 

veel van medewerkers en cliënten vragen. Ook gaat alle aandacht uit naar de arbeidsproblematiek 

in de (ouderen)zorg, die ook in onze regio steeds sterker wordt. Wij zijn het Bestuur, alle 

medewerkers en vrijwilligers bijzonder erkentelijk voor de onverminderde inzet voor de zorg en het 

welzijn van de cliënten die met hun zorgvraag een beroep doen op de ondersteuning van WZU 

Veluwe. We weten ons daarbij gesteund door de kracht en bijstand van onze Hemelse Vader.   
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5. FINANCIEEL BELEID 2019 

 

De omzet is in 2019 toegenomen met 12,0% of € 4.481.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door 

een toename in de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een verdere 

toename van plaatsen met behandeling (verpleging) naar gemiddeld 118, anderzijds door de 

stijging van het tarief als gevolg van de kwaliteitsgelden.  

 

Begin 2020 is de nieuwbouw van locatie De Bunterhoek afgerond binnen het bouwbudget van 

€ 19,8 miljoen. De cliënten zijn in januari verhuisd. De deellocatie De Marsse/Tuinkamer is 

opgeknapt om zorgverlening in de komende 3 jaar mogelijk te maken. In april 2020 is een deel 

van de oudbouw op verzoek van het ROAZ ingericht als een tijdelijk herstel unit voor cliënten. 

 

WZU Veluwe gaat in 2020 tot en met 2022 verder met de ontwikkeling van het vastgoed. In 2020 

wordt een nieuwe locatie De Boskamp gebouwd met 62 plaatsen. Dit project wordt in eigendom 

ontwikkeld. De grond is in februari 2020 verworven. 

Tevens wordt naast de nieuwe locatie De Bunterhoek nog een zorgvoorziening ontwikkeld in 

eigendom met een omvang van 26 plaatsen. Een derde project is een realisatie van 60 plaatsen in 

overleg met een verhuurder. De totale investeringen zullen € 22,4 miljoen bedragen. Met de 

Rabobank is een financieringsarrangement overeengekomen van € 21,7 miljoen.  

 

De personele kosten zijn gestegen met 11% door een toename van FTE met 6%, inhuur derden en 

opleidingskosten. De personele kosten volgen de stijging in de omzet en de ontwikkeling van 

verzorgingshuiszorg naar zwaardere verpleegzorg.  

De overige bedrijfskosten nemen maar toe met 2% door vooral toegenomen kosten voeding maar 

lagere huurlasten omdat WZU in 2018 tijdelijk dubbele huisvestingslasten had op locatie Het 

Nieuwe Feithenhof.  

De afschrijvingen zijn fors toegenomen met € 0,6 miljoen. Dit wordt verklaard door toename 

afschrijvingen Het Nieuwe Feitenhof (heel jaar) met € 0,2 miljoen. Er heeft ook een eenmalige 

afwaardering van € 0,2 miljoen plaatsgevonden aan huurdersinvesteringen in locatie Boskamp. Om 

locatie de oude Bunterhoek tijdens de nieuwbouw in stand te houden zijn nog € 0,2 miljoen aan 

investeringen gerealiseerd die in hetzelfde jaar zijn afgeschreven.  

 

Het resultaat over 2019 komt uit op een winst van € 877.152.    

 

De exploitatiebegroting 2020 komt uit op een resultaat van € 864.000. De omzet neemt verder 

toe, vooral door een verhoging van de tarieven en de kwaliteitsgelden. Deze verhoging zal 

voornamelijk ingezet worden voor de verdere verhoging van de kwaliteit van zorg, waarvoor deze 

ook is bedoeld. Vanwege de Coronacrisis staat dit verwachte resultaat onder druk.  

 

 

Resultaatratio 2019 2018 2017 2016 

Resultaat/omzet 2,10% 0,92% 0,52% 0,31% 

Liquiditeit 2019 2018 2017 2016 

Current ratio 88,2% 141,2% 274,1% 192,7% 

Quick ratio 88,2% 141,2% 274,1% 192,7% 
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Solvabiliteit 2019 2018 2017 2016 

Solvabiliteitsratio 30,1% 37,6% 41,1% 54,3% 

Vermogensratio 25,3% 26,0% 26,4% 26,6% 

Weerstandsniveau 2019 2018 2017 2016 

Eigen vermogen en 

Voorzieningen/Totale opbrengst 

25,9% 27,% 28,0% 29,7% 
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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 Huisvesting 

 

In 2019 maakt WZU Veluwe gebruik van de volgende locaties: 

 

Epe WZC De 

Boskamp 

huur Habion 

 DAC De Eijk huur Gemeente Epe (tot 1 februari)  

Stichting Eper Kulturhűs (vanaf 1 

februari) 

 Bedrijfsbureau Huur Overmars Vastgoed BV 

 Dependance 

Bedrijfsbureau 

Huur Dhr. A.H. de Greef 

Oene Appartementen 

Keizershof 

Huur Keizershof CV 

Wapenveld WZC, DAC 

Rehoboth 

Huur Habion  

Elburg WZC 

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 

 

Legenda: 

o DAC: dagactiviteitencentrum 

o WOC: wijkontmoetingscentrum 

o WZC: woonzorgcentrum 
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Bijlage 3 Kengetallen 

 

Kengetallen  

Tabel capaciteit (op basis van toelating) per locatie per 31-12-2019 

Naam van de locatie Plaatsen per  

31-12-2019 

Plaatsen per  

31-12-2018 

Plaatsen per 

31-12-2017 

De Boskamp te Epe 84 84 84 

Rehoboth te Wapenveld 81 81 81 

Het Nieuwe Feithenhof te Elburg 64 64 75 

Mariposa te ’t Harde 50 50 50 

De Bunterhoek te Nunspeet 104 104 104 

Het Kodal te Nunspeet 36 36 36 

Totaal  419 419 430 

 

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegevens Aantal/ 

Bedrag in 

2019 

Aantal/ 

bedrag in 2018 

Aantal/ 

bedrag in 2017 

 Capaciteit 

Aantal beschikbare plaatsen met verblijf (Wlz) per einde 

verslagjaar 

419 419 430 

Productie 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar 103.465 128.760 134.657 

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 43.147 10.769           4.016 

Aantal verzorgingsdagen volledig pakket thuis 9.524              9.524 11.976 

Aantal GGZ-C verzorgingsdagen in verslagjaar 1.429 2.421           2.346 

Aantal ELV verzorgingsdagen in verslagjaar 1.589 3.076           3.915 

Personeel  

Gemiddeld FTE personeelsleden in loondienst   560 530 
 

538 

 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 41.836.726 37.355.391 35.425.319 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 34.625.323 29.326.519 27.322.999 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 7.211.403 8.028.872 8.102.319 
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Bijlage 4 Structuur van WZU Veluwe 
 

 
 
 

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

behandeling. 

 

Het MT wordt gevormd door de bestuurder, manager Kwaliteit & Veiligheid, Manager 

Behandeldienst en de controller.  

 

Samenstelling MT ultimo 2019 

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 Kwaliteit & Veiligheid 

De heer P. Bos manager Behandeldienst 

Vacature directeur Zorgbedrijf 
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Organogram WZU Veluwe ultimo 2019 
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Bijlage 5 Raad van Toezicht 
 

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: Managing partner van J.B.W. van Vark RA Interim-management en Advies B.V. 

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht (voorzitter auditcommissie) Carinova, Bestuurslid Stichting 

Binnensportaccommodaties Laren. 

 

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

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 RvT Eleos, GGZ te Amersfoort, mede-eigenaar Optimist BV: consultancy, 

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, bestuurslid Lareb, lid RvT GHZ en voorzitter RvT Ziekenhuis Gelderse 

Vallei, lid RvT Leliezorggroep.   
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Rooster van aftreden RvT 

De RvT heeft in december 2016 het rooster van aftreden vastgesteld. Consequentie van dit rooster 

van aftreden was dat in drie maanden tijd alle leden van de RvT aftreden. Dat is met het oog op 

continuïteit van het toezicht niet wenselijk. Daar komt bij dat ook in de Raad van Bestuur een 

wisseling is te verwachten rond die periode. Hierdoor wordt het belang van deskundig toezicht nog 

groter.  

 

Met onderstaand rooster van aftreden, dat is vastgesteld in de RvT-vergadering van 10 april 2019, 

is gekozen voor het regulier aftreden van mevrouw Koopman en een vervroegd aftreden van de 

heer van ’t Hul met drie maanden eind 2020. De heer Van der Heide is in het rooster van zijn 

voorganger getreden, vanwege diens tussentijds aftreden. De periode van zijn voorganger duurde 

nog slechts 1 jaar. Daarom is voor hem gebruik gemaakt van de mogelijkheden binnen de 

Governancecode Zorg 2017 en de nieuwe statuten van WZU Veluwe (vastgesteld op 10 april 2019) 

voor een maximale zittingstermijn van acht jaar. Voor de heren Van Vark en Liefers is gekozen de 

zittingstermijnen beperkt te verlengen met niet meer dan 9 maanden. Waarmee sprake is van een 

hoge uitzondering (eenmalig).  

 

Naam Start Einde 1e 

termijn 

Einde 2e/ 

laatste 

termijn 

Overgangs-

regeling 

i.v.m. 

spreiding 

van aftreden 

Afwijking 

De heer Van Vark  01-04-2013 31-03-2017 31-03-2021 31-12-2021 + 9 mnd. 

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

De heer Van der Heide 11-01-2016 31-12-2016 31-12-2020 31-12-2023 - 10 dagen 

De heer Liefers 01-04-2013 31-03-2017 31-03-2021 31-12-2021 + 9 mnd. 

De heer Van ’t Hul 01-04-2013 31-03-2017 31-03-2021 31-12-2020 - 3 mnd. 
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Bijlage 6 Samenstelling OR, CR en VAR 

 

De OR bestaat uit negen leden,. De samenstelling is ultimo 2019: 

• Janine Verduijn, voorzitter, strategisch profiel; 

• Gerda van der Geer, lid, strategisch profiel; 

• Johan van Brussel, lid, strategisch profiel; 

• Genette van Olst, lid, strategisch profiel; 

• Sylvia van Leeuwen, lid, strategisch profiel 

• Carine van der Zwan, lid, coördinerend profiel; 

• Teuntje Rietberg-Hanekamp, lid, coördinerend profiel; 

• Gerrit van den Hardenberg, lid, coördinerend profiel 

• George Meijsen, lid, coördinerend profiel. 

 

De CR bestaat uit tien leden, maar heeft drie vacatures. De samenstelling is ultimo 2019: 

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

• Elburg: de heer G. Magré, de heer W. van Assem, beiden lid; 

• ’t Harde: de heer J. Krooneman en mevrouw E. de Jong beiden lid; 

• Epe: vanuit de CPR de Boskamp zijn op dit moment geen leden vertegenwoordigd; 

• Heerde (i.c. Wapenveld): de heer H. Eilander, voorzitter. 

 

De VAR bestaat ultimo 2019 uit 4 leden, met daarbij 2 aspirant leden. De samenstelling is: 

• Charlène van ’t Ende, voorzitter, casemanager mantelzorg; 

• Marieke Eilander, vice voorzitter, Thuiszorg Wapenveld; 

• Riët Nooteboom, verpleegkundige De Boskamp 

• Wilma Mol, wijkverpleegkundige Thuiszorg Wapenveld; 

 

 


