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Voorwoord 
 
 
Een jaar Corona, niet om te vieren, maar om bij stil te staan 
 

Op ons intranet Werkplein schreef ik afgelopen maart het volgende bericht: 

 

‘Het zou zo’n vaart niet lopen met dat gekke virus uit China, dachten we ruim een jaar geleden. Het 

leek een ‘ver-van-je-bed-show’. Iets dat Nederland – of de Veluwe – vast niet hard zou raken. Nog 

geen twee weken later was het goed mis. Plotseling kwam bij mij het besef dat het virus niet zou 

stoppen bij de deuren van onze locaties of bij de voordeur van de thuiszorgcliënten. Integendeel… Op 

17 maart 2020 sloten we de deuren van onze woonzorglocaties. Bewoners mochten hun appartement 

niet meer verlaten. Alles om de virusuitbraken onder controle te krijgen. 

 

Verdriet, stilte, kameraadschap 

Inmiddels zijn we een jaar verder. Een jaar waarin we met ons allen alleen maar bezig zijn met Co-

rona, tenminste zo voelt het. Een jaar van uitbraken, hoop op negatieve testuitslagen, opleving van 

het virus, nog meer testen, wachten, hopen en bidden. Een jaar van verdriet, ziekte, afscheid nemen, 

stilte, keihard werken, rouw, kameraadschap, samen de schouders eronder. Een jaar waarin veel col-

lega’s, bewoners en cliënten in de thuiszorg ons ontvallen zijn door Corona. 

 

In gesprek 

Vorige week sprak ik met een groepje medewerkers via Teams, ‘In gesprek met Wim en het MT over 

Corona’. Ik kijk terug op een bijzonder mooi gesprek waarin hoop en verdriet elkaar afwisselden. Hoop 

dat we door de vaccinaties het virus onder controle krijgen, verdriet dat naar boven komt bij het noe-

men van een naam van een echtpaar dat overleden is aan Corona. 

Een week eerder was ik samen met Marianne Hogendoorn, manager HRM, in gesprek met een aantal 

medewerkers op locatie. Ook toen ervoer ik dat de Corona-uitbraak enorm veel heeft gevraagd en nog 

steeds vraagt. Niet alleen van de zorg, van jullie als zorgverleners, maar ook van jullie in de onder-

steunende functies. Die laatste groep heeft misschien niet de dagelijkse realiteit in de zorg ervaren, 

maar heeft ook niet op de gebruikelijke wijze het werk kunnen doen. Veel van deze collega’s werken 

al haast een jaar vanuit huis en missen het dagelijkse contact met collega’s. 

 

Vertrouwen 

Ik heb goede hoop, nee, vertrouwen, dat we het virus onder controle zullen krijgen. De vaccinatiebe-

reidheid onder de bewoners van onze locaties is bijzonder hoog. De grootste groep is al tweemaal ge-

vaccineerd en de bewoners die vallen onder de zorg van de huisartsen krijgen binnenkort hun tweede 

vaccinatie. Ik hoop dat ook de cliënten in de thuiszorg zich zo massaal laten vaccineren als de bewo-

ners in de locaties. 

Ook onder jullie, de medewerkers in de locaties en thuiszorg, is de bereidheid om je te laten vaccine-

ren enorm. De combinatie van gevaccineerde bewoner/cliënt en medewerker maakt de kans op grote 

uitbraken met dramatische gevolgen beduidend kleiner. 

 

Een plek geven 

Als straks het virus onder controle is, kampen we nog altijd met de gevolgen. Er is (te) veel van jullie 

gevraagd. We moeten met elkaar de ruimte vinden om het afgelopen jaar een plek te geven. De 
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komende periode wil ik daarom doorgaan met de (digitale) bijeenkomsten ‘In gesprek met….’. Ik hoop 

van harte dat ik met veel van jullie in gesprek mag gaan. 

 

Voor de weekkalender heeft Mevr. T. Jonkheid-Eilander, bewoner van De Boskamp, het volgende, zeer 

treffende gedicht, aangedragen: 

 

Tijd heelt geen wonden. 

Tijd leert je leven met verdriet 

en wachten, zeer geduldig, 

tot je weer schoonheid ziet. 

En tot de diepste herinneringen 

zo diep vertakt zijn in je ziel, 

dat ze die zere plekken kunnen overgroeien. 

 

Samen sterk 

Een jaar Corona, niet om te vieren, maar om bij stil te staan. Maar vooral om jullie allen te bedanken 

voor jullie dagelijkse inzet voor onze bewoners/cliënten en voor het omzien naar elkaar. Ik heb erva-

ren dat dit van grote waarde is en dat dit ons samen sterk maakt, #samensterk #samentegenCorona. 

Ik wens ons allen Gods zegen toe voor de komende periode.’ 

 

Het verhaal toont aan hoeveel er in het afgelopen jaar is gebeurd. Corona bepaalde voor een groot 

deel ons werk en doet dat nog steeds. Ook in dit Jaar- & Kwaliteitsverslag is dat terug te lezen. Ik ben 

blij met ieders inzet en betrokkenheid en hoop en bid dat we een lichtere toekomst tegemoet gaan. 

 

Wim Martens 

bestuurder WZU Veluwe 
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1. Profiel WZU Veluwe  
 

Missie en visie 

De missie ‘Nabij in welbevinden’ is gericht op betekenisvol leven voor cliënten. Wij doen dat door mee 

te lopen op het laatste stuk van hun levensweg en te ondersteunen daar waar mogelijk is. De Bijbel is 

hierbij uitgangspunt. De visie is ‘Het verlenen van zorg en ondersteuning aan cliënten die is gericht op 

het versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en draagt bij aan behoud van de eigen re-

gie. Dat is helpend om het bestaan betekenis en invulling te geven’. De visie vormt samen met de 

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

 

Barmhartig  

De gelijkenis van de barmhar-

tige 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 chris-

telijke zorg in staat is. 

Van betekenis zijn  

We willen het gevoel van ei-

genwaarde van cliënten ver-

sterken. We zoeken creatief 

naar wegen om voor elkaar 

van betekenis te zijn. 

 

Passend bij de behoeften die per persoon kunnen verschillen hanteren we vanuit de zorgvisie 3 kern-

begrippen: Betekenisvol leven, Ont-moeten en Faciliteren.  

 

Betekenisvol leven: ruimte voor zingeving en levensvragen, zorgen dat de cliënt en hun sociale net-

werk van betekenis voor elkaar blijven, steeds afwegen veiligheid afwegen ten opzichte van persoon-

lijke behoeften cliënt.  

 

Ont-moeten: aanpassen zorg en ondersteuning aan voorkeuren van de cliënt, denken in mogelijkhe-

den, wat iemand nog wel kan. 

 

Faciliteren: door goede afstemming tussen cliënt, sociaal netwerk, vrijwilliger en medewerker en ont-

wikkeling kennis, vaardigheden van medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

Ambities 

In het jaarplan van 2020 in het perspectief van 2021 zijn vier ambities geformuleerd: 

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

2. Een 7,6 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. 

 

Het behalen van deze ambities heeft dit jaar onder druk gestaan van de Corona pandemie. Daarom 

staan we in dit verslag eerst stil bij wat Corona met cliënten, medewerkers en organisatie heeft ge-

daan. 
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2. Corona  
 

2020 is een heftig jaar geweest, met een grote impact van het Coronavirus op de wereld, op ons land 

en op cliënten, medewerkers en vrijwilligers van WZU Veluwe. Waar het virus in januari nog ver weg 

lijkt, beginnen we op 26 februari met het treffen van preventieve maatregelen. In het weekend van 14 

maart worden op diverse locaties cliënten geïsoleerd verpleegd vanwege een verdenking op Corona. 

WZU Veluwe besluit met ingang van 18 maart de locaties te sluiten voor extern bezoek en vrijwilligers 

en diensten. Ook de extramurale dagbesteding sluit en gaat over op individuele begeleiding op maat 

en met digitale middelen, zodat cliënten thuis kunnen blijven wonen. 

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen en testen 

In Nederland en in de VVT-sector is een groot tekort 

aan persoonlijke beschermingsmiddelen, waardoor 

medewerkers op de locaties en in de wijk onbe-

schermd hun werk moeten doen. Door de grote in-

spanningen van medewerkers en met hulp van be-

drijven en organisaties kunnen onze medewerkers 

beschermd blijven werken conform de geldende 

RIVM-richtlijnen. Door de voortdurende aanpassin-

gen in de RIVM-richtlijnen (door onbekendheid met 

het virus en de beperkte beschikbaarheid van per-

soonlijke beschermingsmiddelen) is het lastig om hierin een consistent beleid te voeren. Ook het grote 

gebrek aan testmateriaal voor cliënten en medewerkers is een hindernis bij de Coronabestrijding. Voor 

beide onderwerpen zoekt de bestuurder de publiciteit. Uiteindelijk slaagt WZU Veluwe erin vanaf 11 

april zelf testen in te kopen, zodat cliënten en medewerkers kunnen worden getest en binnen 24 uur 

de uitslag krijgen.  

 

Bewegingsvrijheid en bezoek 

De verdere aanscherping van de maatregelen op 1 april is voor de cliënten zeer ingrijpend: cliënten 

moeten op hun eigen kamer verblijven en cliënten met dwaalgedrag moeten op de eigen afdeling blij-

ven. Bewegingen binnen locaties worden zo veel mogelijk beperkt, ook voor medewerkers. Eind april 

worden de eerste voorzichtige stappen gezet in het verruimen van de bewegingsvrijheid voor cliënten. 

Medio mei volgen de eerste bezoeken van mantelzorgers in de 

babbelkar of ontmoetingsruimte en medio juni kunnen de eer-

ste bezoekers weer op de appartementen komen. In juni start 

de extramurale dagbesteding weer op, met kleinere groepen in 

verband met de 1,5 meter. De rest van het jaar blijft de dagbe-

steding open binnen de regels van het RIVM.   

De zomer is een relatief rustige periode qua besmettingen. In 

het najaar neemt het aantal verdenkingen op besmettingen 

weer toe en worden de maatregelen weer aangescherpt. In de 

Tuinkamer van de oude Bunterhoek worden cliënten met Co-

rona ondergebracht om daarna weer terug te keren naar hun 

eigen locatie. Eind december blijkt het virus aanwezig te zijn op 

Mariposa, de enige nog niet eerder getroffen locatie. Ook Het 

Nieuwe Feithenhof heeft dan weer veel besmettingen.  
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Herdenken 

Helaas overlijden in 2020 in totaal 81 cliënten door de gevolgen van Corona. Tijdens de 3e uitbraak 

van Corona zijn begin 2021 nog 7 cliënten overleden. Locatie De Bunterhoek en Rehoboth worden tij-

dens de eerste golf het zwaarst getroffen, gevolgd door De Boskamp. Direct in maart overlijdt één 

vrijwilliger. Ook twee medewerkers van De Bunterhoek overlijden. Het meeleven onderling en de ere-

haag van medewerkers buiten op straat voor de overledenen is indrukwekkend. Tijdens de 3e golf in 

december wordt Mariposa zwaar getroffen en ook Het Nieuwe Feithenhof heeft dan veel besmettingen.   

De pastoraal werkers houden herdenkingsbijeenkomsten in (digitale) aanwezigheid van familie en me-

dewerkers. Dat is mooi en intens om samen te kunnen doen. Voor zowel familieleden als medewerkers 

is het goed om in alle rust de overledenen te kunnen herdenken. Op de jaarlijkse beleidsdag herden-

ken ook de leidinggevenden de overledenen en staan stil bij de pijn van Corona bij medewerkers en 

organisatie.  

 

Herdenkingsbijeenkomsten De Bunterhoek 

‘Mooi dat u dit voor de medewerkers organiseert. Maar wij dan als nabestaanden? Ik heb het gevoel 

dat ik niet heb kunnen rouwen om het overlijden van mijn moeder.’ Zo reageerde een dochter toen ik 

belde of ze een foto van haar overleden moeder beschikbaar wilde stellen voor de herdenkingsplek in 

De Bunterhoek. Deze dochter maakte duidelijk dat we niet konden wachten tot een herdenkingsbij-

eenkomst in november. Daar was het verdriet te groot voor. Daarom organiseerden we in juli vier 

kleinschalige herdenkingsbijeenkomsten in de Opstandingskerk in Nunspeet.  

De gastvrijheid die we in die kerk ervaren hebben zullen we niet snel vergeten. Op 1, 2 en 7 en 8 juli 

ontvingen we de familieleden en medewerkers in de Opstandingskerk. In een aparte ruimte hadden 

we de herdenkingsplek met de foto’s van de overleden bewoners opnieuw ingericht. Met elkaar ston-

den we aan het begin van de bijeenkomst stil in deze ruimte. Aangrijpend, al die foto’s, al die namen, 

al die mensen met hun eigen levensverhaal.  

Vanuit deze ruimte gingen we naar de kerkzaal. 'Beste Bunterhoek, jouw naam is belangrijk van-

avond. Zonder jou waren we hier vanavond niet geweest’, klonk het na de opening door Renate Zon-

dag. We zagen beelden van de oude en de nieuwe Bunterhoek en het Kodal. Bij de beelden klonken 

woorden die de chaos die ons zo kort na de verhuizing overkomen is voelbaar maakte. Velen waren 

geraakt dat op deze manier emoties rond de oude Bunterhoek, het Kodal, de verhuizing en het Co-

ronadrama ruimte kregen.  

We lazen uit de Bijbel. Over de begrafenis van Jezus. Er moest toestemming worden gevraagd aan de 

autoriteiten om Zijn lichaam te mogen verzorgen. Hoe herkenbaar. We lazen over de opgestane Jezus 

die alleen maar zegt ‘Maria’. Wat een geladen moment. Het levensverhaal van Maria en het ‘heilsver-

haal’ van Jezus komen samen, zo eenvoudig, zo krachtig in het alleen maar noemen van haar naam.  

En zo noemden we deze avonden de namen van de bewoners en de twee medewerkers die ons ont-

vallen waren. Nabestaanden en medewerkers plaatsten vervolgens rozen ter nagedachtenis. Verschil-

lende keren klonk mooie muziek. ‘Bist du bei mir’ van Bach bijvoorbeeld. Na afloop werd nog lang na-

gepraat. Iemand zei de volgende dag tegen mij: ‘Ik vond het zo ontroerend mooi.’ Ik denk dat ze na-

mens velen sprak.  

Bert Lammers, pastoraal werker  

 

Impact op medewerkers 

Het leed van de bewoners, familieleden en collega’s heeft grote impact op individuele medewerkers. 

Ook voor vrijwilligers is de situatie ingrijpend omdat zij niet meer op de locaties mogen of durven ko-

men. Corona zorgt ook gezorgd voor veel (morele) dilemma’s en leed. Het individueel belang en col-

lectief belang staan vaak tegenover elkaar, evenals het welzijn en welbevinden ten opzichte van 
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hygiëne en veiligheid. Dit zorgt voor discussies en lastige afwegingen (denk aan bezoekregelingen, op 

de kamer moeten verblijven), niet alleen binnen de organisatie maar ook met mantelzorgers. Dit heeft 

vergt veel van iedereen in de organisatie.  

Het ziekteverzuim is als gevolg van Corona gestegen naar 9,7% in 2020. Er zijn medewerkers die in-

tussen ruim een jaar ziek zijn als gevolg van Corona. Dit is ingrijpend voor henzelf, hun gezin en ook 

voor het werk, waar zij gemist worden.  

Er zijn ook positieve effecten te zien. De saamhorigheid 

binnen de organisatie wordt groter. Medewerkers kunnen 

bij elkaar terecht voor steun. Ook zijn pastoraal werkers 

beschikbaar voor medewerkers om hun verhaal kwijt te 

kunnen. In kleine groepjes komen vanaf mei (gedeelten) 

van zorgteams bij elkaar om onder leiding van de team-

coaches ervaringen met elkaar te delen. Mogelijkheden 

voor professionele nazorg worden aangereikt. In decem-

ber worden de online workshops ‘goed voor jezelf zorgen’ 

en ‘bewaak je grenzen’ goed bezocht.  

 

Veel geleerd 

Corona heeft de organisatie ook veel geleerd:  

1. In de hygiëne- en infectiepreventie zijn enorme stappen gemaakt.  

2. Er zijn draaiboeken gemaakt, instructiekaarten ontwikkeld.  

3. Er is een korte communicatielijn met medewerkers tot stand gekomen, omdat de informatie 

voortdurend moest worden aangepast aan de laatste stand van zaken.  

4. Er is in maart in samenwerking met ziekenhuis St Jansdal een Corona-herstelunit ingericht om 

de acute zorg in de regio te ontlasten. Deze unit is in april weer afgeschaald.  

5. Op locatie Rehoboth zijn ELV (eerstelijnsverblijf) kamers beschikbaar gesteld voor revalide-

rende Corona-patiënten uit het ziekenhuis, om het ziekenhuis te ontlasten. 

6. In samenwerking met twee andere zorgaanbieders is een teststraat ingericht.  

7. In de thuiszorg zijn samen met andere thuiszorgorganisaties Corona-routes opgezet en proto-

collen op elkaar afgestemd. Waar nodig zijn cliënten van elkaar overgenomen om de conti-

nuïteit van zorg te waarborgen.  

8. Er is qua scholing een omslag gemaakt van fysieke bijeenkomsten naar blended learning 

(combinatie van online en fysiek les).  

9. Het digitaal vergaderen en thuiswerken heeft voordelen met minder reistijd.  

Bij dit alles is het des te mooier dat uit een meting in de zomer blijkt dat de medewerkerstevreden-

heid gemiddeld 7 is, een verbetering van 0,3 ten opzichte van 2018 (zie hoofdstuk 7). De Medewer-

kers Promotie Score (MPS, een korte vragenlijst ieder kwartaal) eindigt in Q4 rond de 7,4. Ook is het 

bijzonder om te zien dat de cliënttevredenheid, ondanks Corona, op peil is gebleven.  

 

Medewerkerstevredenheid 

In juli en augustus 2020 is een medewerkersonderzoek gehouden gericht op de ervaringen van onze 

medewerkers tijdens Corona. Hier namen 478 medewerkers aan deel. De medewerkerstevredenheid is 

ten opzichte van 2018 gestegen: van een 6,7 naar een 7. Medewerkers zijn positiever geworden over 

het saamhorigheidsgevoel, de waardering voor hun werk, hun zelfstandigheid en hun vertrouwen. Een 

stijging van de tevredenheid is in Coronatijd bijzonder. Landelijk was een dalende trend te zien. Op de 

vraag ‘In welke mate ben je zinvol bezig in je werk voor cliënten, mantelzorgers en je collega’s?’ is het 

gemiddelde cijfer een 7,7. Ook een 7,7 scoren we bij de vraag: ‘In welke mate draag je met je werk 
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bij aan iets goeds of belangrijks voor de samenleving?’. Landelijk is deze score gemiddeld een 7. Onze 

kernwaarde 'van betekenis zijn' hebben we in de Coronaperiode met elkaar levend mogen houden. In 

deze donkere tijd zijn medewerkers, ondanks de beperkingen, er toch in geslaagd verbinding te ma-

ken met cliënten, mantelzorgers en hun collega’s. Zij hebben zich ingezet, ondanks de risico’s en be-

lasting die dit voor hen persoonlijk gaf. Dat is mooi om te mogen constateren.  

 

Toch heeft Corona zijn sporen nagelaten. De fitheid van medewerkers en de werk/privé balans van 

medewerkers zijn verslechterd als gevolg van Corona. Een derde van de medewerkers geeft aan ver-

drietig, boos of emotioneel te zijn van wat zij hebben meegemaakt met cliënten en hun familieleden. 

Een kwart zegt dat zij zich moeilijk van het werk los kan maken, 21% voelt zich minder fit en 16% 

slaapt slechter dan voorheen.  

  

Tenslotte 

Corona heeft ertoe geleid dat niet alle voornemers uit het Jaarplan 2020 en het Kwaliteitsplan 2020 

zijn uitgevoerd. Op verschillende plaatsen in dit jaar/kwaliteitsverslag komen de gevolgen van Corona 

naar voren. Dit betekent dat deze voornemens zijn doorgeschoven naar 2021. 
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3. Cliënt ervaart persoonsgerichte zorg  
 

Iedere cliënt heeft persoonsgerichte en veilige zorg op maat (methodisch werken)  

Cliënten, mantelzorgers en medewerkers maken gezamenlijk afspraken ‘op maat’ over de zorg en on-

dersteuning. Het is belangrijk dat de cliënt hierbij eigen regie ervaart. De levensgeschiedenis van de 

cliënt in het ECD, biedt hiervoor handvatten. Zorg op maat is mogelijk door de inzet van domotica: 

steeds vaker wordt de bewuste afweging gemaakt tussen enerzijds betekenisvol leven en anderzijds 

veiligheid (bijv. bewegingsvrijheid versus valrisico). De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan, 

dat minimaal twee keer per jaar wordt geëvalueerd in een familiegesprek en multidisciplinair overleg 

(MDO). Door consequent over de doelen te rapporteren en samen te werken met de cliënt/mantelzor-

ger, worden wijzigingen in de situatie van de cliënt tijdig gesignaleerd en besproken. Zo nodig worden 

zorgdoelen aangepast. We noemen dit methodisch werken. In de thuiszorg is de evaluatie van het 

zorgplan één keer per jaar en de cliënt bepaalt of de familie al dan niet aanwezig is. 

Medewerkers worden met regelmaat gecoacht in het methodisch werken, waaronder het rapporteren. 

Nieuwe medewerkers krijgen in hun introductieperiode training over het werken met zorgplannen: ken 

je cliënt, methodisch werken en rapporteren. 

Door Corona is het een groot deel van het jaar niet gelukt om op huisbezoek te gaan bij cliënten die 

komen wonen bij WZU Veluwe, de zogenoemde ‘warme ontvangst’. Ook is het niet altijd gelukt om het 

zorgplan te evalueren in het bijzijn van de mantelzorgers en om MDO’s te houden. In deze tijd is alles 

op alles gezet om de minimale zorg door te laten gaan en om aandacht te besteden aan de cliënten.  

 

Cliënt krijgt gespecialiseerde en integrale zorg, door de functie ‘behandeling’  

Door de inzet van eigen behandelaren is de (para)medische zorg en ondersteuning aan de cliënt snel-

ler inzetbaar, meer specialistisch en integraal. De behandelaren zijn in eigen huis, het MDO is makke-

lijker te plannen, er zijn korte lijnen en er wordt gewerkt vanuit één visie. Een mooi voorbeeld van 

goede samenwerking van behandelaren en zorg is dat op initiatief van de fysiotherapeuten is gekozen 

voor inzet van de heupairbag De Wolk bij cliënten die regelmatig vallen. Op deze manier kan aan de 

cliënt meer vrijheid worden geboden, terwijl de risico’s op heupfracturen beperkt zijn. 

80% minder heupfracturen bij WZU Veluwe door de Wolk-heupairbag 

Een sterke daling van het aantal heupfracturen. Met inzet van de Wolk heupair-

bag is WZU Veluwe op locatie Mariposa in ’t Harde erin geslaagd de gevolgen 

van valpartijen drastisch terug te dringen. Dat is goed nieuws voor cliënt en 

zorgverlener. 

Vanaf maart 2020 zet WZU Veluwe de Wolk in bij de tien meest valgevaarlijke 

cliënten op de locatie Mariposa. In 2019 waren er nog 5 heupfracturen op ongeveer 80 valincidenten. 

Dat was precies de reden dat fysiotherapeute Talitha van der Ziel graag de heupairbag wilde uitprobe-

ren. Met succes, want sindsdien is het aantal heupfracturen met 80% afgenomen op ongeveer het-

zelfde aantal valincidenten. 

Uitrol zorg met behandeling 

Het aantal plaatsen zorg met behandeling is snel gegroeid, van 11 begin 2017 tot 238 eind 2020. Er is 

zorg met behandeling op de locaties De Bunterhoek (11 sinds 2017 op De Marsse en in 2020 geheel), 

Mariposa (2019), Het Nieuwe Feithenhof en Kleinschalig Wonen Rehoboth (2018). 

In 2021 volgen de andere afdelingen van Rehoboth en in 2022 De Boskamp. Voorwaarde hiervoor is 

wel voldoende bezetting van de functie specialist ouderengeneeskunde (SOG). In de tussentijd kan de 
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behandelaren om advies worden gevraagd. Zo geeft de SOG advies bij het MDO, is er een gedrags-

preekuur voor cliënten met dementie en geven fysiotherapie en ergotherapie op aanvraag advies. 

WZU Veluwe blijft in gesprek met de huisartsen om goede afspraken te maken over samenwerking en 

communicatie, ook in verband met de complexer wordende zorgvraag.  

Het aantal FTE behandelaren is meegegroeid met de uitbreiding van de functie behandeling. In 2020 

zijn de vakgroepen logopedie en ergotherapie gestart. De bezetting van de functie SOG is krap, maar 

door de inzet van physician assistants (PA) en een basisarts kan de medische zorg op de huidige loca-

ties worden geleverd. 

Geïntegreerde zorgvisie 

De zeer snelle omslag van verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg is een ingrijpende verandering. 

Dit vraagt om een nieuwe balans tussen afdelingen en tussen medewerkers. Het vraagt om nieuwe 

werkprocessen en samenwerkingsafspraken en om nieuwe expertise bij medewerkers. Om deze rede-

nen én vanwege het tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde is de omslag naar behandeling op 

Rehoboth uitgesteld naar 2021. In het Jaarkwaliteitsplan 2021 is een thema gewijd aan de transitie 

naar verpleeghuiszorg. Door Corona en de behoefte om meer geïntegreerd te werken is besloten om 

de zorgvisie in 2021 aan te scherpen tot een geïntegreerde visie op dienstverlening (welzijn, zorg, be-

handeling en wonen). Dit is nodig omdat de zorgvraag van cliënten complexer wordt. Daarnaast is er 

behoefte aan handvatten bij (morele) dilemma’s, zoals de afweging tussen collectief en individueel be-

lang, welzijn en veiligheid. 

Leren voor dementiezorg 

Om cliënten met cognitieve problemen beter te kunnen bedienen in de omslag naar verpleegzorg is in 

2020 gezocht naar een passende leermethode voor dementie. Deze is gevonden in de methodiek de-

mentiezorg van Gerke de Boer, waarin medewerkers vanaf 2021 fasegewijs worden geschoold. Daarbij 

is extra aandacht nodig voor de borging, door middel van reflectiebijeenkomsten onder leiding van 

een intern procesbegeleider en door het onderdeel te maken van de multidisciplinaire aanpak. 

Cliënt ervaart bewegingsvrijheid door de inzet van woonzorgtechnologie  

Met de inzet van woonzorgtechnologie is het mogelijk om persoonsgerichte afspraken te maken over 

onder andere kwaliteit van leven, bewegingsvrijheid en veiligheid. Voorbeeld zijn de leefcirkels op de 

afdelingen Kleinschalig Wonen van Het Nieuwe Feithenhof en Rehoboth. Op De Bunterhoek wordt de 

leefcirkel op de afdelingen in 2021 nog beter ingericht. Een ander voorbeeld is het signaleren van af-

wijkingen op het individueel ingestelde beweegpatroon bij mensen met dementie. Bij een alarm hierop 

kan de verzorging kortstondig op afstand meekijken of hulp bij de cliënt gewenst is. De reguliere 

nachtcontrole is hierdoor niet meer nodig, zodat cliënten beter kunnen doorslapen. 

Deze mogelijkheden zijn er doordat de nieuwbouw van De Bunterhoek en het gerenoveerde Het 

Nieuwe Feithenhof zijn uitgerust met het Van Breda-systeem. Hiervoor zijn middelen van het Kwali-

teitsbudget 2018 en 2019 ingezet. Naast de hierboven genoemde leefcirkels en beweegpatroonher-

kenning kunnen cliënten ook gebruik maken van zorgalarmering, spreek-luisterverbinding, geluidsmo-

nitoring of locatiebepaling in het gebouw. Voor zorgpersoneel is er een noodknop voor assistentie.  

In het verlengde van deze dwaaldetectie/leefcirkels binnen is in 2020 beleid en werkwijze vastgesteld 

over het gebruik van dwaaldetectie met behulp van een gps-tracker bij cliënten met dementie die zon-

der begeleiding naar buiten willen: voor welke cliënten is dit mogelijk en onder welke randvoorwaar-

den. Een medewerker heeft de gps-tracker getest, deze is in 2021 beschikbaar voor een eerste cliënt. 
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Cliënt met dementie krijgt geen onvrijwillige zorg: ‘nee tenzij’  

In 2020 is de Wet zorg en dwang van kracht geworden (overgangsjaar) voor cliënten met dementie. 

WZU Veluwe heeft een beleidsplan, stappenplan en scholingsplan vastgesteld. De Wzd-functionarissen 

zijn met instemming van de Cliëntenraad benoemd. Op de website is informatie gepubliceerd over de 

mogelijkheden om gebruik te maken van de cliëntvertrouwenspersonen Wzd en de Wzd-klachtenpro-

cedure. De cliëntvertrouwenspersonen Wzd hebben kennisgemaakt op de locaties.  

Uitgangspunt voor het toepassen van onvrijwillige zorg is ‘Nee, tenzij’. In de thuissituatie wordt voor-

alsnog geen onvrijwillige zorg toegepast vanwege een klein aandeel cliënten met dementie én van-

wege een nog onduidelijke rolverdeling tussen huisarts en thuiszorg (ook landelijk). 

Vanwege Corona is de implementatie van de Wzd vertraagd. Het scholen van medewerkers is op 

kleine schaal gerealiseerd, met prioriteit voor de voormalige Bopz-afdeling in De Bunterhoek. In 2021 

worden medewerkers op alle locaties geschoold in de Wzd en het herkennen van verzet bij cliënten 

met dementie. 

Uit twee halfjaarrapportages 2020 blijkt dat er op de locaties maar in één geval onvrijwillige zorg 

wordt verleend (verborgen medicatie). Hier is eind 2020 stap 1 van het stappenplan Wzd doorlopen. 

Bij alle andere cliënten konden de vrijheidsbeperkende maatregelen met instemming en zonder (non-) 

verbaal verzet van de cliënt (of mantelzorger) in het zorgplan worden opgenomen. De rapportages 

zijn geplaatst op de website van WZU Veluwe, conform de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd (IGJ). Het is de verwachting dat de registraties van onvrijwillige zorg stijgen naarmate de me-

dewerkers verder geschoold zijn. Met name het herkennen van verzet en weerstand kunnen vanzelf-

sprekendheden in de zorgverlening meer bespreekbaar maken.  

Wet zorg en dwang: een praktijkvoorbeeld over ont-moeten 

Een verpleegkundige vertelt over een mevrouw van hoge leeftijd die zonder problemen onder de dou-

che geholpen kan worden. Maar eenmaal onder de douche verzet zij zich hevig en in alle toonaarden. 

Je kunt haar op dat moment moeilijk laten zitten. Hoe valt dit precies in de Wet zorg en dwang, vraagt 

de medewerker zich af. Een terechte vraag, want verzet is het laatste woord van de bewoner om aan 

te geven dat hij of zij iets niet wil. En daarom mag het niet... zomaar. 

Het zorgteam gaat op onderzoek en spreekt familieleden van mevrouw. Wat blijkt: mevrouw verbleef 

in haar jonge jaren in een jappenkamp. Haar verzet is dus vermoedelijk angst die wordt veroorzaakt 

door nare herinneringen aan het naakt-zijn. Dat is belangrijke informatie voor zorgprofessionals om 

liefdevol te kunnen reageren op mevrouw, wanneer zij zulke nare momenten meemaakt. Liefde is na-

melijk het enige wat angst en verdriet kan verdrijven. 

De Wet zorg en dwang regelt dat zorgprofessionals niet zomaar kunnen doorpakken om te voorkomen 

dat een bewoner vervuilt. Het is een dwingend kader om eerst met elkaar en altijd met hulp van fami-

lie of mantelzorgers het probleem te onderzoeken. Een kader waarbij verschillende disciplines bij el-

kaar komen om met creativiteit manieren te vinden zodat de bewoner kan ont-moeten. 

Corona 

In 2020 zijn ingrijpende collectieve maatregelen genomen door locaties en later afdelingen te sluiten 

om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Het ministerie van VWS heeft aangegeven dat 

voor collectieve maatregelen op basis van besluiten van de ministeriële commissie crisisbeheersing of 

adviezen/richtlijnen van het RIVM, het stappenplan van de Wzd niet van toepassing is. Bij collectieve 

maatregelen gaat het om beperking van bezoekmogelijkheden van cliënten, gebruik van de algemene 
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ruimten of het in quarantaine plaatsen van cliënten met (verdenking van) Covid. Uitingen van indivi-

dueel verzet of verzet bij familieleden daarover zijn dan ook niet meegenomen in de registratie van 

onvrijwillige zorg. Ook verzet bij het afnemen van Coronatesten is niet onder de Wzd geregistreerd.  

De geplande tussenevaluatie van het Beleidsplan Onvrijwillige zorg heeft in 2020 niet plaatsgevonden, 

vanwege Corona. Die zal nu plaatsvinden in Q2 2021.  

Hygiëne en infectiepreventie  

In 2020 is nog eens heel duidelijk geworden dat hygiënisch werken van belang is om besmetting met 

ziekmakende micro-organismen te voorkomen. Bij WZU Veluwe wonen en werken mensen dicht op 

elkaar, waardoor ze elkaar gemakkelijk kunnen besmetten. Alertheid, het nemen van de juiste maat-

regelen en het beschikken over voldoende beschermingsmiddelen verminderen de kans op besmet-

ting. Om medewerkers hierin te ondersteunen zijn in 2020 de volgende e-learnings ingekocht: Hand-

schoenen, BRMO, Isolatie en BRMO, Handhygiëne (zorg vooraf). Deze e-learnings zijn voor zorgmede-

werkers jaarlijks verplichte scholingen. Aandachtfunctionarissen zijn ieder kwartaal getraind door een 

externe hygiëne- en infectiepreventiedeskundige en de adviseur Kwaliteit & Veiligheid. Eind 2020 is 

onderzocht wat WZU Veluwe nodig heeft op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, in afstem-

ming tussen afdelingen Bedrijfsvoering, Kwaliteit en Veiligheid en de Behandeldienst. Dit heeft geleid 

tot een herziene visie op hygiëne en infectiepreventie. Deze visie wordt in drie onderdelen geïmple-

menteerd in 2021: afvalverwerking, schoonmaak en linnen/wasserij. 

Cliënten krijgen de juiste medicatie  

In 2020 wordt op de woonzorglocaties gewerkt met twee verschillende applicaties voor medicatie, elk 

met hun eigen functionaliteiten. De één is voor locaties met behandeling en de ander voor een locatie 

zonder behandeling. Het gebruik van de applicaties moet leiden tot een afname van medicatiefouten. 

Met het digitaal aftekensysteem Boomerweb op De Boskamp zijn inderdaad verbeteringen zichtbaar 

doordat er geen papieren medicatielijsten meer worden ge-

bruikt. Bij het daadwerkelijk innemen van de medicatie zijn 

er nog wel fouten. Op de locaties zorg met behandeling 

wordt FarMedRX gebruikt als een elektronisch voorschrijf- 

en bestelsysteem voor medicatie. FarMedRX beschikt niet 

over een aftekenfunctie. In 2021 vindt de aanbesteding van 

de medicatievoorziening plaats, waaronder Elektronisch 

Toedien- en Registratiesysteem. In 2022 volgt de imple-

mentatie. 

In de Thuiszorg worden verschillende hulpmiddelen ingezet 

die bijdragen aan het behouden van eigen regie en zelfred-

zaamheid van de cliënt. In 2020 is de businesscase voor de 

medicijndispenser Medido uitgewerkt en in maart 2021 ma-

ken de eerste acht cliënten in Doornspijk hier gebruik van. 

Zilveren Kruis draagt hier financieel aan bij. In 2020 zijn 

voorbereidingen getroffen voor het digitaal aftekenen en 

bestellen van medicatie vanuit NEDAP. De pilot hiervoor 

start in april 2021 in Nunspeet.  

Cliënt, mantelzorger en professional werken samen in de zorgdriehoek  

De samenwerking in de driehoek cliënt–mantelzorger-professional is onmisbaar voor de zorg aan de 

cliënt. De basis van het mantelzorgbeleid is het SOFA-model, met vier rollen van de mantelzorger: 
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samenwerkingspartner (Samen zorgen), hulpvrager (Ondersteuning nodig), naaste (Faciliteren per-

soonlijke relatie) en ervaringsdeskundige (Afstemmen kennis over de cliënt).  

De casemanagers mantelzorg ondersteunen mantelzorgers, onder andere door te communiceren over 

regelgeving en ondersteuningsmogelijkheden. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers behoefte aan on-

dersteuning hebben vanwege onvrede over de samenwerking met de zorgmedewerkers, de kwaliteit 

van geleverde zorg, niet adequaat reageren op signalen, niet voldoende rapporteren, onvoldoende na-

komen van afspraken in het zorgplan of een mismatch qua verwachtingen. 

 

Uitspraken van mantelzorgers (bron: 1-meting): 

Ik heb behoefte aan duidelijke communicatie en informatie, vooral bij de start van de zorg.  

(onderstreept het belang van de betrokkenheid in de alle fasen van zorg, vanaf de intake) 

 

Ik heb behoefte aan goede zorg aan mijn naaste, zodat ik niets hoef te checken en ervanuit kan gaan 

dat er goede zorg geboden wordt.  

(onderstreept het belang van verduidelijken verwachtingen, opbouwen van vertrouwen in elkaar, 

goede afspraken maken). 

 

Wanneer dit bespreekbaar gemaakt wordt, leidt dit bijna altijd tot meer begrip en het ontwikkelen van 

het vermogen om te kijken naar wat wel goed gaat. Gesprekken voeren in de driehoek moet dan ook 

normaal worden voor de samenwerkende partijen in de zorgdriehoek. De casemanagers mantelzorg 

ondersteunen medewerkers om de situatie bespreekbaar te maken door scholing en coaching 

on the job (individueel niveau of in teamverband).  

 

Corona 

Vanwege Corona zijn de woonzorglocaties een tijd gesloten geweest, 

met daarna een inperking van de bezoekmogelijkheden. Voor cliën-

ten en mantelzorgers was dit een heftige tijd. Medewerkers hebben 

cliënten zo veel mogelijk ondersteund in het digitale contact met de 

familie en het sociaal netwerk, bijvoorbeeld door te assisteren bij 

beeldbellen en bij het bezoek in de babbelbox. De casemanagers 

mantelzorg hebben in het voorjaar telefonisch contact opgenomen 

met een groot deel van de mantelzorgers van De Bunterhoek, Reho-

both en De Boskamp om te vragen hoe het met hen ging. Veel man-

telzorgers waren na de sluiting blij om weer dagelijks op bezoek te 

kunnen komen, andere mantelzorgers bleven nog wat voorzichtig. 

Sommige mantelzorgers hebben het heel vervelend gevonden dat zij 

geen stem hebben gehad in de maatregelen en lieten dit ook duide-

lijk merken. Een HBO-student heeft onderzoek gedaan naar de vraag welke invloed de maatrege-

len van de eerste lockdown hadden op de mantelzorgers. Dit onderzoek is begin 2021 afgerond.  

 

Het familieportaal Caren is een praktisch hulpmiddel om de betrokkenheid, communicatie en samen-

werking met cliënten en mantelzorgers te verbeteren. Eind 2020 werd het Caren-portaal door onge-

veer 60% van de cliënten met zorg (inclusief thuiszorg) gebruikt. In de Thuiszorg is te zien dat steeds 

meer mantelzorgers op verzoek van de cliënt worden toegevoegd aan OZO-verbindzorg, hoewel dit 

een communicatiemiddel is tussen de verschillende professionals. Hieruit blijkt dat cliënten het be-

langrijk vinden dat hun mantelzorger betrokken is. 
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Lerend netwerk 

Voor het programma In Voor Mantelzorg Thuis, onderdeel van het landelijk programma Langer Thuis, 

is in 2019 het Netwerk Lerende zorgpraktijk Noord-Veluwe opgestart. Door trekker te zijn van dit Le-

rend netwerk regio Apeldoorn (ontwikkelbudget Zorgkantoor) deelt WZU Veluwe haar expertise met 

andere zorgaanbieders. In dit netwerk werken drie organisaties aan de implementatie van de SOFA-

methodiek en ondersteuning van de werkende mantelzorger. De producten ‘scholing (e-learning)’ en 

‘methode voor samenwerken in de driehoek’ is verder ontwikkeld en komt beschikbaar voor alle deel-

nemende partijen en daarbuiten. Ook het Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg en Vilans zijn inmid-

dels betrokken. Eind 2020 is de 1-meting uitgezet om de resultaten van het project te meten en te 

vergelijken met de 0-meting van 2019.  

In 2020 is geëxperimenteerd met vernieuwende producten die ervoor moeten zorgen dat professionals 

de mantelzorgers van ouderen met psychiatrische problematiek in de wijk beter kunnen ondersteu-

nen. De ruwe eerste versie van een podcast-serie is klaar. Ook zijn tools ontwikkeld waarmee de man-

telzorger beter ondersteund kan worden, zoals drie infographics met verwijzingen naar praktische in-

formatie. Om mantelzorgers te ontzorgen is de samenwerking tussen de betrokken organisatie be-

schreven. 
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4. Cliënten ervaren een zinvolle daginvulling en zingeving  
 

Cliënten ervaren een zinvolle daginvulling  

Om een impuls te geven aan de omslag naar daadwerkelijk vraaggericht werken is in 2020 het verbe-

terplan ‘Welzijn in beweging’ ontwikkeld. Dit is gebeurd onder aanvoering van de coördinator welzijn 

en de coördinator vrijwilligers. Kern van het plan is dat meer welzijnsuren direct worden ingezet in het 

contact met de cliënt onder andere door organisatorische taken meer centraal te clusteren.  

 

In 2020 is gestart met het voeren van welzijnsgesprekken met individuele cliënten. Eerst is de vra-

genlijst 'welzijnsinventarisatie' ontwikkeld, met daarin vragen over welzijn en zingeving. De vragenlijst 

is een leidraad voor het individuele gesprek tussen welzijnsmedewerker en cliënt. Aan medewerkers is 

uitleg gegeven over het werken met de vragenlijst, over het (indien gewenst) samen met de cliënt 

formuleren van een welzijnsdoel en over het opnemen van het doel in het zorgplan.  

Resultaat is dat de welzijnsmedewerkers in 2020 met elke nieuwe cliënt en ongeveer de helft van de 

bestaande cliënten een welzijnsgesprek hebben gevoerd. De uitkomst is in het zorgdossier genoteerd 

en zo nodig is er een zorgdoel aan gekoppeld. Dossiercontroles eind 2020 laten een zichtbare verbete-

ring zien qua zorgdoelen, hoewel de doelen soms nog verstopt staan bij andere onderwerpen (geen 

vaste plek). Dit wordt meegenomen in de scholing 2021.  

 

Corona 

Door Corona zijn de gezamenlijke activiteiten voor cliënten sinds maart 2020 grotendeels stil komen 

te liggen. Tegelijkertijd is het contact met familie, sociaal netwerk en het kerkelijk netwerk vermin-

derd door de sluiting van de locaties in maart/april en de beperkte bezoekregeling daarna. Gelukkig 

hebben de welzijnsmedewerkers hun bezoek aan 

de individuele cliënten voort kunnen zetten en is er 

veel aandacht geweest om het contact met familie 

te onderhouden door beeldbellen. Welzijnsmede-

werkers hebben ondersteund bij de bezoekregeling 

in de bezoekerstenten en/of -ruimtes en bij balkon-

bezoeken met de hoogwerker. Op alle locaties zijn 

buitenconcerten georganiseerd. Hier zijn veel posi-

tieve reacties gekomen: het was goed voor de 

sfeer, gaf afwisseling en ontspanning.  

In de tweede helft van 2020 waren er gelukkig 

weer meer mogelijkheden voor kleine groepsactiviteiten met cliënten van dezelfde afdeling. 

Vanwege de sluiting in maart van de extramurale dagbesteding is met individuele begeleiding en digi-

tale middelen gezorgd voor maatwerk voor zelfstandig wonende cliënten. In juni zijn de meeste loca-

ties voor dagbesteding weer gestart, met kleinere groepen en conform de RIVM-richtlijnen.  

 

Cliënten ervaren zingeving  

Veel cliënten hebben behoefte aan aandacht voor zingeving, levensvragen en geloofsbeleving. Om aan 

deze behoefte tegemoet te komen, zijn er in 2020 diverse mogelijkheden. Zo heeft elke locatie een 

aandachtsvelder zingeving die de teams helpt om in het zorgproces bewust aandacht te geven aan 

zingeving. Om cliënten en hun naasten te ondersteunen zijn drie pastoraal werkers werkzaam. Zij 

voeren persoonlijke gesprekken met cliënten, coachen pastorale bezoekvrijwilligers, organiseren vie-

ringen met feestdagen en leiden bijbel- en gespreksgroepen voor cliënten. Voor cliënten met dementie 

zijn op bijna alle locaties aangepaste vieringen.  



 

                             Jaar-/Kwaliteitsverslag 2020, versie DEF 210526 

17 17 

 

Vanwege de Corona-uitbraak zijn de gezamenlijke vieringen sinds maart 2020 grotendeels stil komen 

te liggen. Cliënten van De Boskamp en Mariposa hebben wekelijks kunnen luisteren naar meditatieve 

en bemoedigende programma’s die zijn gemaakt door verschillende voorgangers vanuit de plaatselijke 

kerken. Vanaf juni hebben de pastoraal werkers kleinschalig per afdeling weer vieringen geleid en 

vanaf oktober zijn op verschillende locaties op aangepaste manier weer weeksluitingen gehouden met 

voorgangers van kerken. 

 

Verbondenheid in de kleine huiskerk 

Naar de kerk gaan kan nu niet, juist nu de behoefte aan verbondenheid en bemoediging groot is. Zin-

gevingsadviseur Margriet Sprong vertelt over een waardevolle bijeenkomst in De Boskamp.  

Met zes bewoners in een hele wijde kring zaten we vanmorgen in de recreatieruimte in De Boskamp. 

Halverwege kwam er iemand de zaal binnen die ver weg ging zitten. 'Ik houd afstand, maar ik doe 

graag mee.' Samen hebben we gepraat over de lente, wat we daarvan zien en hoe de hemelse Vader 

belooft dat Hij nog veel meer voor ons zorgt dan voor de vogels en de bloemen. 

Zorgen en bemoedigingen werden gedeeld: 

'Ik mis mijn kinderen en dat ik niet naar mijn kleinkind kan dat jarig is deze week.'  

'Ik maak me niet zoveel zorgen, het is altijd goed gekomen in mijn leven, ik kijk met vertrouwen 

vooruit.' 

'Dit hebben we nodig met elkaar, dit bemoedigt me. Als ik ‘s nachts wakker lig, ga ik ook zingen en 

dan ervaar ik dat God bij me is.'  

'Wees niet bezorgd', leest een ander het opschrift bij een plaat met verhaal. 'Ja, je mag voor alles bid-

den', zegt ze erachteraan. 

We delen waarvoor we willen bidden en brengen dat samen bij God. Even worden we boven de zorgen 

en eenzaamheid uitgetild, ervaren we verbondenheid met elkaar en met de Here God. Het bemoedigt 

mijzelf ook. Ik kan niet meer naar de kerk en hier met de bewoners is het er toch: gemeenschap der 

heiligen, een kleine huiskerk. 

Als ik een bewoner naar haar kamer breng die niet alles van het gesprek kon volgen zingt ze voor zich 

uit: 'U alleen, U loven wij. Dat heb ik van meester De Jong geleerd.' Zo geven en ontvangen we van 

elkaar: bewoners en medewerkers. 

 

In gesprek 

Het fysieke en persoonlijke contact met familie, sociaal netwerk en het kerkelijk netwerk is vermin-

derd door de sluiting van de locaties in maart/april en de beperkte bezoekregeling daarna. Gelukkig 

hebben de pastoraal werkers hun individuele bezoek aan de cliënten voort kunnen zetten. Zij hebben 

een heel belangrijke rol gespeeld in de zorg rondom het levenseinde voor de cliënten die in deze peri-

ode overleden zijn, al dan niet aan Corona. Voor de overleden cliënten zijn herdenkingsdiensten ge-

houden, sommige online, andere in een grote kerk. 

Ook met individuele medewerkers hebben de pastoraal werkers regelmatig gesprekken gehad over 

wat zij meemaakten in de Coronaperiode, in werk- en privésituaties. Medewerkers hebben veel leed 

gezien, cliënten snel zien overlijden en kregen daarnaast te maken met morele dilemma’s. Hoe geef je 

persoonsgerichte en warme zorg terwijl familie niet of beperkt op bezoek mag komen en een cliënt op 

de eigen kamer of afdeling moet blijven? Wat betekent ‘Nabij in welbevinden’ tijdens een pandemie? 

De pastoraal werkers hebben medewerkers kunnen ondersteunen bij morele reflectie en zingeving. 
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Televisiekanaal 

De geplande collectieve bijeenkomsten, zoals moreel 

beraad, de cursus contextuele benadering en scholing 

‘zorg rondom het levenseinde’ zijn verplaatst naar 

2021. Eind 2020 heeft wel de eerste training Çompas-

sie in de zorg plaatsgevonden. Dit heeft voor de 14 

deelnemers bijgedragen aan een gezondere balans. 

Eind 2020 is onderzocht of een eigen WZU Veluwe-ka-

naal op kabeltelevisie mogelijk is, zodat ook in tijden 

van een pandemie een goede ondersteuning mogelijk 

is op het gebied van zingeving en welzijn. Met instemming van de Cliëntenraad is besloten om de mid-

delen Waardigheid en Trots, gereserveerd voor zinvolle daginvulling, hieraan te besteden. Het televi-

siekanaal gaat in het voorjaar 2021 starten.   

 

Eten en drinken  

Voor veel cliënten is eten en drinken een belangrijk moment van de dag. Het draagt ook bij aan ge-

zondheid en welbevinden. Een optimale maaltijdbeleving heeft drie invalshoeken: lekker eten, ambi-

ance en gastvrijheid. Helaas is het gezamenlijk eten en drinken door Corona een tijd niet mogelijk ge-

weest en was het tijdelijk niet mogelijk op de afdelingen Kleinschalig Wonen. Dit ging ten koste van de 

maaltijdbeleving en het welbevinden van cliënten.  

Het was de bedoeling om in 2020 de ‘Voedingsvisie eten en drinken’ verder te implementeren, te be-

ginnen met een inventarisatie om op cliëntniveau te weten wat de voedingsvoorkeur en mate van te-

vredenheid is. Vanwege Corona is dit verplaatst naar 2021. In 2021 wordt multidisciplinair gewerkt 

aan het herijken van de visie op voeding in relatie tot meer kleinschalige woonvormen, zodat nog be-

ter op de behoeften van de cliënt kan worden ingespeeld. Dit zal worden gebruikt bij de nieuwe aan-

besteding van de voeding. 
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5. Cliënt ervaart wooncomfort  
 

Het wooncomfort voor cliënten is de afgelopen jaren verbeterd, dit blijven we de komende jaren ver-

der doen. Dit is beschreven in het Strategisch Huisvestings- & Vastgoedplan 2020-2023, dat begin 

2020 is vastgesteld. Na de renovatie van Het Nieuwe Feithenhof (2018) is begin 2020 de nieuwbouw 

van De Bunterhoek in gebruik genomen. Hiermee is het aantal passende plekken voor cliënten met 

dementie uitgebreid tot 96 zorgstudio’s Kleinschalig Wonen. In januari zijn alle cliënten verhuisd naar 

de nieuwe locatie. De medewerkers zijn in de nieuwe teamsamenstelling aan het werk gegaan.  

 

Corona 

Door de uitbraak van Corona is de afronding van de verhuizing en het wennen aan de nieuwe locatie 

niet gegaan zoals gedacht. Pas in de tweede helft van 2020 ontstond de mogelijkheid voor finetuning 

in de afwerking en inrichting van De Bunterhoek. Hetzelfde geldt voor het gebruik van ruimtes en de 

inrichting van de omgeving. Dit wordt in 2021 afgerond. 

 

Tuinkamer 

De Tuinkamer van De Bunterhoek, de voormalige De Marsse, was nog in gebruik als woonzorglocatie 

met 10 plekken. Als gevolg van overlijdens is de afdeling gesloten en tijdelijk in gebruik genomen als 

Covid-unit. Begin 2021 is de sanering en sloop van de oude Bunterhoek gestart. Ook nu blijft de Tuin-

kamer in gebruik als woonzorglocatie voor 10 cliënten totdat de nieuwbouw van Mariposa gereed is. 

Intussen zijn de voorbereidingen gestart voor De Bunterhoek fase II, waarmee tweede helft 2022 

twee afdelingen Kleinschalig Wonen worden gerealiseerd voor ieder 13 cliënten.  

 

Verbeteringen 

Door de ervaringen tijdens Corona is gebleken dat in alle panden verbeteringen gewenst zijn in het 

kader van hygiëne en infectiepreventie, bijvoorbeeld qua looproute of plaatsing van desinfectiepomp-

jes. Ook de omslag naar verpleeghuiszorg vraagt om een doordenking hoe in bestaande gebouwen de 

werkruimtes voor behandelaren en opslagruimtes voor (medische) hulpmiddelen worden vormgege-

ven. Dit is meegenomen in het Jaarkwaliteitsplan 2021. 

 

Nieuwbouw De Boskamp 

Begin 2020 kon het langverwachte besluit worden genomen tot nieuwbouw van De Boskamp aan de 

Burgemeester Van der Feltzlaan in Epe. Hier worden 60 plaatsen gerealiseerd, waarvan drie afdelingen 

KSW PG en twee afdelingen KSW Somatiek. Iedere afdeling heeft 12 zorgstudio’s en een huiskamer. 

De ervaringen met Corona hebben geleid tot herijking en aanpassing van het Programma van Eisen. 

De nieuwbouw wordt naar verwachting eind 2022/begin 2023 opgeleverd. Met de nieuwbouw wordt 

ook de transitie naar verpleegzorg gerealiseerd. De medewerkers en bewoners zijn door middel van 

een introductiefilm geïnformeerd over de plannen. Ook in 2021 worden zij digitaal op de hoogte ge-

houden van de voortgang.  

 

Op reis naar een nieuwe Boskamp 

De Boskamp gaat verhuizen! Om die reden presenteren wij met trots een korte film. Een film waarin 

we jou graag meenemen op reis. Een avontuurlijke reis met als eindbestemming de nieuwbouw van 

De Boskamp. Een tocht langs verschillende knoop- en knelpunten. Met hier en daar wat neer- en te-

genslag. Maar via de verschillende mooie (voor)uitzichten en de prachtige natuur samen op weg naar 

onze eindbestemming. Onderweg staan we stil bij de verschillende vragen die de revue passeren. 
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De film is te bekijken op het YouTube-kanaal van WZU Veluwe: 

https://www.youtube.com/watch?v=EK39fUnJzzE&t=2s  

 

Nieuwbouw Mariposa 

In 2020 is ook besloten tot nieuwbouw in ’t Harde. Die wordt naar verwachting in 2023 gerealiseerd. 

Een ontwikkelaar ontwikkelt voor eigen rekening en risico een woonzorgcomplex op De Hokseberg met 

circa 60 plaatsen, waarvan drie afdelingen KSW met ieder 12 zorgstudio’s en 24 eenheden voor cliën-

ten met een somatische zorgvraag.  

 

Duurzaamheid 

WZU Veluwe levert een bijdrage aan de energietransitie. Voor een deel worden deze ambities gereali-

seerd bij de bouwplannen. Als gevolg van Europese wet- en regelgeving moeten ook maatregelen 

worden genomen om het energieverbruik te verminderen. Op basis van de door de wetgever verplicht 

gestelde Europese Energie Richtlijn (EED) is de norm bepaald en zijn de te nemen maatregelen voor-

geschreven. Op basis van dit uitgangspunt is een overzicht samengesteld van maatregelen die de ko-

mende jaren uitgevoerd moeten worden. De ver- en/of nieuwbouw van Het Nieuwe Feithenhof en De 

Bunterhoek dragen bij aan de verduurzaming en vermindering van energieverbruik. De verwachting is 

dat de duurzaamheidsstrategie in het tweede kwartaal van 2021 ter vaststelling kan worden voorge-

legd. 
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6. Cliënttevredenheid  
 

Mooie waarderingen bij het continu meten van de cliënttevredenheid 

Ieder half jaar wordt, voorafgaand aan het zorgplangesprek, aan de cliënt of mantelzorger gevraagd 

de vragenlijst cliënttevredenheid in te vullen. De antwoorden, op een schaal van 1 tot 10, geven in-

zicht in wat er goed gaat en wat beter kan bij de zorg en ondersteuning aan de cliënt. In onder-

staande tabel is te zien welk cijfer de cliënten gemiddeld hebben gegeven op de negen vragen. Door-

dat vanaf 1 juli 2020 wordt gewerkt met een kortere vragenlijst, is er op een aantal vragen geen 

score meer (zie X). 

 

Wonen met Zorg:  

In 2020 scoren alle vragen rond een 8 (in 2017 was dit een 7,5). Dit zijn hele mooie scores, zeker ge-

zien de lastige situaties rondom Corona. In de tweede helft 2020 is de score op zingeving iets ge-

daald. Ook de Netto Promotor Score (NPS, zie verderop) is iets gedaald. Bij de open vragen zijn vooral 

opmerkingen gemaakt over de gevolgen van de Corona-maatregelen, zoals weinig bezoek mogen ont-

vangen, weinig bewegingsvrijheid en eenzaamheid.  

  
Wonen met Zorg 2017 2018 

Q1/Q2 

2018 

Q3/Q4 

2019 

Q1/Q2 

2019 

Q3/Q4 

2020 

Q1/Q2 

2020  

Q3/Q4 

1 Afspraken  7,61 7,78 7,87 7,94 7,85 8,00 7,97 

2 Verzorging 7,61 7,94 8,04 7,98 7,96 8,02 8,08 

3 Betrokkenheid  7,63 7,82 8,03 7,98 7,99 8,14 X 

4 Omgang medewerkers  7,85 8,02 8,18 8,13 8,14 8,21 8,23 

5 Kwaliteit van leven  7,50 7,85 7,98 7,93 7,95 8,06 X 

6 Luisteren  7,42 7,84 7,93 7,88 7,91 7,90 X 

7 Zingeving 7,64 8,17 8,18 8,17 8,19 8,26 7,83 

8 Welbevinden 7,41 7,59 7,66 7,69 7,75 7,84 X 

 Voeding en gastvrijheid X X X X X X 7,67 

9 Aanbeveling  7,53 7,97 7,97 7,99 8,05 8,04 8,02 

× NPS Score 57% 66% 69% 69% 75% 76% 70% 

 

Thuiszorg:  

Na een lichte daling in de tweede helft van 2019 zijn de scores op de vragen in de tweede helft van 

2020 weer gestegen tot een 8,5 (in 2017 was dit een 8). Ook dit zijn mooie scores, zeker gezien de 

Coronaperiode. Ook de NPS is gestegen. In de eerste helft van 2020 is de PREM uitgevoerd, de Patient 

Reported Experience Measure, met gemiddeld een 8,8 op de aanbevelingsvraag. Uit de landelijke  

benchmark PREM is gebleken dat cliënten van WZU Veluwe op drie vragen significant hoger scoren dan 

op landelijk niveau (zie tabel). Aandachtspunten gaan vooral over de planning en de voorkeur voor 

een vast gezicht. Aan de wens voor meer zorgtijd en een praatje kunnen we tot onze spijt niet tege-

moet komen, omdat de zorgverzekeraar de zorgtijd bepaalt aan de hand van de zorgindicatie.  

   
Thuiszorg 2017 2018 

Q1/Q2 

2018 

Q3/Q4 

2019 

Q1/Q2 

2019 

Q3/Q4 

2020 

Q1/Q2: 

PREM 

2020  

Q3/Q4 

1 Afspraken  7,80 8,31 8,38 8,45 8,28 X  8,40 
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2 Verzorging 8,02 8,29 8,41 8,36 8,32 X  X 

3 Betrokkenheid  7,75 8,24 8,43 8,40 8,40 X  X 

4 Omgang medewerkers  8,06 8,3 8,53 8,54 8,48 X  8,61 

5 Kwaliteit van leven  7,89 8,1 8,37 8,42 8,20 X  X 

6 Luisteren  7,96 7,98 8,27 8,31 8,40 X  X 

7 Zingeving 8,09 8,13 8,32 8,35 8,48 X  8,52 

8 Welbevinden 7,86 7,91 7,99 8,25 8,17 X  X 

 Voeding en gastvrijheid X X X X X X  X 

9 Aanbeveling  8,35 8,36 8,42 8,56 8,40 X  8,51 

× NPS Score 78% 84% 88% 93% 85% X  96% 

 

  PREM gemiddelde score per vraag  1e helft 2020 

1 Vaste zorgverleners 7,94 

2 Afgesproken tijd 8,25 

3 Uw wensen 8,69 

4 Manier van leven (*) 8,84 

5 Aandacht 9,05 

6 Op gemak voelen 8,95 

7 Vertrouwen deskundigheid 8,83 

8 Uw gezondheid in de gaten houden 8,98 

9 Beter omgaan met ziekte/aandoening (*) 8,83 

10 Aanbevelen (*) 97% 

11 Cijfer aanbeveling 8,81 

* Op deze vragen scoren cliënten van WZU Veluwe hoger dan de landelijke benchmark 

 

Net Promotor Score (NPS) 

In de onderste regel van bovenstaande tabel is de NPS-score te zien. De NPS is het percentage cliën-

ten met een score van 8, 9 of 10 op de aanbevelingsvraag, ten opzichte van het totaal aantal respon-

denten1. In de eerste helft van 2020 geeft 76% van de cliënten Wonen met Zorg het cijfer 8 of hoger 

op de vraag “Zou u WZU Veluwe aanbevelen aan uw familie, vrienden en kennissen?”. In de tweede 

helft van 2020 is dat 70%. In de Thuiszorg is dit in de tweede helft 2020 96% van de cliënten. In de 

PREM-meting van de Thuiszorg beveelt maar liefst 97% van de ondervraagde cliënten WZU Veluwe 

aan. In onderstaande tabel is de NPS score per locatie te zien. 

 

Locatie NPS 2e helft 2019 NPS 1e helft 2020 NPS 2e helft 2020 

De Bunterhoek 77% 75% 67% 

De Boskamp 68% 66% 50% 

Het Nieuwe Feithenhof 80% 77% 77% 

Het Kodal 74% Kodal gesloten Kodal gesloten 

Mariposa 69% 94% 76% 

Rehoboth 77% 71% 85% 

Alle locaties Wonen met Zorg 75% 76% 70% 

Alle regio’s Thuiszorg 85% PREM: 97% 96% 

 
1 Hier is de aanbevelingsvraag uit de vragenlijst cliënttevredenheid WZU Veluwe gebruikt, omdat het 
aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland nog niet voldoende is voor een betrouwbare NPS.  
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Waarderingen op Zorgkaart Nederland 

In het najaar 2020 is het externe cliënttevredenheidsmeting door Bureau Facit gestart. 120 contact-

personen van cliënten van Kleinschalig Wonen zijn telefonisch geïnterviewd. De interviews met cliën-

ten Wonen met Zorg vinden op locatie plaats in 2021, wanneer dit in verband met de Coronamaatre-

gelen weer mogelijk is. De totale resultaten worden rechtstreeks  geleverd aan Zorgkaart NL, zodat 

het aantal waarderingen op ZorgkaartNL stijgt naar het gewenste aantal. Op deze manier wordt per 

locatie een meer betrouwbare totaalscore verkregen.  

Hieronder de cijfers over 2020.   

 

Locatie Cijfer Aantal waarderingen 

De Bunterhoek 8 18 

De Boskamp 8 7 

Het Nieuwe Feithenhof 8,4 10 

Mariposa 7,7 10 

Rehoboth 8,1 4 

 

De zes landelijk vastgestelde vragen van de totaalscore gaan over Afspraken, Verpleging, Omgang 

medewerkers, Kwaliteit van leven, Luisteren en Accommodatie.   
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7. Leren en verbeteren 
 

Kwaliteit van zorg verbetert door opleiding van medewerkers: van en met elkaar leren  

WZU Veluwe besteedt veel aandacht aan opleiden en heeft in 2020 een impuls gegeven aan het werk-

plek-leren. 'Van en met elkaar blijven leren zo dicht mogelijk bij de werkvloer' staat hierbij centraal. 

Elk jaar worden een centraal opleidingsplan en teamopleidingsplannen opgesteld. Vanwege Corona is 

in 2020 een groot deel van de geplande opleidingen verplaatst naar 2021 (o.a. scholing rondom het 

levenseinde) of waar mogelijk omgezet naar online of 'blended learning'. Voor de scholingen rond de 

Wet zorg en dwang (Wzd) zijn in 2020 de voorbereidingen gestart met leren op de werkvloer met de 

methodiek "5 Moments of Need". Dit is een vorm van informeel leren en wordt, naast het formeel le-

ren, in 2021 als pilot uitgeprobeerd in De Bunterhoek.  

 

In 2020 zijn medewerkers gestart met diverse scholingen, waaronder borging methodisch werken 

rondom de cliënt, reanimatie thuiszorg, wondverpleegkundige, infectiepreventie (e-learning), BHV,  

werkbegeleiding en leercoach. Twee van de vijf groepen ANW (avond-nacht-weekend) hebben de 

scholing in Triage en Voorbehouden en Risicovolle Handelingen (VRH) afgerond.   

 

Aantal leerlingen zorg en welzijn in 2020 Aantal  

Gestart februari 2020 

Verzorgende IG 

MMZ niv 4 

Helpende plus 

 

3 

1 

5 

Gediplomeerd 2020 

Verpleegkundige niv 4 

Verzorgende IG 

Opleiding palliatieve zorg 

Praktijkopleiders 

 

3 

4 

2 

4 

Gestart augustus 2020 

Verpleegkundige niv 4 

Verzorgende IG 

Applicatie verpleegtechnische handelingen 

MMZ niv 4 

Helpende zorg en welzijn 

praktijkopleider 

 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

Aanwezige leerlingen september 2020 

Praktijkopleiders 

Verpleegkundigen niv 6 

Verpleegkundigen niv 4 

VIG 

Helpende zorg en welzijn 

 

1 

11 

6 

12 

1 

EVV 

Gestart Groep 1 

Gestart Groep 2 

gestopt 

 

14 

14 

5 

Stagiaires totaal 82 

Onderzoek-studenten  14 
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Leerlingen in een BBL- of deeltijdtraject zijn doorgegaan met de opleiding, soms met een aangepast 

programma. Door noodzakelijke inzet in de zorg, online lessen en minder examenmomenten, hebben 

sommige leerlingen wat vertraging opgelopen.  

 

Mede door Corona heeft het werkplek-leren in 2020 een vlucht gekregen. Alle medewerkers hebben 

zich nieuwe werkwijzen en protocollen eigen moeten maken. Van en met elkaar leren heeft echt in-

houd gekregen. Leercoaches en extra VRH-(praktijk)toetsers zijn meer dan voorheen ingezet om leer-

lingen/stagiaires en medewerkers in de praktijk te beoordelen op VRH-handelingen. Er zijn VRH-boxen 

gekomen voor het oefenen van handelingen op locatie nu er geen gebruik kan worden gemaakt van 

het skillslab. 

 

In De Bunterhoek is een leerafdeling actief waar 

een groep van 10 tot 12 stagiaires van niveau 2 

t/m 6 hun stage volgen. De groep stagiaires 

werkt uiteindelijk zelfstandig op een afdeling, met 

de werkbegeleiders als back up en de beoorde-

laars die meekijken. Uit de tussenevaluatie blijkt 

dat de ervaringen positief zijn, zowel voor werk-

begeleiders als voor stagiaires als door familie. 

 

 

Kwaliteit van zorg verbetert door adequate inzet gespecialiseerde medewerkers  

Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te verbeteren is in 2020 de expertise van de verschil-

lende gespecialiseerde medewerkers ingezet. Voorbeelden zijn de gespecialiseerde verpleegkundigen 

(zoals de Avond/Nacht/Weekend-, wond-, GGZ-verpleegkundige en de consulent palliatieve zorg), de 

praktijkverpleegkundige, behandelaren, casemanager dementie, casemanager mantelzorg, Voorbe-

houden Risicovolle Handelingen (VRH)-toetsers en het Expertteam dementie (medewerkers met oplei-

ding Breincollectief, Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie). 

 

Medewerkers gebruiken protocollen en zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister V&VN  

WZU Veluwe maakt gebruik van actuele Vilans-protocollen die via intranet (Werkplein) makkelijk te 

vinden zijn. Op andere onderwerpen heeft WZU Veluwe eigen protocollen en werkwijzen ontwikkeld, 

zoals de werkwijze Eerstelijns Verblijf.  

Eind 2020 is gemiddeld 85,5% van de verzorgenden en verpleegkundigen vanaf niveau 3 ingeschre-

ven in het Kwaliteitsregister V&VN (januari 2020: 78,1%). Voor de Thuiszorg is dit 96,6% en voor 

Wonen met zorg 80,6%.   

 

Leren en verbeteren door o.a. Meldingen Incidenten Cliënten en Kwaliteitsindicatoren  

Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg op de locaties te verbeteren zijn er aandachtfunctionarissen 

(één per team) en specialisten kwaliteit (één of twee per locatie). De aandachtfunctionarissen begelei-

den teamleden bij het juist invullen van de Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)-meldingen. Ook ma-

ken zij samen met de specialisten kwaliteit een verbeterplan voor dat team naar aanleiding van de 

MIC-melding. De  specialisten kwaliteit verzamelen, analyseren en interpreteren informatie. Zij zorgen 

ervoor dat de MIC-meldingen worden besproken in de teams en dat verbeterplannen samen met de 

aandachtfunctionarissen worden gemaakt. Zij dragen ook bij aan het borgen van werkprocessen: erop 
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toezien dat deze worden gevolgd. Ieder kwartaal hebben de specialisten kwaliteit een intervisiebijeen-

komst, gericht op het van elkaar leren en verbeteren. De specialisten kwaliteit participeren in de MIC-

commissie, waar onder andere incidenten en indien van toepassing calamiteiten worden bespro-

ken. Door Corona heeft de analyse en casuïstiekbespreking in 2020 helaas op een lager pitje gestaan. 

Afdeling Kwaliteit en Veiligheid is met enige regelmaat gevraagd om mee te kijken in casussen, door 

een Prisma light uit te voeren. Dit is een systematische analyse die inzicht geeft in de oorzaken en 

sub-oorzaken van (bijna-)incidenten. Hierbij worden mogelijke oorzaken van het incident aangewezen 

met behulp van een analyseschema. Doel is te leren van een casus.  

Voor één casus is de calamiteitencommissie ingeschakeld. Het onderzoek van deze commissie, onder 

leiding van een onafhankelijk voorzitter, heeft uitgewezen dat geen sprake was van een calamiteit.  

   

De specialisten kwaliteit dragen ook bij aan het verzamelen van indicatoren over de basisveiligheid 

verpleeghuiszorg van het Zorginstituut (in 2020 aangeleverd voor 1 november). De drie verplichte in-

dicatoren zijn: Bespreken medicatiefouten in het team, Advanced care planning en Aandacht voor eten 

en drinken. De twee keuze-indicatoren van WZU Veluwe zijn: Decubitus en Onvrijwillige zorg. De uit-

komst is inzichtelijk via de database. Vanwege Corona is in 2020 richting de teams weinig met de re-

sultaten gedaan. In 2021 zullen de resultaten weer ter lering aan de teams worden teruggekoppeld. 

  

Leren van audits, (informele) klachten en waarderingen  

De kwaliteit van zorg verbetert door het leren en verbeteren van (externe) toetsing en feedback.  

In september 2020 heeft een externe audit plaatsgevonden door DNV. Dit heeft geleid tot een her-

certificering met het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat voor de periode december 2020 tot en met 

juni 2023. Op enkele punten heeft WZU Veluwe een verbeterplan opgesteld, waarvan de uitvoering 

wordt gemonitord. Een voorbeeld is het ontwikkelen van een geïntegreerde visie op zorg en behande-

ling en het multidisciplinair samenwerken hierin (zie Jaarkwaliteitsplan 2021). Ook heeft De Impuls 

voor de Zorg externe audits gedaan in de eerste maanden van 2020. Alleen De Bunterhoek werd niet 

onderzocht, omdat toen de verpleeghuizen dicht moesten vanwege Corona. De Bunterhoek is alsnog 

onderzocht in voorjaar 2021. 

Vanwege Corona zijn in 2020 slechts mondjesmaat interne audits uitgevoerd. Op enkele momenten 

zijn dossierchecks gedaan door onder andere verpleegkundigen en afdeling Kwaliteit en Veiligheid. De 

bevindingen zijn teruggekoppeld aan de locaties, om hiervan te leren en te verbeteren. Vanwege Co-

rona heeft afdeling Kwaliteit en Veiligheid niet kunnen monitoren wat de verbeterpunten hebben opge-

leverd.   

 

Een systematische evaluatie/beoordeling van een leverancier op zijn prestatie is nodig om te komen 

tot een prestatieverbetering. WZU Veluwe heeft ervoor gekozen om de meest kritische leveranciers te 

beoordelen, op de volgende indicatoren: kwaliteitsbetrouwbaarheid, leveranciersbetrouwbaarheid,  

kwaliteit van de dienstverlening en financieel risicobelang. In 2020 zijn 53 leveranciers/pakketten be-

oordeeld, waarover 70 beoordelingen zijn ingestuurd. Van deze 53 beoordeelde leveranciers zijn er 17 

zeer goed, 1 goed tot zeer goed, 26 goed, 1 goed tot matig, 4 matig, 2 onvoldoende en 2 hebben 

geen beoordeling gekregen. De verbeteracties zijn teruggekoppeld naar de betreffende leverancier en 

deze koppelt de verbeteringen terug naar de beoordelaars/gebruikers.  
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Ook het werk van de klachtenfunctionarissen 

levert een belangrijke bijdrage aan goede 

zorg en aan leren en verbeteren. In 2020 zijn 

108 klachten, bestaande uit 137 klachtaspec-

ten gemeld bij de klachtenfunctionaris. 22 

klachtaspecten gaan over facilitair en nieuw-

bouw/verhuizing De Bunterhoek, 48 klacht-

aspecten zijn gerelateerd aan Covid-19-

maatregelen. Het type klacht en de hoofd-

oorzaken zijn te zien in de afbeelding.  

 

Ook informatie vanuit de zorgplanbesprekin-

gen, de eigen cliënttevredenheidsmeting en 

de waarderingen op Zorgkaart NL geven veel 

input. In 2020 is een start gemaakt met fa-

milieavonden, georganiseerd door de Cliën-

tenparticipatieraden (CPR), om inzicht te 

krijgen in de opbrengsten van het Kwaliteits-

plan. Door Corona heeft alleen de familieavond in Het Nieuwe Feithenhof in januari plaatsgevonden. 

Hoewel op veel punten actie wordt ondernomen, is het in 2020 nog niet gelukt om inzichtelijk te ma-

ken tot welke concrete veranderingen dit leidt in de beleving van de cliënt. In 2021 wordt een mix van 

methodieken ontwikkeld om dit beter te monitoren.  

 

Kwaliteitsverslag, Kwaliteitsplan en Lerend netwerk  

In 2020 is het Kwaliteitsverslag 2019 en het eerste geïntegreerde Jaar- en Kwaliteitsplan 2021 ge-

schreven en op de website gepubliceerd. Van allebei is een publieksversie gemaakt op één A3.   

De uitvoering van het Kwaliteitsplan 2020 heeft onder druk gestaan door Corona, zie bijlage 2.  

 

Leren en verbeteren gebeurt ook door op verschillende onderwerpen samen te werken met andere or-

ganisaties. Voorbeelden: Avond/Nacht/Weekend-team (Hanzeheerd en Icare), nachtzorg in de thuis-

zorg (Vérian en Icare), regionaal project mantelzorgondersteuning, gezamenlijke opleidingsplaats GZ-

psycholoog, Eerstelijns verblijf, intervisie voor de consulenten palliatieve zorg met hospice De Regen-

boog, werving medewerkers (Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn), scholing medewerkers, Vierste-

den-overleg. Vanuit het Lerend Netwerk werkt WZU Veluwe samen met Norschoten, Hanzeheerd en 

Hospice Nunspeet. Op het gebied van Corona is heel nauw samengewerkt met enkele zorgorganisaties 

in de regio, zoals Viattence, Zorggroep Noord West Veluwe en St. Jansdal.  

In de Thuiszorg is op het gebied van Corona ook samengewerkt met RST, Carinova, Vérian en Icare. 

Op het gebied van welzijn werkt de Thuiszorg samen met Stichting Wiel, ‘t Venster, Koppel Swoe, Het 

Baken en de gemeenten Nunspeet, Elburg, Heerde en Epe. 

 

Waardigheid en Trots op locatie  

Locatie De Boskamp neemt deel aan ‘Waardigheid en Trots op locatie’. In april 2019 is door middel 

van een kwaliteitsscan zichtbaar geworden op welke thema's van het kwaliteitskader De Boskamp ver-

der kan leren en verbeteren. Vanaf november 2019 ondersteunt een coach van Waardigheid en Trots 

een jaar lang bij het volledig implementeren van de thema's. In 2020 is gestart met maandelijkse 

workshops voor alle medewerkers op locatie (ook facilitair). In verband met Corona heeft dit enige tijd 

stilgelegen, najaar 2020 is het weer opgepakt. Behandelde thema's zijn: methodisch werken & 
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persoonsgerichte zorg; hygiëne; feedback & communicatie; zinvolle dag; Wet Zorg en Dwang. In het 

kader van zinvolle dag hebben medewerkers kleine opdrachten gekregen om de cliënt te leren ken-

nen: "Ga je cliënt een zinvolle vraag stellen", "Wat geeft de cliënt betekenis?". Bij nieuwe cliënten 

wordt hier één keer per week de tijd voor genomen, zodat het eerste zorgplan goed is ingericht. Deze 

manier van werken geeft een boost aan de samenwerking in het team.  

In 2021 is de voortgang gemeten door de kwaliteitsscan te herhalen, zie de scan uit 2019 en 2021 

hieronder. 
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De kracht en de opbrengst van Waardigheid en Trots op locatie is dat de verantwoordelijkheid voor 

goede en veilige zorg bij veel meer collega’s wordt gevoeld. Wat kun je bijvoorbeeld zien? 

 Medewerkers hebben een gedragsspreekuur opgezet. 

 Er is veel meer ruimte (en ook zichtbaar in zorgplannen) voor welzijn van de cliënt. Dit is ook 

zichtbaar in de zorgplannen. 

 Er is meer saamhorigheid. Een paar keer per week is er een kort overleg met medewerkers om te 

bespreken wat er leeft, hoe we elkaar kunnen helpen en welke verbeteringen mogelijk zijn. 

 Er is er aandacht voor sfeer door, heel simpel, wat meer bloemen neer te zetten. 

Het grootste compliment is dat bewoners merken dat er meer gevraagd wordt naar hun leven en wat 

zij belangrijk vinden. Ze merken de verandering en daar doen we het tenslotte voor!   

 

Op basis van resultaten van de evaluatie wordt onderzocht of ook op andere locaties het traject 

‘Waardigheid en Trots op locatie’ wordt ingezet. Daarnaast worden de leerpunten van het traject op 

De Boskamp gedeeld met de andere locaties. 
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8. Medewerkers 
 

Werven en onboarding nieuwe medewerkers  

In 2020 is volop ingezet op het werven en ontvangen van nieuwe medewerkers. Met de ontwikkeling 

van de nieuwe website Werken bij WZU Veluwe en de inzet van sociale media is een impuls gegeven 

aan arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast is een recruitmentsysteem ingericht om het recruitment-

proces te ondersteunen en efficiënter te maken. Het is gelukt om de meeste vacatures te vervullen. 

Met uitzondering van het derde kwartaal is de instroom van medewerkers steeds groter dan de uit-

stroom. De uitstroom over heel 2020 bedraagt 13,6%, waarbij ongeveer de helft korter dan twee jaar 

bij WZU Veluwe werkt. Opvallend is de relatief grote uitstroom van Verzorgenden IG. 

Met name in de thuiszorg en de medische dienst is extra inspanning nodig voor het werven van 

nieuwe medewerkers. Kijkend naar de arbeidsmarkt blijft de situatie zorgelijk. De vraag naar zorgper-

soneel is groot en de vacaturedruk (aantal vacatures ten opzichte van één beschikbare zorgmedewer-

ker) neemt toe. De komende jaren zal dit een belangrijk onderwerp blijven.  

Voor de herstelunit in de oude Bunterhoek zijn in korte tijd 13 zorgmedewerkers aangenomen op pro-

jectbasis en een klein aantal op basis van externe inhuur. Na sluiting van de unit zijn drie medewer-

kers in dienst gekomen. 

 

Nieuwe medewerkers worden warm ontvangen 

met een introductiedag (eens in de maand). 

Waar dit begin 2020 nog fysiek kon, is dit later 

in het jaar digitaal gebeurd. In 2020 zijn de eer-

ste digitale informatiefilmpjes opgenomen en is 

een online inwerkprogramma ontwikkeld, op 

maat voor elke groep medewerkers (thuiszorg, 

wonen met zorg, facilitair, et cetera). Dit wordt 

in 2021 geïmplementeerd en uitgebreid. Vanaf 1 

januari 2021 wordt elke nieuwe collega gekop-

peld aan een buddy, zodat het doorlopen van 

het inwerkprogramma is geborgd en de nieuwe 

medewerker altijd op iemand terug kan vallen.  

 

 

Vitaliteitsbeleid: Terugdringen verzuim en verhogen duurzame inzetbaarheid  

 

Het gemiddelde verzuim over 2020 is 9,7%. Ten opzichte van 2019 is dat een stijging van 3,1%. Deze 

stijging is voor een groot deel te wijten aan Co-

rona. De werkdruk als gevolg van Corona is ge-

stegen. Geïsoleerd verplegen vraagt veel extra 

van zorgmedewerkers en bij een krappere bezet-

ting van medewerkers als gevolg van ziektever-

zuim is dat extra zwaar. Een aantal medewer-

kers is langdurig ziek als gevolg van Corona. Dat 

is ingrijpend en pijnlijk. 

In de Coronaperiode heeft de focus gelegen op 

goed zorgen voor het personeel, het beheersbaar 

houden van het verzuim en het rondkrijgen van 
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de roosters. Medewerkers hebben veel op een hun bordje gekregen. Om die reden is de campagne 

‘Nazorg medewerkers’ opgestart. Daarnaast is sprake van veel langdurig verzuim, waarvoor eind 2020 

WIA-aanvragen zijn gedaan. Dit zorgt ervoor dat het verzuim in het eerste kwartaal van 2021 zal da-

len.  

 

Begeleiding bij verzuim 

Uit een scan op de verzuimdossiers is gebleken dat leidinggevenden beter kunnen worden begeleid in 

het verzuimproces met hun medewerkers. Daarnaast moet afdeling HRM zich verder ontwikkelen als 

regisseur van het verzuimproces en moeten medewerkers een duidelijker rol nemen in hun eigen re-

integratie proces. Een extern bureau Arboservices verleent sinds december 2020 ondersteuning bij 

langduriger verzuim.  

 

RI&E 

In 2020 is WZU Veluwe gestart met een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), vastgesteld 

voor de periode 2020–2024. Vanwege Corona en de beperkte toegang tot locaties is het niet gelukt 

alle voor 2020 afgesproken maatregelen uit te voeren. 

 

In totaal waren er in 2020 37 Melding Incident Medewerker (MIM)-meldingen. 15 meldingen agressie 

en geweld (mede door de beperking van de bewegingsvrijheid tijdens de lockdown) waren te herleiden 

tot twee cliënten.  

 

Roosterbeleid  

Eind Q4 hebben de bestuurder en de OR het SamenRoosteren-beleid ondertekend. Bij gezond rooste-

ren gaat het erom dat medewerkers enerzijds zelf hun wensen kunnen aangeven en anderzijds weten 

waar ze aan toe zijn door een tijdig en voorspelbaar rooster. Een belangrijk aspect is ook dat het op-

bouwen van min- en meeruren zoveel mogelijk wordt beperkt. Op locatie De Bunterhoek is gestart 

met het implementatietraject met digitale informatiesessies. Elk team heeft samen met de planner 

een basisrooster gemaakt, dat in 2021 start.   

 

Samen van A naar Beter 

Om de onderlinge verbinding tussen alle geledingen binnen de 

organisatie te versterken is in 2019 het traject ‘Samen van A 

naar Beter’ gestart. Dit tweejarige verbetertraject is mede op 

initiatief van de OR en de VVAR tot stand gekomen en wordt be-

geleid door De MonitorGroep. De behoefte is om punten uit het 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2018 structureel te verbe-

teren en positieve punten en werkgeluk te versterken. Het geza-

menlijk vastgestelde doel is: “Samen met plezier werken bij 

WZU Veluwe, met een acceptabele werkdruk, vanuit gezamen-

lijke kernwaarden en een gezamenlijke cultuur. Dan kunnen we 

het beste aan onze cliënten geven.”  

Op 31 januari 2020 zijn zes verbeterthema’s vastgesteld: Sa-

menwerking & wij-gevoel; Efficiëntie & werkbalans; Waardering; Cultuur & openheid; Persoonlijk lei-

derschap; Communicatie & informatie. Als punten die positieve energie genereren zijn benoemd: cli-

entgericht; mensgericht; ondernemend; opleiden en ontwikkelen. In februari zijn de zes verbeter-

teams gestart, waar medewerkers uit de hele organisatie aan deelnemen. Medewerkers werken de 
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thema’s uit in concrete projectplannen en gaan ermee aan de slag. Helaas moesten de verbeterteams 

in maart stoppen vanwege Corona. In 2021 wordt het traject vervolgd.  

In het laatste kwartaal zijn er voor de medewerkers online workshops verzorgd over werkgeluk, fit en 

gezond werken, beter slapen, goed voor jezelf zorgen en bewaak je grenzen. Vooral de laatste twee 

workshops hadden veel deelnemers. Juist in een tijd van crisis, waarin er veel van het zorgpersoneel 

wordt gevraagd, is dit een item.  

 

De werkende mantelzorger  

In 2020 is door middel van onderzoek een overzicht ontstaan van de ondersteuningsbehoeften van de 

werkende mantelzorger bij WZU Veluwe. De aanbevelingen zijn vertaald in concrete producten die 

bruikbaar zijn in de praktijk. Zoals een formulier voor het jaargesprek, een buddyposter voor onder-

steuning en coaching en een factsheet met ondersteuningsmogelijkheden voor medewerkers van WZU 

Veluwe. De folder met rechten en plichten is aangevuld met deze nieuwe informatie. De verwachting 

is dat deze producten helpen om de werkende mantelzorger balans te bieden. Deze producten worden 

opgenomen in de werkprocessen bij HRM en het Planbureau.  

 

Pastorale zorg voor medewerkers  

De in 2019 gestarte pastorale zorg aan medewerkers voorziet in een behoefte. Het bedrijfspastoraat is 

er voor onder andere levensvragen bij ziekte en het vinden van een gezonde balans tussen werk en 

privé in lastige situaties. Wanneer de medewerker hier behoefte aan heeft, wordt ondersteuning gebo-

den uit spirituele bronnen, passend bij de medewerker en de organisatie. In 2020 zijn 54 gesprekken 

gevoerd met 33 verschillende medewerkers. Dit vooral na verwijzing van leidinggevenden. Door Co-

rona heeft het bedrijfspastoraat in het tweede en derde kwartaal een wat ander karakter gehad. De 

pastoraal werkers hebben veel gesprekken gehad met medewerkers over wat zij meemaakten met cli-

enten en in hun privé-situatie en over de gevolgen voor cliënten en familie van de Corona-veiligheids-

maatregelen. Dat valt formeel niet onder bedrijfspastoraat, maar er was duidelijk behoefte aan aan-

dacht en nazorg.  

 

Interne vertrouwenspersonen  

Om bij te dragen aan een veilige werkplek heeft WZU Veluwe twee interne vertrouwenspersonen. 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 in 2020 13 meldingen ontvangen, waarvan 2 uit de thuiszorg. Dit is 

minder dan in 2019, waarschijnlijk vanwege Corona (saamhorigheid en gezamenlijk belang om zorg te 

dragen voor de cliënten en door WZU-Veluwe geboden ondersteuning na de eerste Corona peri-

ode). Bijna alle meldingen (92%) zijn niet Corona-gerelateerd. Twee meldingen hebben te maken met 

ongewenst gedrag van een cliënt. Door de verhalen van de melders bestaat het vermoeden dat er, ze-

ker op het gebied van pesten, meer medewerkers last hebben. De aanbevelingen die de interne ver-

trouwenspersonen hebben gedaan in hun jaarverslag, worden overgenomen. 

 

Duidelijkheid over functies in het Zorgbedrijf  

In 2019 is de herinrichting van het Zorgbedrijf vastgesteld, waarbij onder andere is besloten om te 

gaan werken met regieverpleegkundigen en Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV) en één direc-

teur Zorgbedrijf (voorheen duale aansturing).  

In de eerste helft van 2020 zijn de functiebeschrijvingen voor het Zorgbedrijf doorontwikkeld op basis 

van de Canmeds-rollen, ook voor de Thuiszorg. Enkele nieuwe functiebeschrijvingen zijn voor advies 

voorgelegd aan de Vvar: regieverpleegkundige, wijkverpleegkundige, specialistisch verpleegkundige 

(met addendum wondverpleegkundige, ANW-verpleegkundige en Consulent Palliatieve Zorg, GGZ-ver-

pleegkundige). Naast het positieve advies heeft de Vvar nadrukkelijk gevraagd om bij de 
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implementatie van het nieuwe functiehuis een taakafbakening tussen de diverse functies te maken. 

Denk hierbij aan functies als Verzorgende IG, (coördinerend) verpleegkundige, regieverpleegkundige, 

praktijk- en specialistisch verpleegkundige. In de dagelijkse praktijk is vaak onduidelijk wie wat doet 

en wie leidend is in de besluitvorming. Eind 2020/begin 2021 is de taakomschrijving uitgewerkt voor 

de functie regieverpleegkundige. Daarna volgen de taakomschrijvingen van Praktijkverpleegkundige, 

EVV, Verzorgende IG, Verpleegkundige en de overige functies in het Zorgbedrijf. Na vaststelling medio 

2021 start de implementatie. 

 

Medewerkerstevredenheid  

Om in beeld te krijgen hoe medewerkers de Coronaperiode hebben ervaren en wat hun behoeften zijn, 

is in de zomerperiode onderzoek gedaan door de MonitorGroep. 478 deelnemers hebben hun mening 

gegeven. Opvallend is dat de medewerkerstevredenheid ten opzichte van 2018 is gestegen: van een 

6,7 naar een 7. Bij veel andere organisaties was juist sprake van een daling gedurende de Coronaperi-

ode, meldt de MonitorGroep. Ook op veel andere gebieden zijn de cijfers hoger dan in 2018. Eind 

2021 wordt de medewerkerstevredenheid opnieuw gemeten. Zie verder in hoofdstuk 2 Corona. 

 

Daarnaast wordt elk kwartaal een heel korte vragenlijst naar medewerkers verstuurd. Deze Medewer-

ker Promotie Score (MPS) laat, na een daling in het tweede kwartaal, een stijgende lijn zien in Q3 en 

Q4. Het blijft bijzonder dat medewerkers, ondanks alle Corona-maatregelen en beperkingen erg posi-

tief zijn in hun beoordeling.  

 

 

Vragen MPS Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 

Cijfer WZU Veluwe als werkgever 7,52 7,13 7,25 7,39 

Cijfer voor werkplezier in jouw functie 7,72 7,30 7,49 7,41 

Hoe waarschijnlijk is het dat jij WZU Veluwe 

als werkgever aanbeveelt aan bekenden 
7,63 7,13 

7,27 7,42 

 

Indicatoren personeelssamenstelling 

Jaarlijks levert WZU Veluwe de indicatoren over personeelssamenstelling aan het Zorginstituut. Met de 

volgende verplichte indicatoren wordt inzicht gegeven in een verantwoorde personeelssamenstelling: 

aard van de aanstelling; kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers; ziekteverzuim; in-, door- en 

uitstroom en ratio personeelskosten/opbrengsten (P-quote).   

 

Hulpmiddelen voor medewerkers ICT en AVG  

Op het gebied van ICT en in relatie tot de AVG worden onder meer de volgende hulpmiddelen ingezet:  

- Door de aanschaf van Tools4ever wordt automatisch voor iedere nieuwe medewerker een account 

aangemaakt conform het vastgelegde autorisatiebeleid.  

- Met behulp van een nieuw en uitgebreider Mobile Device Management worden smartphones en 

andere mobiele apparatuur op afstand beheerd.  

- Dubbele authenticatie is operationeel waar dat vereist is, onder andere in NEDAP.   

- De interne controle op het gebruik van cliëntdossiers in NEDAP is ingeregeld. Via een escalatie-

mechanisme kan de medewerker zich in onvoorziene situaties toegang verschaffen tot een dos-

sier buiten de standaard autorisatie. De logging van deze escalatie wordt gemonitord.  

- Een nieuwe E-Learning voor informatiebeveiliging / AVG komt begin 2021 beschikbaar.   

- Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met OZO verbindzorg, waardoor medewerkers 

op basis van goede afspraken kunnen deelnemen aan dit communicatieplatform.  



 

                             Jaar-/Kwaliteitsverslag 2020, versie DEF 210526 

34 34 

- Als dienst voor veilig mailen is gekozen voor Zorgmail, dat begin 2021 wordt geïmplementeerd. 

Zorgmail ondersteunt ook het digitale berichtenverkeer, zodat brief- en faxverkeer kan worden 

verminderd (ontvangen van ziekenhuisuitslagen bij zorg met behandeling). Het verwijzen naar 

ziekenhuizen en het aanvragen van onderzoeken was al eerder gedigitaliseerd met Zorgdomein.   

- Voor de trombosezorg wordt samenwerkt met St. Jansdal en gebruikgemaakt van Portavita. Hier-

bij werd - ten onrechte - geen gebruik gemaakt van dubbele authenticatie. Op verzoek van WZU 

Veluwe is dit nu wel geactiveerd. 

- Het privacyreglement is aangepast en goedgekeurd door OR, cliëntenraad en MT.   

- Het informatiseringsbeveiligingsbeleid is vastgesteld in december. 
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9. Medezeggenschap 
 

Verzorgende en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR), Cliëntenraad (CR) en Ondernemings-

raad (OR) 

De start van de jaarplancyclus vond plaats op de MT beleidsdag in juli, waarbij vertegenwoordigers 

van de VVAR, CR en OR en alle leidinggevenden hun aandachtspunten voor het Jaar & Kwaliteitsplan 

2021 en de strategie voor de komende jaren presenteerden. In september vond vervolgens een 

tweede afstemming plaats over de nadere uitwerking van dit Jaar & Kwaliteitsplan 2021. Dat gebeurde 

zowel met leidinggevenden als met de medezeggenschap. 

 

De VVAR, CR en OR worden regelmatig betrokken bij besluitvormingsprocessen en projectgroepen 

(waaronder de nieuwbouw, wassen & linnen, duurzaamheid). Hierdoor wordt al vanaf aanvang van 

projecten rekening gehouden met input van de werkvloer. Ook bij de sollicitatieprocedure van de Di-

recteur Zorgbedrijf was de VVAR betrokken. 

 

Tegelijk heeft Corona het ook lastig gemaakt om medezeggenschap vooral in het eerste half jaar goed 

vorm te geven. De bestuurder en alle medezeggenschapsorganen hebben hier last van gehad. Ener-

zijds doordat in een crises meer top-down maatregelen worden genomen en regelgeving van buitenaf 

weinig keuzevrijheid liet, waardoor het zwaartepunt van de medezeggenschap werd verlegd naar in-

formeren. Anderzijds ook omdat het digitaal vergaderen diepere gesprekken over gevoelde dillema’s 

bemoeilijkte. Hierbij valt te denken aan dilemma’s van veiligheid voor medewerkers (OR, BPM, testbe-

leid, naasten van medewerkers uit een risicogroep), welzijn versus veiligheid voor cliënten (VVAR, vei-

lige zorg voelde lang niet altijd als goede zorg, moreel beraad), welzijn versus veiligheid en individueel 

belang versus collectieve belang (CR, eenzaamheid cliënten en pijn, onmacht familieleden, bezoekre-

geling, contactmogelijkheden voor familie verschillende inzichten bij cliënten en familie over de afwe-

ging tussen welzijn en veiligheid). Op initiatief van de CR  is er een werkgroep toegangsbeleid in ver-

band met Corona ingesteld om in een gecombineerde vergadering van VVAR, OR en CR de bezoekre-

geling te bespreken.   

 

De bestuurder heeft vorig jaar drie keer een overlegvergadering met de VVAR gehad en gesproken 

over Corona, aanvullende verpleegkundige functiebeschrijvingen, het medewerkerstevredenheidson-

derzoek, het auditrapport, Plan Welzijn en vrijwilligers. Het VVAR-congres voor WZU Veluwe moest 

helaas worden uitgesteld.  

 

De OR en de CR hebben onder andere adviesaanvragen behandeld over de aankoop van de grond in 

Epe en financiering van de nieuwbouw in Epe, Nunspeet en ’t Harde, het privacyreglement en de 

klachtenregeling, Plan Welzijn en vrijwilligers. Verder is Corona een belangrijk gespreksonderwerp ge-

weest. Eveneens zijn de kwartaalrapportages en jaarstukken en begroting met de OR en CR bespro-

ken. Verder is vanuit de RvT bezoek gebracht aan de OR en CR, andersom zijn delegaties van de CR 

en OR bij de RvT op bezoek geweest 
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. 

 

De CR heeft geadviseerd over het beleid Zorg en Dwang. Ook was de 

cliënttevredenheid een regelmatig gespreksonderwerp. Helaas konden 

door Corona veel familieavonden georganiseerd vanuit de CPR (cliën-

tenparticipatieraad) dan wel de locatiemanager en CPR gezamenlijk 

niet plaatsvinden. Verder hebben de CPR-en besloten om het geld van 

de middelen Waardigheid en trots per locatie in te zetten voor een 

WZU Breed TV kanaal, waardoor cliënten die op hun kamer verblijven 

toch van dagopeningen, vieringen en gezamenlijke activiteiten kun-

nen meegenieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beleid Samen Roosteren is met de OR overeengekomen en ondertekend in december 2020, met 

als doel de werk-privébalans van medewerkers te verbeteren.  
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10. Bestuur en toezicht 
 

Governancecode 2017 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichtvisie en –kader, waarin de Governancecode 2017 is ver-

werkt. Uitgangspunt bij de toezichtvisie is een duidelijk onderscheid tussen toezicht houden en bestu-

ren als het gaat om verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De protestants christelijke identiteit en 

de daaraan gekoppelde waarden en normen zijn voor de RvT een waardevolle basis van de professio-

nele zorgverlening. De RvT ondersteunt de ambitie ‘een voorbeeld voor christelijke zorg in 2020’, die 

in 2021 is uitgewerkt in het thema ‘een voelbare en praktische christelijke identiteit’ volmondig. 

 

2020 een bijzonder jaar  

Zoals eerder gememoreerd is 2020 gedomineerd door de Corona-pandemie. Ook WZU Veluwe is daar-

door zwaar getroffen. De pandemie heeft veel gevraagd van cliënten, familieleden, medewerkers en 

het management. Een fors aantal cliënten, een vrijwilliger en 2 medewerkers zijn overleden. Als ge-

volg van de maatregelen konden de cliënten geruime tijd geen of slechts beperkt bezoek ontvangen. 

Voor de cliënten waren de quarantaine maatregelen heel ingrijpend. Wij spreken bewondering uit voor 

de cliënten, dat zij deze hebben verdragen. Voor de medewerkers was het ook een heel intensieve pe-

riode, waarbij zij het leed en eenzaamheid van de cliënten voluit proefden. Wij zijn onder de indruk 

van de saamhorigheid die er tijdens de crisis te merken was en van de niet aflatende inzet van mede-

werkers om toch zo goed mogelijk zorg te blijven verlenen. Ook is het mooi om te merken dat in deze 

omstandigheden de pastorale medewerkers van grote betekenis mochten zijn voor cliënten en mede-

werkers. De door pastorale medewerkers met de teams georganiseerde herdenkingsbijeenkomsten 

waren belangrijk om in rust de overledenen met familieleden en medewerkers te kunnen herdenken.  

 

Begrijpelijk is dat bij een dergelijke uitbraak veel ingrijpende beslissingen snel genomen moeten wor-

den. Om goed geïnformeerd te blijven over de actuele situatie en adequaat te kunnen monitoren, is er 

frequent en goed contact geweest tussen de bestuurder en RvT. De bestuurder heeft ons op de hoogte 

gehouden van alle ontwikkelingen en besluiten door middel van een zeer informatieve Corona-tijdlijn. 

Corona was en is nog steeds vast agendapunt in iedere vergadering.  

 

Commissies  

Uit oogpunt van doeltreffendheid en doelmatigheid en ter voorbereiding van de besluitvorming werkt 

de RvT met commissies, te weten:   

1. De Auditcommissie Financiën richt zich op het verlenen van advies inzake het financiële be-

heer en beleid van de organisatie. De Auditcommissie Financiën heeft begin 2020 intensief 

overleg gehad met de bestuurder, controller en manager Bedrijfsvoering over de vastgoed-

strategie, de aankoop van de Van der Feltzlaan in Epe, de nieuwbouw in Nunspeet en de daar-

voor benodigde financiering. 

2.  De Auditcommissie kwaliteit & veiligheid richt zich op het verlenen van advies aan de bestuur-

der en RvT inzake het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De 

voortgang op de thema’s uit de Kwaliteitskaders, zoals opgenomen in het kwaliteitsplan wor-

den door de bestuurder, directeur Zorgbedrijf en manager Kwaliteit en Veiligheid besproken 

met de auditcommissie kwaliteit & veiligheid. Hierbij komen onderwerpen aan de orde zoals 

interne en externe audits, MIC, onvrijwillige zorg, klachten, personeelsformatie, verzuim. Dit 

jaar is de aanpak van Corona steeds onderwerp van gesprek geweest. 

3.  Remuneratiecommissie voert het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder en geeft 

advies aan de RvT over het vaststellen van de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de 
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bestuurder. Tevens heeft deze commissie een adviserende rol bij selectie, benoeming, evalua-

tie en beloning van de RvT.  

 

Alle commissies zijn in 2020 regelmatig bij elkaar gekomen.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht  

De samenstelling van de RvT is multidisciplinair en met diversiteit in protestants-christelijke achter-

grond. Voor samenstelling, verdeling van aandachtsgebieden en verantwoording van functies en ne-

venfuncties en het rooster van aftreden wordt verwezen naar bijlage 5. In 2020 kon een traject voor 

de werving van twee nieuwe leden van de RvT succesvol worden afgesloten, waardoor de twee ultimo 

2020 vertrekkende leden van de Raad van Toezicht met ingang van 2021 konden worden vervangen. 

Hieronder één lid met het aandachtsgebied zorg, die op bindende voordracht van de Cliëntenraad is 

benoemd.  

 

Informatievoorziening  

Om op een passende wijze toezicht te houden is een goede informatievoorziening en binding met de 

organisatie van groot belang. De RvT investeert in normale tijden in die binding door werkbezoeken 

aan locaties, contacten met de ondernemingsraad en cliëntenraad. Ook contacten met externe sta-

keholders spelen hierin een rol. Door Covid-19 hebben dergelijke contacten in 2020 maar beperkt 

kunnen plaatsvinden. De vergaderingen van de RvT en de commissies zijn echter ook in 2020 doorge-

gaan zoals gepland, maar dan veelal digitaal. De RvT kwam in dit verslagjaar zeven keer in vergade-

ring bijeen, vijf reguliere en twee thema gerichte vergaderingen. De bestuurder was aanwezig bij alle 

RvT-vergaderingen. Voorafgaand aan elke vergadering hield de RvT, zonder aanwezigheid van de be-

stuurder, vooroverleg. 

 

De voorzitter van de RvT heeft in 2020 regelmatig bilateraal overleg gevoerd met de bestuurder. Van 

het besprokene is in de daarop volgende reguliere vergadering, verslag gedaan. 

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

steld, verslag van onder meer de ontwikkelingen in de medezeggenschapsorganen, de organisatie en 

de relatie met de in- en externe stakeholders. Deze mededelingen worden ook met de OR en CR ge-

deeld. 

 
Besluitvorming 

Statutair is vastgelegd welke besluiten voorafgaand goedkeuring van de RvT behoeven. In 2020 

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

 Goedkeuring Huisvestings- en vastgoed strategie 2020-2023, met daaruit voortvloeiend de goed-

keuring voor Nieuwbouw in Epe, aanvullende nieuwbouw in Nunspeet en vervangende nieuwbouw 

op basis van huur in ’t Harde 

 Goedkeuring variant B van de businesscase en optimalisatie van Van der Feltzlaan naar 62 appar-

tementen,  

 Goedkeuring van beroep op ontbindende voorwaarde koopovereenkomst van der Feltzlaan voor 

zover nodig. 

 Goedkeuring financieringsvoorstel voor Nieuwbouw in Epe, aanvullende nieuwbouw in Nunspeet en 

vervangende nieuwbouw op basis van huur in ’t Harde. 

 Goedkeuring Jaarplan 2020, jaarrekening 2019, jaarverslag 2019, kwaliteitsverslag 2019, 

jaar/kwaliteitsplan 2021 en de begroting 2021; 
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 Overige genomen besluiten: Herziening procuratieregeling, Herbevestiging WNT klasseindeling  

III, Vaststelling klasseindeling II-2021 honorarium conform WNT 

 

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.  

 

Sinds 2019 heeft de RvT op advies van de Auditcommissie Financiën Verstegen tot controlerend ac-

countant benoemd. De leading accountant is de heer drs. F. van der Plaat RA.  

 

Voortgaande ontwikkeling professionaliteit 

De bestuurder neemt deel aan één intervisiegroep. 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 remuneratie-

commissie 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 scholing of na-

men deel aan seminars in lijn met hun specifieke aandachtsgebied.  

 

De RvT heeft het eigen functioneren geëvalueerd in maart 2020. De bestuurder is betrokken in deze 

evaluatie en ontving een terugkoppeling. 

 

Tenslotte 

WZU Veluwe heeft een intensief zwaar jaar achter de rug. Ook de eerste maanden van 2021 vraagt 

Corona het nodige van cliënten en medewerkers. Ondanks Corona zijn we bezig met de transitie van 

woonzorg naar verpleegzorg, de uitrol van de behandeldienst, de uitbreiding van De Bunterhoek en de 

nieuwbouw van de Boskamp. Stuk voor stuk intensieve trajecten, die ook veel van medewerkers en 

cliënten vragen. Wij  hebben als RvT grote bewondering voor het Bestuur, alle medewerkers en vrij-

willigers voor hun onverminderde inzet voor de zorg en het welzijn van de cliënten die met hun zorg-

vraag een beroep doen op de ondersteuning van WZU Veluwe. We gaan met vertrouwen dit nieuwe 

jaar in, omdat we ons daarbij gesteund weten door de kracht en bijstand van onze Hemelse Vader. 
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11. Financieel beleid / verantwoording inzet extra middelen 
 

De impact, die Corona heeft gehad, is ook te zien in het beroep dat WZU Veluwe heeft moeten doen 

op de veelheid aan Corona regelingen. Zonder deze regelingen en samenwerkingen met het Zorgkan-

toor Zilveren Kruis, alle zorgverzekeraars, de gemeenten in Noord-Veluwe en financierder de Rabo-

bank zou de financiële gezondheid van WZU Veluwe ernstig zijn aangetast. 

 

De omzet is toegenomen met 14% of € 5.944.000. Dit wordt veroorzaakt door compensatie Corona, 

subsidie zorgbonus, toename plaatsen met behandeling en de stijging van het tarief als gevolg van de 

kwaliteitsgelden. WZU Veluwe heeft in overleg met het ROAZ een aparte Covid Unit ingericht in de 

oude Bunterhoek om het ziekenhuis te ontlasten. De investeringen zijn beperkt geweest door bijna 

gratis inzet van het bouwteam dat betrokken was bij de bouw van de Nieuwe Bunterhoek. De omzet is 

€ 58k geweest en is aan 19 cliënten zorg verleend. 

 

De bouwvergunning van De Bunterhoek fase II is definitief verleend voor de realisatie van 26 plaatsen 

in eigendom naast de nieuwe locatie de Bunterhoek. De bouwvergunning voor de realisatie van de 

nieuwe Boskamp ligt ter inzage. Ook dit project wordt in eigendom ontwikkeld met een capaciteit van 

62 plaatsen. De realisatie van het derde project, de vervanging van Mariposa in ’t Harde, met een ca-

paciteit van 60 plaatsen is in ontwikkeling. Deze locatie zal worden gehuurd van een derde. De inves-

teringen zullen € 22,4 miljoen bedragen. Met de Rabobank is een financieringsarrangement van € 21,7 

miljoen overeengekomen. 

 

De personele kosten zijn met 12,4% toegenomen door een toename van FTE met 5,4%, de kosten 

van de zorgbonus en CAO stijging. De inhuur van personeel niet in loondienst is gedaald. 

 

De overige kosten nemen toe met 18% door vooral de kosten in relatie tot Corona.  

 

De afschrijvingen nemen toe vanwege de oplevering van de nieuwe Bunterhoek onder gelijktijdige 

verlaging van de huur van het Kodal.  

 

De rentelasten nemen toe door de investering en financiering van de nieuwbouw en de gebouwen in 

ontwikkeling.  

 

Het resultaat komt uit op een winst van € 596.734. Dit is lager dan het begrote resultaat en het resul-

taat over vorig jaar. 

 

De exploitatiebegroting voor 2021 komt uit op een resultaat van € 716.000. De omzet. Er wordt een 

omzet verwacht van € 46 mln. en dat is lager dan de omzet over 2020 waarin de compensatie voor 

Corona hoog is. Ook is bij WZU Veluwe nog sprake van een beperkte leegstand ten opzichte van de 

situatie van februari 2020, de maand voor de Corona crisis. Ook is nog sprake van een hoger verzuim 

dan WZU Veluwe gewend is. Toch verwachten wij dat de omzet en inzet van medewerkers conform de 

begroting zullen worden gerealiseerd. We zien weer een toename van de wens om op één van onze 

locaties te willen verblijven.  
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Resultaatratio 2020 2019 2018 2017 

Resultaat/omzet 1,25% 2,10% 0,92% 0,52% 

Liquiditeit  2019 2018 2017 

Current ratio 155,2% 88,2% 141,2% 274,1% 

Quick ratio 155,2% 88,2% 141,2% 274,1% 

Solvabiliteit  2019 2018 2017 

Solvabiliteitsratio 24,0% 30,1% 37,6% 41,1% 

Vermogensratio 23,4% 25,3% 26,0% 26,4% 

Weerstandsniveau  2019 2018 2017 

Eigen vermogen en Voorzienin-

gen/Totale opbrengst 

24,0% 25,9% 27,% 28,0% 
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Bijlage 1: Gegevens over WZU Veluwe 
 

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 WZU Veluwe 
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PROCENTUELE ZZP VERDELING
PERIODE JANUARI T/M DECEMBER 2020

Werkgebied locaties WZU Veluwe 

De locaties van WZU Veluwe bevinden zich in Epe, Nunspeet, ‘t Harde, Elburg en Wapenveld. Op 31 

december 2020 tellen deze locaties 400 appartementen. Woonvormen zijn: Wonen met zorg (somatiek), 

Kleinschalig Wonen (psychogeriatrie), Tijdelijk verblijf (ELV, respijtzorg), Beschermd Wonen GGZ-C. De 

Bunterhoek is een ‘accommodatie’ in het kader van de Wet Zorg en Dwang.  

  

Locatie  Aantal appartementen  

31/12/2020 

Waarvan appartementen 

Kleinschalig Wonen  

De Boskamp in Epe  76  

De Bunterhoek in Nunspeet 124 62  

Mariposa in ’t Harde  48   

Het Nieuwe Feithenhof in Elburg  64 24 

Rehoboth in Wapenveld  88 10 

Totaal  400 96  

 

Aantal cliënten  

In onderstaande tabel staat het aantal cliënten per zorgsoort, peildatum: 31-12-2020  

 

Zorgsoort Aantal cliënten 

Wonen met Zorg met ZZP (Wlz) 318 

VPT 13 

Wonen met Zorg overig (ELV, NIP, GGZ) 28 

Thuiszorg (Zvw en WLZ) 339 

Wmo en WLZ huishouding 598 

Wmo en WLZ dagbesteding* 34 

* Cliënten die naast dagbesteding ook gebruik maken van Thuiszorg, zijn meegeteld bij Thuiszorg.  

 

ZZP verdeling Wlz  

In onderstaand figuur staat het percentage cliënten per ZZP, inclusief Volledig Pakket Thuis en exclusief 

cliënten GGZ-C, Eerstelijnsverblijf, Respijtzorg en Niet geïndiceerde Partners. Het figuur geeft het ge-

middelde weer van 2020.  
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Aantal FTE zorgmedewerkers 

In onderstaande diagram is aangegeven hoeveel FTE zorgmedewerkers er werken bij WZU Veluwe: 

gemiddeld 357 FTE in loondienst en 15 FTE PNIL in de periode januari t/m december 2020. Dit is uitge-

splitst naar functieniveau. Het onderstaande diagram gaat over personeel in loondienst. Het betreft 

medewerkers in zowel Wonen met Zorg, thuiszorg, Dagbesteding als Flexpool. 
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Niveau 4
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Niveau 5
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Bijlage 2: Resultaten van de verbeterplannen 2020 
 
In deze bijlage zijn de resultaten weergegeven van de verbeterplannen zoals opgenomen in hoofdstuk 

4 van het Kwaliteitsplan 2020, gecombineerd met de voornemens in het Jaarplan. In de laatste kolom 

van het schema is aangegeven of het beoogd resultaat (de Kritische Prestatie Indicator) is behaald. 

Een groene smiley betekent ‘behaald’, een gele ‘deels behaald’ en een rode ‘niet behaald’. Over de in-

houd van de onderwerpen is geschreven in de voorgaande hoofdstukken. 

 

Samenvattend kan worden gezegd dat een groot deel van de verbeterplannen in 2020 is gestart, maar 

vanwege Corona moest worden bijgesteld. Omdat de prioriteit lag bij het verlenen van de dagelijkse 

zorg aan cliënten, was er enige tijd geen tijd en geen ruimte om aandacht te besteden aan de verbe-

terpunten en om nieuwe plannen op te pakken. In dit bijzondere jaar was het ook niet realistisch om 

de beoogde resultaten op bijvoorbeeld verzuim en verminderen van werkdruk te behalen. Op andere 

punten zijn juist kansen ontstaan, zoals het leren op de werkvloer en de samenwerking in de regio. 

Dit is beschreven in de voorgaande hoofdstukken.  

 

De openstaande punten van het jaarplan 2020 zijn, meer of minder expliciet, opgenomen in het Kwali-

teitsplan 2021, zodat er in 2021 aandacht blijft voor deze acties/projecten.  

 
INVALSHOEK CLIENT   
Doelstelling KPI Resultaat 
1. Vraaggericht werken realise-
ren op welzijn/welbevinden  
 

Eind 2020 heeft iedere cliënt een doel in het 
zorgplan op het gebied van welzijn/zingeving. 
Eind 2020 geven cliënten aan dat zij tevreden 
zijn over welzijn / zingeving. 

  

  

2. De vastgestelde visie op 
voeding en gastvrijheid imple-
menteren  

De voedingsvoorkeur van cliënten is bekend. 
Cliënten zijn tevreden over de beleving van 
voeding en gastvrijheid.  

 

3. Cliënten ontvangen veilige 
en professionele zorg, geba-
seerd op hun vraag en be-
hoefte.  
Het methodisch werken door      
medewerkers rondom de cliënt 
is goed geborgd.  

Op elke locatie is door steekproeven op ECD’s 
duidelijk dat methodisch wordt gewerkt.  
Op iedere locatie is de cliënttevredenheid ge-
middeld een 8 of hoger.  
De specialisten kwaliteit ondersteunen teams 
door  gegevensanalyse en advies, doel is le-
ren en verbeteren.  

 

 

 

4. Verdiepen en verbeteren 
van de samenwerking tussen 
de behandelaren en de zorg-
medewerkers. 
 

Kwartaaloverleg tussen verpleegkundigen en 
vertegenwoordiging van het behandelteam, 
om elkaar te versterken.  
Er zijn voldoende behandelaren. 
Overgang naar zorg met behandeling op De 
Bunterhoek en Rehoboth.  

  

 

 /  

5. Cliënten de mogelijkheid ge-
ven om gebruik te maken van 
woonzorgtechnologie.  

Domotica is in gebruik genomen in De Bun-
terhoek. 
Op andere locaties worden de mogelijkheden 
goed benut.   

 
 

 
6. Ondersteunende processen 
verlopen soepel zodat deze 

Processen die begin 2020 als prioriteit zijn 
benoemd, zijn gedurende het jaar ingericht.   
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ondersteunend zijn aan het 
leef- en werkcomfort.  

 

7. Passende huisvesting voor 
alle cliënten Wonen met Zorg 
die geschikt is om professio-
nele en passende zorg te verle-
nen. 

In Q2 duidelijkheid over toekomst De Bos-
kamp. 
In Q2 duidelijkheid over toekomst Mariposa. 
Plannen uitbreiding huisvesting Nunspeet met 
26 plaatsen terrein van oude De Bunterhoek. 

 

 

 

INVALSHOEK MEDEWERKERS 
8. Deskundigheid van mede-
werkers past bij de cliënten. 
 

Medewerkers zijn geschoold volgens het op-
leidingsplan. 
Coaching on the job. 
Van de zorgmedewerkers vanaf niveau 3 is 
90% geregistreerd in het  kwaliteitsregister. 

 

 

 

9. Voldoende medewerkers: 
a) Werven nieuwe medewer-
kers rondom cliënt.   
b) Behouden van medewer-
kers: binden en boeien, duur-
zame inzetbaarheid.  

Tevredenheid medewerkers stijgt van 6,7 in 
2018 naar 7,6 in 2021.  
Uitstroom ligt onder sector gemiddelde VVT 
(2019: VVT uitstroom is 11%).  
Verzuimpercentage ligt onder sector gemid-
delde VVT (2020:  8.2%, bron CBS).  
Procentuele verdeling werkdruk is t.o.v. vo-
rige meting in MTO 2018 verbeterd. 

 
 

 

  
 

 
 

  
INVALSHOEK ORGANISATIE 
10. Realiseren herinrichting  
Zorgbedrijf, passend bij de 
transitie verpleeghuiszorg. In-
zet regieverpleegkundigen en 
EVV draagt bij aan het op een 
hoger niveau brengen van  
teams en het vergroten van ei-
genaarschap. 

Er is helderheid over taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden. 
Iedere locatie heeft minimaal 2 regie-ver-
pleegkundigen en voldoende EVV-ers.  
Functieomschrijvingen zijn in 2020 geëvalu-
eerd, vastgesteld en passend bij het nieuwe 
organogram en de Canmeds rollen van de be-
roepsgroep. 

 
 

 
 

 

11. Strategische personeels-
planning.  

WZU breed en per locatie is er is een strategi-
sche personeelsplanning die passend is bij de 
situatie van de locatie, op de (middel)lange 
termijn (2022 - 2025). 

 

12. Financiën op orde.  Resultaat 2020 is conform de goedgekeurde 
begroting 2020.  
Administratieve processen op orde. 

 

 
INVALSHOEK TOETSING/EVALUATIE 
13. Evalueren hoe cliënten de 
zorg en ondersteuning en kwa-
liteitsverbeteringen ervaren.   
En hoe de kwaliteit nog  verder 
verbeterd kan worden. 

Iedere locatie evalueert in hoeverre cliënten 
positief zijn over kwaliteitsverbeteringen die 
hun dagelijks leven raken én welke verbete-
ringen nog nodig zijn. Hiervoor wordt een mix 
kwantitatieve en kwalitatieve methodieken in-
gezet: dossiers, observaties, familieavonden 
i.s.m. CPR.  
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Bijlage 3: Langdurige zorg thuis met Wlz indicatie 
 

Inleiding 

In aanvulling op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in 2019 het addendum ‘Langdurige zorg thuis 

met een Wet Langdurige Zorg indicatie’ gepubliceerd. In dit addendum is beschreven wat cliënten, 

zorgprofessionals, zorgaanbieders en verzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Con-

form dit addendum heeft WZU Veluwe het document ‘Invulling kwaliteitseisen langdurige zorg thuis 

met een Wlz-indicatie’ (augustus 2019) vastgesteld op welke manier zij invulling geeft aan het verbe-

teren en behouden van kwaliteit. Hieronder wordt verantwoord op welke manier WZU Veluwe in 2020 

invulling heeft gegeven aan de acht inhoudelijke thema’s. Om overlap te voorkomen is, waar mogelijk, 

verwezen naar teksten in de voorgaande hoofdstukken. 

 

Verslag 2020 inhoudelijke thema’s 

 

Thema Verslag 2020 

1. Persoons-ge-

richte zorg en 

ondersteuning 

Zie hoofdstuk 3. Aanvulling: Sinds 2019 kunnen cliënten in de thuissituatie ge-

bruik maken van geestelijke verzorging van WZU Veluwe. Dit voorziet in een 

grote behoefte. Er is ook een gespreksgroep gestart. De cliënten worden ‘ver-

wezen’ vanuit de thuiszorg of dagverzorging. 

2. Multidiscipli-

naire aanpak 

De Wijkverpleegkundigen zorgen voor samenhang in de zorg. Daartoe wordt 

samengewerkt met huisartsen, eerstelijns zorgverleners en ziekenhuizen (zo 

veel mogelijk met OZO verbindzorg). Wijkverpleegkundigen kunnen ook een 

beroep doen op eigen gespecialiseerde medewerkers (zie hoofdstuk 6). Ook de 

Specialist Ouderengeneeskunde van WZU Veluwe kan worden ingeschakeld 

voor advies. 

Mantelzorgers worden actief betrokken. WZU Veluwe neemt deel aan het lan-

delijke project “In voor mantelzorg-thuis”, met als thema ‘van schotten naar 

samenwerken om de mantelzorger van naasten met GGZ -problematiek tot 

bloei te laten komen’. Zie ook hoofdstuk 3.  

3. Verantwoord 

thuis wonen 

WZU Veluwe helpt cliënten bij het behouden van zelfstandigheid, regie en zelf-

redzaamheid. Door zorg en ondersteuning te geven en door actief mee te den-

ken hoe het sociale netwerk en vrijwilligers hieraan bij kunnen dragen. Zij ad-

viseren en wijzen de weg bij vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld vei-

ligheid of woningaanpassing.  

Doordat de thuiswonende cliënten met een Wlz indicatie vlakbij een woonzorg-

centrum is er 24 uurs nabijheid. Er kan echter een moment komen dat thuis 

wonen niet meer verantwoord is. Signalen worden tijdig besproken. Evaluatie 

van het zorgplan vindt structureel plaats. 

Gesprekken over wensen en passende zorg in de laatste levensfase worden tij-

dig besproken met cliënt en mantelzorgers en vastgelegd in het zorgdossier 

(Advance care planning). WZU Veluwe heeft Zorgconsulenten die ingeschakeld 

kunnen worden als de palliatieve of terminale fase is aangebroken.   

4. Wonen en 

welzijn 

Wonen: zie punt 3. Welzijn: cliënten kunnen gebruik maken van dagbesteding 

van WZU Veluwe. Zorgmedewerkers hebben een signalerende functie op het 

gebied van welzijn en welbevinden. 

5. Veiligheid Zie o.a. hoofdstuk 3 (bijv. hygiëne en infectiepreventie) en hoofdstuk 7.  
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6. Leren en ver-

beteren 

Zie hoofdstuk 7, Leren en verbeteren.  

Daarnaast is het terugbrengen van regeldruk een belangrijk aandachtspunt in 

de Thuiszorg, zowel in het belang van cliënten als van medewerkers. 

7. Leiderschap, 

governance en 

management 

Zie hoofdstuk 8 (bijv. Samen van A naar Beter), 9 (Medezeggenschap) en 10 

(Bestuur en Toezicht). 

8. Gebruik van 

informatie 

Zie Hoofdstuk 6. In de PREM (Patiënt Reported Experience Measure) is de 

Thuiszorg van WZU Veluwe heel positief beoordeeld. Maar liefst 97 % van de 

cliënten beveelt WZU Veluwe aan.  
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Bijlage 4: Huisvesting 
 

In 2020 maakt WZU Veluwe gebruik van de volgende locaties: 

 

Epe WZC De Bos-

kamp 

 Huur Habion 

 DAC De Eijk huur Stichting Eper Kulturhűs  

 Bedrijfsbureau Huur Overmars Vastgoed BV 

 Dependance Be-

drijfsbureau 

Huur Dhr. A.H. de Greef 

Oene Appartementen 

Keizershof 

Huur Keizershof CV 

Wapenveld WZC, DAC Reho-

both 

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 Bunter-

hoek 

Eigendom  

 

Legenda: 

o DAC: dagactiviteitencentrum 

o WOC: wijkontmoetingscentrum 

o WZC: woonzorgcentrum 
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Bijlage 5: Kengetallen 
 

Kengetallen  

 

 

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegevens Aantal/ 

Bedrag in 

2020 

Aantal/ 

bedrag in 

2019 

Aantal/ 

bedrag in 

2018 

 Capaciteit 

Aantal beschikbare plaatsen met verblijf (Wlz) per 

einde verslagjaar 

419 419 419 

Productie 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar 67.594 103.465 128.760 

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 62.520 43.147           
10.769 

Aantal verzorgingsdagen volledig pakket thuis 4.680              7.536 9.524 

Aantal GGZ-C verzorgingsdagen in verslagjaar 1.027 1.429           2.421 

Aantal ELV verzorgingsdagen in verslagjaar 1.227 1.589           3.076 

Personeel  

Gemiddeld FTE personeelsleden in loondienst   590 560 
 

530 
 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 47.780.954 41.836.726 37.355.391 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kos-

ten 

38.599.245 34.625.323 29.326.519 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 9.181.709 7.211.403 8.028.872 

 

 

Vergeleken met 2018 is het totaal aantal FTE in 2020 toegenomen met 81 FTE. Hiervan is 76 FTE in 

loondienst en 5 FTE externe inhuur. Deze toename is mogelijk geweest vanuit het Kwaliteitsbudget, de 

uitbreiding van behandelplaatsen en toename van de productie (hogere bezetting qua cliënten).  

 

Zorgpersoneel  Toename FTE in 2020 (i.vm. 2018) vanuit Kwali-

teitsbudget 

Niveau 1 in loondienst 22 

Niveau 2 in loondienst 10 

Niveau 3 in loondienst 3 

Niveau 4 in loondienst 16 

Niveau 5 in loondienst 2 

Niveau 6 in loondienst 3 

Behandelaar in loondienst 13 

Overig zorgpersoneel in loondienst  1  

Leerlingen in loondienst 6 

Zorgpersoneel inhuur 5 

Totaal 81 FTE 
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Bijlage 6: Structuur van WZU Veluwe 
 
 

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

handeling. 

 

Het MT wordt gevormd door de bestuurder, directeur Zorgbedrijf, manager Kwaliteit & Veiligheid, ma-

nager Behandeldienst, manager Bedrijfsvoering, manager HRM en de controller.  

 

Samenstelling MT ultimo 2020 

Naam Functie 

De heer W.H. Martens MBA bestuurder 

De heer drs. N. van Noord RA controller  

De heer D.J.B. Sein directeur Zorgbedrijf 

Mevrouw J. van de Werfhorst-Mulder manager Kwaliteit & Veiligheid 

De heer P. Bos manager Behandeldienst 

De heer E. van der Steege MSC manager Bedrijfsvoering 

Mevrouw M. Hogendoorn-Van den Bor manager HRM 
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Organogram WZU Veluwe ultimo 2020 
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Bijlage 7: Raad van Toezicht 
 

Samenstelling RvT 

De samenstelling, verdeling en verantwoording van functies en nevenfuncties ultimo 2020 wordt onder-

staand 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 Bin-

nensportaccommodaties 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: bestuurslid Lareb, lid RvT GHZ en voorzitter RvT Ziekenhuis Gelderse Vallei, lid RvT Le-

liezorggroep, voorzitter RvC MCV Nederland. 

 

Met ingang van 1-1-2021 zijn de heer van J. ’t Hul en mevrouw drs. M.R. Koopman-Draijer afgetreden 

en vervangen door: 

 

De heer drs. A. Bijl, geboortedatum 23-01-1959. 

Lid op bindende voordracht van de Cliëntenraad. 
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Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid. 

Voorzitter remuneratiecommissie. 

Aandachtsgebied: Kwaliteit & Veiligheid 

Hoofdfunctie: zelfstandig adviseur in de zorgsector/sociaal domein, specifiek op het gebied van organi-

satieontwikkeling, HRM, kwaliteits- en verandermanagement. 

Nevenfuncties: lid RvT Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam, lid RvT en lid commissie kwaliteit, veiligheid en 

personeel van Stichting Alerimus, lid verwantenraad Stichting Profila Zorg, voorzitter Adviesraad Sociaal 

Domein Gemeente Staphorst 

 

De heer G.A. Born MHA, geboortedatum 05-06-1959 

Lid auditcommissie Financiën.  

Aandachtsgebied: Vastgoed en Financiën 

Hoofdfunctie: directeur Bedrijfsvoering bij Sherpa 

Nevenfuncties: lid Beleid Advies Commissie Bedrijfseconomische aangelegenheden van de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland, bestuurslid en lid moderamen Kruispunt Vathorst, voorzitter stichting 

van beheer Kruispunt Vathorst, penningmeester Stichting Nieuwenoordfonds en vdM fonds. 

   

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 ver-

wachten. Hierdoor wordt het belang van deskundig toezicht nog groter. Daarom is onderstaand rooster 

van aftreden, vastgesteld in de RvT-vergadering van 10 april 2019 en is dit rooster nu aangevuld met 

de twee nieuwe leden. 

 

Naam Start Einde 1e ter-

mijn 

Einde 2e/ 

laatste ter-

mijn 

Overgangs-

regeling 

i.v.m. sprei-

ding van af-

treden 

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. 

De heer A. Bijl 01-01-2021 31-12-2025    

De heer G.A. Born 01-01-2021 31-12-2025    

 


