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VOORWOORD

Het jaar 2021 was wederom een jaar waarin het coronavirus
domineerde. De eerste vaccins werden begin 2021 gezet en
langzaam ging Nederland weer een beetje open. We
mochten weer meer, dichter bij elkaar en zelfs de
mondkapjesplicht was even opgeheven, hoewel niet binnen
onze woonzorg-locaties. Maar een paar maanden later kwam
Nederland in een vierde golf en sindsdien is iedereen binnen
de zorg weer overmatig belast. Met elkaar hoopten wij dat
we het virus na twee vaccinatierondes bij het oud vuil
konden zetten. Niets is minder waar. We hebben inmiddels
een tweede boosterprik campagne achter de rug.

Ik ben erg blij dat we op dit moment binnen de
woonzorglocaties en bij de thuiszorg weinig tot geen
besmettingen hebben en dat het grootste deel van de
cliënten de boosterprik heeft gekregen. Dat biedt
perspectief en hoop. Wel kampen we met een hoog
ziekteverzuim. Het is hoopgevend dat we, ondanks het hoge
ziekteverzuim maar dankzij de enorme inzet van onze
medewerkers, de zorg aan onze cliënten tot op heden niet
hebben hoeven af te schalen. Samen hebben we dit voor
elkaar gekregen. Een groot compliment voor de
medewerkers en vrijwilligers van WZU Veluwe.

De coronapandemie heeft ook in 2021 ertoe geleid dat niet
alle voornemens uit het Jaar- en Kwaliteitsplan 2021 zijn
uitgevoerd. Op verschillende plaatsen in dit Jaar- en
Kwaliteitsverslag komen de gevolgen van corona naar voren.
De niet uitgevoerde voornemens komen aan bod in 2022.

Wat wacht ons de komende jaren? 
In december 2021 heeft de Raad van Toezicht het Jaar- en
Kwaliteitsplan 2022-2024 vastgesteld. Een plan met mooie
ambities. In 2024 willen we bekend staan als de innovatieve,
christelijke zorgaanbieder voor thuis en verpleeghuis. Om
daar te komen brengen we in 2022 de basis (verder) op orde
door de transitie naar verpleeghuiszorg af te ronden. Het
programma Waardigheid en Trots op Locatie helpt ons
daarbij. Ook willen we een steviger positie voor onze
thuiszorg door meer in te zetten op professionele zorg aan
thuiswonende cliënten. Dit doen we door, naast
wijkverpleging en huishoudelijke zorg, extra in te zetten op
Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT).
Twee producten waar in de toekomst grote vraag naar zal
zijn. Met elkaar gaan we aan de slag om onze ambities te
realiseren. Daar hebben we iedere collega bij nodig en dat is
zeker in een moeilijke arbeidsmarkt een stevige uitdaging.

Een ander wenkend perspectief 
Voor mijzelf zal het nodige veranderen. De realisatie van de
nieuwbouw in Epe en ’t Harde zal ik niet meer meemaken
als bestuurder. Op 1 augustus 2022 treed ik terug als
bestuurder van WZU Veluwe. Ik ga met pensioen. Een ander
wenkend perspectief. Tegen die tijd ben ik bijna negen jaar
als bestuurder werkzaam geweest voor WZU Veluwe. Ik ben
er trots op wat we met elkaar hebben bereikt en vertrek in
de verwachting dat WZU Veluwe een mooie toekomst
wacht. Samen kunnen we zoveel meer dan alleen!
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Barmhartig 
De gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan is
voor ons een sprekend
voorbeeld. Wij willen olie in de
wonden doen van iedereen
die dit nodig heeft, voor hen
borg staan en hen veilig laten
verblijven.

Nabij in welbevinden is de missie van WZU
Veluwe. Onze missie is gericht op betekenisvol
leven voor cliënten. Dat doen we door mee te
lopen op het laatste stuk van hun levensweg en te
ondersteunen daar waar mogelijk is. De Bijbel is
hierbij ons uitgangspunt.
De visie van WZU Veluwe luidt: Het verlenen van
zorg en ondersteuning aan cliënten, die is gericht
op het versterken van de zelfstandigheid en de
zelfredzaamheid en die bijdraagt aan het behoud
van de eigen regie. Dat is helpend om het bestaan
betekenis en invulling te geven. De visie vormt
samen met de kernwaarden het ethisch kompas
van WZU Veluwe. Missie, visie en kernwaarden zijn
geënt op de protestants-christelijke waarden.

Passend bij de behoeften die per persoon kunnen
verschillen hanteren we vanuit de zorgvisie drie
kernbegrippen:
Betekenisvol leven - ruimte voor zingeving en
levensvragen, zorgen dat de cliënt en zijn of haar
sociale netwerk van betekenis voor elkaar blijven,
steeds de veiligheid afwegen ten opzichte van de
persoonlijke behoeften van de cliënt.
Ont-moeten - aanpassen van zorg en
ondersteuning aan de voorkeuren van de cliënt,
denken in mogelijkheden, wat iemand nog wel
kan.
Faciliteren - goede afstemming tussen cliënt,
sociaal netwerk, vrijwilliger en medewerker;
ontwikkeling van kennis en vaardigheden van
medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers.

MISSIE EN VISIE

Ondernemend 
De zorg van de toekomst
vraagt om eigenaarschap en
ondernemende mensen.
Zowel binnen als buiten WZU
Veluwe. We benaderen elk
vraagstuk vanuit vertrouwen
en als kans om te laten zien
waartoe christelijke zorg in
staat is.

Van betekenis zijn 
We willen het gevoel van
eigenwaarde van cliënten 
versterken. We zoeken creatief
naar wegen om voor elkaar
van betekenis te zijn.

AMBITIES
In het Jaar- en Kwaliteitsplan 2021 (in perspectief van 2023) zijn vijf ambities geformuleerd:

1. de kwaliteit van zorg wordt door cliënten, financiers en toezichthouders als hoog ervaren;
2. een voelbare en praktische christelijke identiteit;
3. verpleegzorg voor alle locaties Wonen met Zorg (ultimo 2022);
4. een 7,6 voor medewerkerstevredenheid (ultimo 2021);
5. een passende woonomgeving voor cliënten: Wonen met zorg of zorg thuis (ultimo 2023).

PROFIEL WZU VELUWE
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INTERVIEW
‘B IJ  DEMENTIE VIND JE ACHTER ELKE
VOORDEUR EEN ANDER VERHAAL’

Het is niet niks: te horen krijgen dat er sprake is
van dementie. Enerzijds kan het een
vermoeden bevestigen, anderzijds roept het
juist meer vragen en emoties op. Een
casemanager dementie kan in dat geval veel
betekenen, weet Harmke. “Op praktisch gebied
geef ik tips en help ik bij het regelen van
bijvoorbeeld thuishulp of maaltijdservice.
Daarnaast bied ik een luisterend oor en
mentale ondersteuning.” Taken overnemen is
uitdrukkelijk niet de bedoeling. “Ik loop mee
van diagnose tot opname, zowel met de cliënt
als de mantelzorger.” 

Vertrouwen winnen
Tot voor kort combineerde Harmke haar functie
met werken bij het Cliëntservicepunt van WZU
Veluwe. Door het toenemend aantal ouderen
dat langer thuis blijft wonen, zag ze de
hulpvragen groeien. Vanaf 1 mei is ze daarom
volledig aan de slag gegaan als casemanager.
Persoonlijke betrokkenheid is voor de cliënt
met dementie heel belangrijk, weet ze. “Ik ben
oprecht geïnteresseerd in iemands verhaal en
probeer vertrouwen te winnen. Een band
opbouwen helpt bij het accepteren van hulp.”

ZE KOMT BINNEN
WANNEER DE
DIAGNOSE IS
GESTELD EN BLIJFT
BETROKKEN TOT
THUIS WONEN NIET
LANGER GAAT.  MET
KENNIS EN
COMPASSIE LOOPT
CASEMANAGER
DE MENTIE HARMKE
BAKKER MEE MET
CLIËNTEN EN HUN
FAMILIE .  “HET IS  EEN
REIS  DIE  WE SAMEN
MAKEN.”

1. CLIËNT ERVAART 
PERSOONSGERICHTE EN VEILIGE ZORG
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Ouderenzuster 
Aanvoelen wat een cliënt nodig heeft, is voor de
casemanager van essentieel belang. Dat zit
hem bijvoorbeeld in het al dan niet benoemen
van de gestelde diagnose dementie. “Dat kan ik
doen bij iemand die zich nog bewust is van de
diagnose. Maar bij een ander ben ik soms
gewoon de ouderenzuster die een praatje komt
maken.”

Rouwproces
Probeer mee te bewegen met het gedrag van
de cliënt, adviseert Harmke vaak. Tegelijkertijd
weet ze dat dit gemakkelijker is gezegd dan
gedaan. “Vooral voor familie is het lastig om
met de situatie om te gaan.” Onbegrip is niet zo
gek, weet ze. “Kinderen hebben vaak al veel
zorg op zich genomen en ervaren een grote
verantwoordelijkheid. De diagnose dementie
betekent toch een soort afscheid. De
achterblijvers raken een geliefde kwijt en
maken een voortdurend rouwproces door.” 

Emotie
Daarom is de casemanager er ook voor de
naasten van de cliënt. “Ik kijk naar de
onderlinge verhoudingen. Achter elke voordeur
vind je een ander verhaal. Er zit vaak veel
emotie. Het is prettig dat ik in die situatie veel
voor mensen kan betekenen. Ook als mijn hulp
aan de cliënt minder wordt, houd ik contact. Ik
blijf verbonden.”

‘SOMS BEN IK
GEWOON DE
OUDERENZUSTER DIE
EEN PRAATJE KOMT
MAKEN’  
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Casemanagers in twee regio's 

Als een huisarts of geriater de diagnose dementie heeft gesteld, krijgt een cliënt altijd hulp van
een casemanager dementie. Voor WZU Veluwe zijn twee casemanagers actief. Naast Harmke
Bakker is dat Gerda van der Beek. Gerda werkt in de regio Epe-Wapenveld-Hattem. De huisarts of
geriater meldt de cliënt hier aan bij het netwerk dementie. Vanuit hier wordt een casemanager
toegewezen. In de regio Nunspeet-’t Harde-Elburg, waar Harmke werkt, kiest een cliënt of familie
zelf een zorgorganisatie. “Het voordeel van WZU Veluwe is dat we ook woonzorglocaties hebben,
waar een oudere terecht kan als thuis wonen niet meer mogelijk is.”

‘DEMENTIE
BETEKENT OOK
AFSCHEID NEMEN’  



1.1. Cliënten krijgen warme en veilige zorg op maat, vastgelegd in een actueel zorgplan

Cliënt, mantelzorger en medewerker werken goed samen in de zorgdriehoek. In dat kader werkt WZU
Veluwe in het Lerend Netwerk Mantelzorg samen met Riwis, Klein Geluk en Exfam. Deze samenwerking is
in 2021 voortgezet. Met Parcours is een e-learning ontworpen voor de omgang van zorgmedewerkers met
mantelzorgers. De e-learning telt vier modules, deze zijn in concept klaar. De werkgroep heeft plannen
gemaakt om in 2022 verder te gaan als Lerend Netwerk. Doel is elkaar versterken en mantelzorgers
betrokken houden bij de zorg.

Het Werkpakket Werkende Familiezorger op Orde is medio 2021 afgerond. Studenten van Hogeschool Viaa
hebben een onderzoek gedaan. De uitkomsten en aanbevelingen zijn gedeeld met afdeling HRM en
geïmplementeerd. Zo is er een folder met verlofregelingen gerealiseerd en is er binnen de in 2022 op te
starten jaarlijkse gesprekscyclus met medewerkers aandacht voor de werkende mantelzorger.

Aan het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) is een intakeformulier toegevoegd, waardoor de mantelzorger
vanaf het intakeproces van een cliënt beter in beeld is.

Coaching on the job is een belangrijk onderdeel van het werk van de Casemanagers Mantelzorg. Hiermee
begeleiden zij teams tijdens het werk in het vormgeven van de samenwerking met mantelzorgers. In 2021 is
binnen 27 casussen advies gegeven over samenwerking in de zorgdriehoek van cliënt-mantelzorger-
zorgmedewerker.

WZU Veluwe heeft binnen het regionaal project In voor Mantelzorg Thuis een aanjagende functie gehad.
Dit heeft geleid tot drie programmalijnen. Deze zijn uitgewerkt in de afbeelding.
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1.3. Voor elke cliënt met dementie vinden we een zorgvuldig evenwicht tussen vrijheid en veiligheid

Voor WZU Veluwe is Vrijwillige zorg, tenzij… het uitgangspunt. Na invoering van de Wet zorg en dwang
(Wzd) in 2020 en de uitbraak van de coronapandemie in datzelfde jaar heeft WZU Veluwe in 2021
vervolgstappen gezet met betrekking tot de invoering van de Wzd. Het beleid is herzien en de taak van de
zorgverantwoordelijke is dichter op de cliënt gekomen: bij de EVV, met in de beginfase ondersteuning van
de Regieverpleegkundige. In 2021 zijn uitgebreidere scholingen voor zorgverantwoordelijken voorbereid.
Vanaf begin 2022 krijgen alle EVV’ers deze met daarin opnieuw aandacht voor Vrijwillige zorg, tenzij…

Voor WZU Veluwe is Vrijwillige zorg, tenzij… het uitgangspunt. Na invoering van de Wet zorg en dwang
(Wzd) in 2020 en de uitbraak van de coronapandemie in datzelfde jaar heeft WZU Veluwe in 2021
vervolgstappen gezet met betrekking tot de invoering van de Wzd. Het beleid is herzien en de taak van de
zorgverantwoordelijke is dichter op de cliënt gekomen: bij de EVV, met in de beginfase ondersteuning van
de Regieverpleegkundige. In 2021 zijn uitgebreidere scholingen voor zorgverantwoordelijken voorbereid.
Vanaf begin 2022 krijgen alle EVV’ers deze met daarin opnieuw aandacht voor Vrijwillige zorg, tenzij…

In de nieuwe gebouwen maakt WZU Veluwe zoveel mogelijk gebruik van leefcirkels en
leefpatroonherkenning. Dit biedt de cliënt de vrijheid die bij zijn of haar situatie past. Ook in de nacht
passen we dit toe. Standaard controles zijn daardoor vaak niet meer nodig, waardoor de cliënt een hogere
mate van privacy ervaart en een betere nachtrust kent.

Om optimale vrijheid te combineren met veiligheid heeft WZU Veluwe de eerder gestarte pilot met de
WOLK Heupairbag in 2021 uitgebreid naar alle woonzorglocaties. Met de WOLK kunnen cliënten langer
blijven lopen zonder beperkende maatregelen, terwijl het risico op heupfracturen zo laag mogelijk wordt
gehouden.

In enkele situaties is GPS als hulpmiddel ingezet om een cliënt die van de reguliere route is afgeweken en
de weg terug naar huis niet meer weet, te kunnen traceren en terug te kunnen begeleiden.

1.2. We vragen aan cliënten wat zij nodig hebben voor een zinvolle daginvulling en ondersteunen hen
bij het realiseren hiervan

WZU Veluwe streeft ernaar met iedere nieuwe cliënt en/of contactpersoon binnen vier weken nadat de
cliënt in de woonzorglocatie is komen te wonen een welzijnsgesprek te voeren. Ook wordt in overleg met
de cliënt en/of contactpersoon en de Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) een doel bepaald op het
gebied van welzijn en identiteit. Om dit doel te bereiken worden acties afgesproken en vinden evaluaties
plaats.

Cliënten hebben veel behoefte aan individuele activiteiten en aandacht. Steeds meer worden de uren van
welzijnsmedewerkers benut voor individuele activiteiten in plaats van groepsactiviteiten. Hierdoor speelt
WZU Veluwe beter in op de vraag van de cliënt en wordt minder aanbod gestuurd gewerkt.

Het activeren en stimuleren van cliënten om meer te bewegen is in 2021 door de coronamaatregelen niet
altijd goed gelukt. Groepsactiviteiten met cliënten van verschillende afdelingen konden veelal niet
doorgaan. Bewegingsactiviteiten hebben wel plaatsgevonden, maar alleen binnen de eigen afdeling. Het
gebrek aan contact met elkaar heeft op diverse locaties een gevoel van gemis gegeven.
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Wet zorg en dwang: een praktijkvoorbeeld over ont-moeten

Regelmatig spreekt collega Gerben Bonenberg, voormalig projectmedewerker behandeling,
zorgverleners over de Wet zorg en dwang. Hij hoort mooie praktijkvoorbeelden, waarbij
bewustwording ontstaat over het eigen handelen bij bewoners met dementie. Voorbeelden
die gedeeld mogen worden, omdat de Wet zorg en dwang gemaakt is om het kwetsbare
leven van bewoners in hun laatste fase te beschermen. Om hen te laten zijn wie ze zijn.

Verzet 
Een verpleegkundige vertelt over een mevrouw van hoge leeftijd die zonder problemen
onder de douche 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.

Nare herinnering 
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 namelijk het enige wat angst en verdriet kan verdrijven.

Eerst onderzoeken 
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 familie of mantelzorgers het probleem te onderzoeken. Een kader waarbij
verschillende disciplines bij elkaar komen om met creativiteit manieren te vinden zodat de
bewoner kan ont-moeten.
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1.4 WE GEBRUIKEN DE ERVARINGEN VAN CLIËNTEN OM DE ZORG EN
ONDERSTEUNING TE VERBETEREN
De thuiszorg en iedere woonzorglocatie meet de cliëntervaringen met een mix van methodieken en werkt aan
verbeteringen. In de infographic zijn de verschillende tevredenheidsonderzoeken uitgewerkt. Deze cijfers
vormen een belangrijk hulpmiddel om de zorg en ondersteuning te kunnen verbeteren.
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INTERVIEW
‘ JE  MAG ER ZIJN ZOALS JE BENT.  DAT
IS  DE TROOSTRIJKE BOODSCHAP VAN
GOD DIE IK  WIL DELEN’

In zijn woning in ’t Harde is de boekenkast goed
gevuld. Aan de muur hangen mandala-
tekeningen en gedichten van zijn hand. Ewoud
Gosker is een belezen en creatieve man. En na
een werkzaam leven voor de klas als docent
Engels ook een goede verteller. Die kwaliteiten
zet hij graag in als vrijwilliger. “Twee ochtenden
in de week als begeleider op de dagbesteding
bij Jeanne d’Arc, zo nu en dan bij het
koffieschenken in Mariposa en sinds de corona-
uitbraak als poortwachter bij de ingang”, vertelt
hij. “Ook praatte ik jarenlang kooravonden aan
elkaar en verzorgde ik dagopeningen.” 

Melaats
Door corona vielen veel activiteiten zo goed als
stil. “Ik houd van lezen, tekenen en puzzelen,
dus ik kan me goed vermaken. Maar het idee
dat mensen bang voor elkaar zijn is heftig. Je
wilt niet iets meenemen of besmet raken, je
kijkt naar anderen of ze melaats zijn.”
Eenzaamheid ligt dan op de loer, merkte hij.
“Dat speelde zeker toen de deuren van de
woonzorglocaties op slot gingen. Zonder
aandacht worden mensen zo ongelukkig!”

DE DAGOPENING
VOOR CLIËNTEN IS
TEGENWOORDIG
NIET MEER ALLEEN
TE HOREN.  WZU
VELUWE BEGON IN
2021  EEN EIGEN
TELEVISIEKANAAL,
WAAROP ELKE
BEWONER MEE KAN
KIJKEN.  EWOUD
GOSKER WERKT MET
VEEL TOEWIJDING
MEE AAN DE
UITZENDINGEN.  “VIA
BEELD PROBEER IK
MENSEN ECHT TE
RAKEN.”  

2. EEN VOELBARE EN PRAKTISCHE
CHRISTELIJKE IDENTITEIT

12



Eigen overdenking
Juist in zulke tijden is het belangrijk om samen
de dag te beginnen, vindt Ewoud. Hij meldde
zich dan ook meteen aan toen WZU Veluwe
een eigen televisiekanaal lanceerde (zie kader).
Sinds de start daarvan verzorgt hij weer
dagopeningen. “Ik zoek liederen, een gebed en
maak mijn eigen overdenkingen.”

Troostrijke boodschap
Er is veel ruimte voor eigen invulling,
constateert Ewoud. “Ik wil vooral de troostrijke
en liefdevolle boodschap van God meegeven: je
mag er zijn zoals je bent. Ouderen hoeven zich
niet tot last te voelen.” Veel inspiratie haalt
Ewoud uit het boek Doelgericht leven van Rick
Warren. “Dat gaat over de vraag: waarvoor leef
ik hier in ’s hemelsnaam op aarde? Nou, God
heeft een doel met u, met jou. Hij heeft je
gemaakt zoals Hij dat wilde.” 

Talent telt 
“Kijk niet naar tekortkomingen, maar naar
talenten.” Die woorden draagt Ewoud al zijn
hele leven uit. “Ik gaf les op wat nu het VMBO is.
Ook bij mijn leerlingen keek ik niet naar het
geleerde, de prestatie. Veel belangrijker vond ik
hun inspanning.” Er is altijd wel iets waarin je
uitblinkt, hield hij hen voor. “Dat geldt voor
iedereen. Veel talenten vergen ook weinig
inspanning. Genieten is zo’n gave. Glimlachen
of hartelijk zijn, dat kun je toch ook.” 

Vrijblijvend is het niet, de talenten van elk
mens. “Er zijn ook heus plichten. Zorg dat je
uitblinkt in waar je goed in bent. Kun je mooi
vertellen? Doe dat dan! Kun je goed bakken?
Ga dan bakken! Als je een goede moeder bent,
dan heeft God jou daarvoor gemaakt. Daar
besteed ik veel aandacht aan. Er is niet alleen
duisternis. Je mag ook zingen van licht.”

‘WAARVOOR LEEF IK
HIER IN ’S
HEMELSNAAM OP
AARDE? NOU,  GOD
HEEFT EEN DOEL
MET U,  MET JOU. ’
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Eigen televisiekanaal voor cliënten WZU Veluwe

De dagopening bekijken vanuit het eigen appartement of samen in de recreatiezaal. Voor
cliënten van woonzorglocaties is dat sinds dit voorjaar mogelijk. WZU Veluwe is gestart met een
eigen televisiekanaal. De programmering wordt de komende maanden stap voor stap uitgebreid.
De belemmeringen vanwege de coronacrisis waren de belangrijkste reden om te starten met
een televisiekanaal. Vanwege de verplichte 1,5 meter afstand zijn er tal van beperkingen bij
groepsactiviteiten. Cliënten kunnen hierdoor minder dan voorheen deelnemen aan activiteiten.
Ook zijn er weinig activiteiten met mensen van ‘buiten’. Koren die komen zingen worden
bijvoorbeeld al lange tijd gemist. Het WZU Veluwe-televisiekanaal is een aanvulling van de
activiteiten op het gebied van identiteit en welzijn.  

‘K IJK NIET NAAR
TEKORTKOMINGEN,
MAAR NAAR
TALENTEN.  ER IS
ALTIJD IETS WAARIN
JE UITBLINKT’



2.1. We ondersteunen cliënten bij vragen over zingeving en geloof

Veel cliënten hebben behoefte aan ondersteuning bij geloofs- en levensvragen. Zij zoeken een luisterend
oor, iemand die een stukje met hen oploopt tijdens de levensavond. Thema’s als rouw, omgaan met
afhankelijkheid, onverwerkt verdriet, eenzaamheid, vragen rond het levenseinde en een leven na dit leven,
pijn in familierelaties en het delen van verhalen komen vaak aan bod in gesprekken met de pastoraal
werkers. In 2021 zijn de pastoraal werkers veel bij cliënten geweest die vanwege corona kortere of langere
tijd in quarantaine gezeten hebben. Daar was veel behoefte aan. Ook zijn zij familieleden tot steun geweest.

De pastoraal werkers verzorgen, samen met medewerkers Welzijn, op alle woonzorglocaties verschillende
geloofsactiviteiten, zoals bijbel- en gesprekskringen, aangepaste vieringen voor cliënten met dementie en
vieringen rond feestdagen. Deze groepsactiviteiten hebben – opnieuw vanwege corona – in aangepaste
vorm plaatsgevonden. Pastoraal werkers hebben de vieringen in kleinere groepen en zoveel mogelijk per
afdeling gehouden. Het was voor cliënten erg fijn dat er in de loop van het jaar weer samen gezongen kon
worden. In de eerste helft van het jaar is er tijdens kringen en weeksluitingen gebruikgemaakt van YouTube
om liederen van koren te laten horen en zien.

Vanwege de verplichte anderhalve meter afstand was het in 2021 niet mogelijk dat bewoners van de
aanleunwoningen aansloten bij de weeksluitingen op locaties. De kringen op sommige
dagbestedingslocaties hebben wel doorgang kunnen vinden. Rond de feestdagen hebben de pastoraal
werkers op alle woonzorglocaties, in aangepaste vorm en met een kleinere groepsgrootte, vieringen
verzorgd. Ook zijn op alle locaties herdenkingsbijeenkomsten gehouden om de overleden cliënten uit de
achterliggende periode te herdenken. Familieleden en collega’s uit de zorg hebben hieraan een actieve
bijdrage geleverd.

In 2021 had WZU Veluwe een team van drie pastoraal werkers. Drie studenten hebben stage gelopen bij het
pastorale team. In 2022 wordt een vacature gesteld voor een vierde pastoraal werker.

Begin 2021 is het WZU Veluwe-televisiekanaal gelanceerd. Via dit tv-kanaal biedt WZU Veluwe cliënten,
naast fysieke activiteiten, extra’s op het gebied van identiteit en welzijn. Zes dagen per week is er op twee
tijdstippen een dagopening te zien. Deze wordt volledig verzorgd door vrijwilligers van WZU Veluwe, een
medewerker verzorgt de montage. Daarnaast zijn er uitzendingen van weeksluitingen, vieringen met
feestdagen, WZU Veluwe in beweging en programma’s in samenwerking met de lokale omroep. De
verwachting is dat deze samenwerking verder wordt uitgebreid in 2022.
Ook de functie van kabelkrant wordt benut. Wekelijks is er een thematisch aanbod op het gebied van
welzijn en identiteit.

Het WZU Veluwe-televisiekanaal kende een lange opstartfase. Technisch bleek het lastiger dan verwacht
om de aansluitingen op alle woonzorglocaties rond te krijgen. Inmiddels is het voor alle cliënten mogelijk
om op de eigen kamer de uitzendingen te bekijken. Dit geldt ook voor de locaties die niet meer over een
interne intercom of luisterverbinding beschikken. Het televisiekanaal is een groeimodel. Gaandeweg
worden nieuwe programma’s ontwikkeld, uitgeprobeerd en uitgezonden.

2.2. Cliënten staan in verbinding met andere generaties, om van betekenis te zijn en te blijven

Het opzetten van een intergenerationeel maatjesproject in samenwerking met middelbare scholen is
vanwege de coronabeperkingen doorgeschoven naar 2022.
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COMPASSIE

2.3. We ondersteunen medewerkers bij zingeving
en het bespreken van ethische dilemma’s bij de
zorg aan cliënten

Vijftig collega’s hebben in 2021 meegedaan aan de
driedaagse Compassie in de Zorg-training in
Kloosterhotel ZIN in Vught. In totaal zijn er vier
trainingen geweest. Eén training verviel vanwege de
lockdown. Deelnemers zijn enthousiast over de
training. Stil staan en een pas op de plaats maken,
reflecteren op een goede balans in compassie voor de
ander en jezelf heeft de deelnemers handvatten en
inspiratie gegeven. Ook zijn mooie verbindingen
ontstaan tussen collega’s van verschillende afdelingen
en locaties. Met diverse collega’s is na de training nog
een persoonlijk verdiepend gesprek gevoerd, soms in
het kader van bedrijfspastoraat. Vanuit WZU Veluwe
hebben de adviseur identiteit en zingeving en één van
de pastoraal werkers beurtelings de training verzorgd.
Zij doen dat samen met een externe trainer van ZIN.
Gezien de positieve reacties op de trainingen biedt
WZU Veluwe in 2022 opnieuw tien trainingen aan
medewerkers.

De verplichte scholing rondom het levenseinde heeft in 2021 plaatsgevonden. De eerste keer online, daarna
drie keer life in carrouselvorm in de Goede Herderkerk in Epe. Zo’n 180 collega’s hebben de scholing
gevolgd. In de scholing was er aandacht voor medische dilemma’s, voor ethische en religieuze dilemma’s
en voor vragen en dilemma’s rond wettelijke vertegenwoordiging. Een Physician Assistent (PA), de adviseur
identiteit en zingeving en de bestuurssecretaris, die een juridische achtergrond heeft, verzorgden de
scholing.

Voor afdelingsassistenten van Het Nieuwe Feithenhof is er op hun verzoek een aangepaste scholing
geweest rond het levenseinde en van betekenis zijn. De pastoraal werker van de locatie heeft samen met de
aandachtsvelder zingeving de training verzorgd. In 2022 wordt de training aangeboden op andere locaties.

Verschillende keren is er in 2021 een aanvraag gedaan voor moreel beraad. In het begin van de
coronapandemie is dit minder geworden, maar langzaam is dit weer aangetrokken. Met de
dilemmamethode helpen gesprekleiders moreel beraad de deelnemers gestructureerd te reflecteren op
het morele dilemma en tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Ondersteuning van medewerkers heeft, zowel door de pastoraal werkers als door de adviseur identiteit en
zingeving, veelal plaatsgevonden via informele lijnen. Ook in 2021 waren de werkdruk en de dilemma’s rond
corona regelmatig onderwerp van gesprek. Ondersteuning heeft plaatsgevonden tijdens en na de
Compassie in de Zorg-trainingen. Verder is er intensieve begeleiding geweest rond ziekte en overlijden van
een collega.

Via de route van het bedrijfspastoraat hebben 39 gesprekken plaatsgevonden. In het laatste kwartaal is dit
moeilijk gelukt vanwege de onderbezetting van het pastorale team. Ook is te zien dat, door verschillende
wisselingen, de mogelijkheid van bedrijfspastoraat onvoldoende bekend is bij afdeling HRM. Dat heeft de
aandacht voor 2022.
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INTERVIEW
LOCATIEMANAGER GEERTJE PANNEKOEK
OVER DE OVERSTAP NAAR
VERPLEEGHUISZORG OP REHOBOTH

Rehoboth is eind 2021 volledig overgeschakeld naar verpleeghuiszorg. Hoe verliep dat?
“We hebben in Rehoboth ruim de tijd gehad om de overgang voor te bereiden. Het was wachten op
de datum, die een paar keer uitgesteld is. We hebben de tijd nuttig besteed door vooraf de verplichte
e-learnings te maken. Die gingen over medicatie, handschoenen, isolatie, BRMO (bijzonder resistente
micro-organismen), borging methodisch werken en Wet zorg en dwang. Van andere locaties hoorden
we hun ervaringen, dus we konden ons ook al een beeld vormen. Daarnaast zijn we gestart met de
training van U woont nu hier van Gerke de Boer. Een scholing van 1 jaar met online modules en
reflectiebijeenkomsten. Drie teams zijn al gestart, twee andere teams volgen nog. In elk team doen
alle medewerkers mee, dus ook de afdelingsassistenten, welzijnsmedewerkers, huismeester en
receptioniste. Op deze wijze leren we allemaal hoe om te gaan met mensen met dementie.

De werkelijke overgangsdatum kwam uiteindelijk toch nog onverwacht. Ineens hadden we nog maar
twee maanden! Snel schakelen was nodig, maar we konden gebruikmaken van de kennis en ervaring
van andere locaties. Praktijkverpleegkundige Gerda Blaauw, die de transitie van verzorgingshuiszorg
naar verpleeghuiszorg al had meegemaakt in een andere locatie, bood ondersteuning. Ook kregen
we hulp van Gerben Bonenberg, voormalig projectmedewerker behandeling. Door goed samen te
werken hebben we de overgang binnen twee maanden kunnen realiseren. Het hielp dat we de
overstap in drie fasen hebben gemaakt. Het was lastig dat de overgang plaatsvond in de nasleep van
corona. Medewerkers waren aan het bijkomen van de extra zorg die ze hadden gegeven. Ik vind dat
we met elkaar een topprestatie hebben geleverd! Dit is hét voorbeeld van wat je met wilskracht en
saamhorigheid kunt bereiken. Als de basis goed is, kan je samen veel presteren.”

Wat vind jij de meerwaarde van verpleeghuiszorg?
“Medewerkers ervaren het als prettig dat de lijntjes kort zijn. De collega’s van de behandeldienst zijn
op vaste dagen in de locatie aanwezig. Je kunt hen gewoon persoonlijk om hulp vragen. Artsen en
behandelaren nemen medewerkers mee in het hoe en waarom. Dat betekent dat we samen het
kennisniveau en daarmee de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

Cliënten kunnen hier blijven wonen tot hun laatste levensfase en hoeven niet meer te verhuizen. Zij
ervaren dat de medische zorg dichtbij is. Voor sommigen was het wel even wennen dat de eigen
huisarts er niet meer voor hen is. De samenwerking met de huisartsen in Wapenveld is bijzonder goed
verlopen. Mede door de goede medische overdacht is de overgang foutloos gegaan. 

De Specialist Ouderengeneeskunde of Physician Assistant, EVV en psycholoog of GGZ-
Verpleegkundige houden regelmatig gedragspreekuren. Dit levert veel op. Door samen te overleggen
krijg je een goed beeld van de cliënt en kun je kijken naar de mogelijkheden. Daarbij gaat het om de
vragen: hoe zorg je dat een cliënt met ander gedrag zich prettig voelt en hoe leer je als medewerker
daarmee omgaan of op natuurlijke wijze op anticiperen? We betrekken hier ook de familie bij, want
familie of mantelzorgers kennen de cliënt het best. Zo helpen we met elkaar de client in de manier
van leven die hij of zij prettig vindt.”

3. OMSLAG NAAR VERPLEEGZORG
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3.1 Cliënten hebben (para)medische zorg en specialistische kennis binnen handbereik. Voorbereiding
Rehoboth en De Boskamp op zorg met behandeling

WZU Veluwe heeft in 2021 hard gewerkt aan de omslag naar verpleeghuiszorg in de woonzorglocaties. Bij
verpleeghuiszorg werken het zorgbedrijf en de behandeldienst intensief samen. De zorgverlening door
huisartsen wordt omgezet naar eigen behandelaren: artsen, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten en
anderen.

Voor cliënten die steeds meer zorg vragen is de omslag prettig. Voor medewerkers is de transitie een grote
verandering, die in corona-tijd door de nadruk op veiligheid nog meer van hen heeft gevraagd.
Verpleeghuiszorg vraagt bovendien om sterke, concrete en eenduidige processen. Hier wordt hard aan
gewerkt. De overgang naar verpleeghuiszorg van Rehoboth en (een deel van) De Boskamp is gezamenlijk
gedaan.

Besloten is om in 2022 gebruik te maken van Waardigheid en Trots op Locatie (WOL), een door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesubsidieerd programma voor de overgang naar
verpleeghuiszorg. Om warm te draaien en om de samenwerking tussen het Zorgbedrijf en de
Behandeldienst te stimuleren is in 2021 de benodigde projectstructuur ingericht.

Bij de overgang naar de verpleeghuiszorg is ook gekeken naar de organisatie. Het blijkt vooral van belang
om de rol van regieverpleegkundigen als leiding van het verpleegkundig proces te versterken. Daarom is
vanaf juni 2021 een eigen leergang ontwikkeld. De groep regieverpleegkundigen werkt daarin aan inzichten
en competenties om het verpleegkundig proces te (bege)leiden op een manier die past bij zowel de missie
en visie van WZU Veluwe als de geldende landelijke normen. Om de gestelde doelen te behalen is ook de
formatie van regieverpleegkundigen uitgebreid.

In vervolg hierop bekijkt WZU Veluwe hoe de andere functies in het verpleegkundig proces verbeterd
kunnen worden. Het gaat dan om de EVV, de Coördinerend Verpleegkundige en de Locatiemanager.
Door meer eenduidigheid en logica in en tussen deze functies aan te brengen, verwacht WZU Veluwe, met
hulp van WOL, de organisatie verder te versterken.

In 2021 is een tweede wondverpleegkundige opgeleid en hebben medici en paramedici diverse opleidingen
en trainingen gevolgd om hun kennis op peil te houden en uit te breiden.

3.2 Cliënten en mantelzorgers ervaren een geïntegreerde zorg- en behandelvisie

Het concept van de geïntegreerde visie op dienstverlening is in 2021 afgerond en na positieve adviezen van
OR, CR en VAR vastgesteld in december. De implementatie gebeurt in 2022. Vanuit een programmalijn van
WOL vindt ondersteuning plaats.

Het wekelijks overleg tussen de locatiemanager en de arts of PA van de locatie is weer ingevoerd. Hiermee
verbetert de communicatie tussen zorg en behandeling steeds verder.

3.3 Verpleegzorg vraagt andere kennis en vaardigheden van medewerkers Onze medewerkers
blijven van en met elkaar leren en ontwikkelen door scholing, praktijk en intervisie

Op enkele locaties is in 2021 gestart met carrouseltrainingen. Behandelaren geven hierbij training aan
zorgmedewerkers over thema’s als bepaalde ziektebeelden, gedrag of voeding. Fysiotherapeuten zijn zelf
transfertrainingen gaan geven aan zorgmedewerkers. Zij hebben dit volledig overgenomen van een externe
partij. Deze scholingen zijn aangepast aan de nieuwste inzichten en aan de verpleeghuiszorg die WZU
Veluwe biedt. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor de Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL)-
trainingen die in 2022 gaan starten.
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INTERVIEW
'WIJ  ZORGEN MET ONS HART EN
GENIETEN VAN ALLE DANKBAARHEID
VAN DE CLIËNTEN'

Wie in de eigen, vertrouwde omgeving wil
blijven wonen en daarbij ondersteuning nodig
heeft, kan een beroep doen op WZU Veluwe
(Woonzorgunie) Wapenveld. Of de zorgvrager
weinig hulp nodig heeft of 24 uur per dag
intensieve zorg: de medewerkers staan voor de
mensen klaar. Het is daarbij prettig om steeds
een vertrouwd gezicht te zien.

Welbevinden
Het team in Wapenveld is onderdeel van WZU
Veluwe en heeft een missie, die kort en krachtig
is omschreven: Nabij in welbevinden. Bij WZU
Veluwe wordt gewerkt vanuit een visie waarbij
dat welbevinden centraal staat ongeacht geloof
of afkomst.

“Wij zorgen met ons hart”
En dat is precies hetgeen Geke van Loo en Gera
van Dijk nastreven. Zij zien hun werk als een
ware roeping. “We zorgen met ons hart en
worden zo blij van de dankbaarheid die wij
ondervinden”, onderschrijven de dames.

Geke is al dertig jaar werkzaam in de zorg,
onder andere in Rehoboth. Sinds een aantal
jaren maakt zij deel uit van het wijkteam van
thuiszorg Wapenveld en voelt zich er helemaal
op haar plek. Haar collega Gera van Dijk is wat
jonger en minstens zo enthousiast over haar
werk. 

DE THUISZORG VAN
WZU VELUWE
IN WAPENVELD
STAAT KLAAR VOOR
MENSEN DIE IN HUN
EIGEN OMGEVING
WILLEN BLIJVEN
WONEN,  MAAR WEL
ONDERSTEUNING
NODIG HEBBEN.  DE
MEDEWERKERS
STAAN DE CLIËNTEN
BIJ .  Z IJ  KENNEN DE
HUISARTS,
HULPVERLENERS EN
ZORGINSTANTIES
EN KUNNEN HEN
DOORVERWIJZEN EN
BEGELEIDEN.

4. HERKENBARE ZORG THUIS
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“Onze organisatie”, vertelt Geke, “bestaat naast
ons als verzorgenden individuele
gezondheidszorg uit twee
wijkverpleegkundigen en een helpende. Wij zijn
werkzaam voor ouderen, die nog zelfstandig
wonen in Wapenveld, dus ook de mensen in de
aanleunwoningen van Rehoboth.”

Achter elke deur een verhaal
“We bieden”, vervolgt Geke, “individuele zorg.
Achter elke deur zit een verhaal, dat zie je en
dat hoor je.” Gera sluit aan: “Je ziet en hoort veel.
Je doet zoveel mogelijk samen met de mensen,
maar zij kunnen altijd op ons terugvallen. Het is
dan zo fijn om de dankbaarheid te zien. En ja,
daar worden we heel blij van.”

Zorgzwaarte
Geke vertelt, dat de zorgzwaarte wel is
veranderd. “Mensen moeten steeds langer
zelfstandig blijven wonen, waarbij de zorg veelal
toeneemt.” Gera beaamt dat het pittiger is dan
het eerder was. “Je moet meer voor hen doen.”
De overheid en de zorgverzekeraars bepalen
daarin veel. Geke: “Ach, eerder zette je even het
ontbijtje klaar of je zette de wasmachine aan. Er
wordt nu meer aangestuurd op zelfzorg en de
hulp van mantelzorgers. Het is soms zoeken en
creatief zijn om het samen werkbaar te houden.
We moeten echter wel in balans blijven.”

De wijkverpleegkundigen spelen daarin een rol.
Gera: “Zij kijken goed naar wat er moet
gebeuren in samenspraak met de cliënt en de
familie. De vraag ‘Waar lopen we vast’ staat
centraal.” Geke heeft bij haar eigen moeder
gezien hoe mooi het is om thuiszorg te krijgen,
daar is zij nog altijd dankbaar voor.

Te weinig personeel
Ook in deze sector is er te weinig zorgpersoneel.
“Steeds minder mensen willen in de zorg
werken”, weet Gera. “Je hoort altijd veel over
lage lonen en hoge werkdruk, maar niet over
hoe fijn het is om in de zorg te werken.” Gera zal
aspecten als lonen en werkdruk niet
ontkennen, maar zegt zij: “Wij werken vanuit
ons hart, we willen zorgen.” Geke voegt eraan
toe, dat het belangrijk is dat er een stabiel team
is om te kunnen sparren. 

'HET IS  ZO FIJN OM
DE DANKBAARHEID
TE ZIEN.  DAAR
WORDEN WE HEEL
BLIJ  VAN. ’
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“Fijn om iets voor een ander te doen”
De conclusie van beide dames is: “Als je wat
voor een ander kunt doen, overstijgt dat het
financiële aspect. Overigens zijn er wel veel
doorgroeimogelijkheden.” Zij zijn zeer tevreden
over hun werkgever. Geke: “Wij krijgen elk jaar
een opleidingsbudget, je mag zelf kijken welke
opleiding of cursus het beste bij jou passen.
WZU Veluwe heeft echt een persoonlijk tintje.”

“Het werk is geen sleur”
“En”, daarover zijn Geke en Gera het eens: “Het
werk is geen sleur. Elke cliënt is anders. De
dankbaarheid is mooi en het is ook prachtig als
je mensen ziet opknappen na ziekte of een
operatie.” Het mag duidelijk zijn, dat beide
dames zich met hart en ziel inzetten. Natuurlijk
is een behoorlijk salaris fijn, maar voor hen staat
het zorgen voor en het verlenen van hulp aan
de medemens centraal.



Veel werk
Tevreden cliënten
Corona en ziekteverzuim
Personeelstekort

4.1 Zelfstandig wonende cliënten kunnen rekenen op warme en veilige zorg: verpleging,
verzorging, dagbesteding en ondersteuning bij het huishouden

In 2021 is duidelijker geworden dat de overheid iedere Nederlander stimuleert zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen. Je eigen omgeving, met je eigen meubels en bed en je eigen sociale netwerk geeft het
meeste comfort als je oud(er) wordt en deels afhankelijk. WZU Veluwe biedt cliënten thuis ondersteuning
op maat door huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en wijkverpleging. Ook zijn er specialisten voor
het leren omgaan met dementie en voor de samenwerking met mantelzorgers. Medewerkers bieden
deskundige ondersteuning gericht op de eigen regie en zelfstandigheid van cliënten. Zij laten daarbij
merken dat ze zelf ook mens zijn en zoeken naar verbinding voor passende, veilige en warme zorg.

Medewerkers huishoudelijke ondersteuning helpen cliënten bij huishoudelijke klussen. Vaak ontstaat een
goede onderlinge band. Als de dagen voor cliënten langer gaan duren en/of mantelzorgers even tot rust
moeten komen, is er de mogelijkheid om naar een dagbesteding te gaan. Daar ontmoeten cliënten andere
mensen en kunnen zij meedoen met passende activiteiten. Als cliënten zorg nodig hebben, biedt WZU
Veluwe professionele wijkverpleging. Zowel thuiszorg als huishoudelijke ondersteuning proberen we te
plannen op de momenten die de cliënt wenst. Ook hier is het doel om de cliënt zoveel mogelijk eigen regie
te laten behouden.

Als er signalen zijn die lijken op een vorm van dementie delen casemanagers dementie graag hun kennis
en kunde om cliënten en hun naasten te helpen. Het gaat erom een eigen weg te vinden om zo lang
mogelijk zelfstandig met dementie om te gaan.

Doordat cliënten langer thuis blijven wonen, wordt meer en meer een beroep gedaan op mantelzorgers.
WZU Veluwe biedt hen met behulp ‘In voor Mantelzorg Thuis’ graag een steuntje in de rug om van zich af te
praten of om geholpen te worden in het labyrint van mogelijkheden in onze samenleving.

2021 stond voor de thuiszorgtak van WZU Veluwe in het teken van:

Veel werk 
De thuiszorg kende in 2021 een toenemend aanbod van werk. We konden cliënten goed van dienst zijn,
maar hadden moeite om de roosters rond te krijgen als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt.
Dit vergde steeds meer creativiteit van de planners. Tegen onze wens hebben we regelmatig 'nee' moeten
zeggen tegen nieuwe cliënten.

De dagbesteding had te maken met minder cliënten dan geraamd. Dit had te maken met de gevolgen van
de coronapandemie, concurrentie door nieuwe initiatieven en bezuinigingen. Met ingang van 2022 wordt
de dagbestedingstak aangestuurd vanuit Welzijn. De verwachting is dat, door minder dreiging van corona,
het aantal cliënten weer toeneemt.

Tevreden cliënten
Uit de PREM-meting en andere tevredenheidsonderzoeken is gebleken dat cliënten de thuiszorg van WZU
Veluwe waarderen (zie ook de infographic bij 1.4). De binding met cliënten was over het algemeen goed als
basis voor het verlenen van zorg of welzijn.

Voor de toekomst denkt WZU Veluwe na over specialisaties om thuiszorg breder aan te kunnen bieden. De
bestaande specialisaties, zoals casemanagement Dementie en Mantelzorg, kunnen nog beter worden
ingezet. In de regio Epe/Wapenveld loopt de samenwerking met het netwerk Dementie erg goed en zijn er
voldoende cliënten. Het netwerk in de regio Nunspeet/’t Harde/Elburg kent een andere werkwijze.
Bovendien is hier een nieuwe casemanager gestart. In 2022 wordt een plan gepresenteerd om nieuwe
specialisaties te starten. Denk bijvoorbeeld aan palliatieve zorg of begeleiding na een CVA (cerebrovascular
accident) of bij Parkinson.

Corona en ziekteverzuim
Corona heeft ook het jaar van de thuiszorg gekleurd, vaak niet positief. Ziekte onder cliënten, risico's voor
medewerkers en veel ontwikkelingen in de maatregelen zorgden voor een grotere belasting van alle
medewerkers. Ook aan medewerkers zelf is corona niet voorbijgegaan. Met elkaar zijn we er uitgekomen,
maar de zware periode heeft op iedereen een grote wissel getrokken. In 2022 komen we langzaam weer bij,
al is het personeelstekort elke dag voelbaar.
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Personeelstekort
In 2021 is het goed invullen van alle diensten in de thuiszorg een ingewikkelde puzzel gebleken. De redenen
daarvoor zijn zowel het hoge ziekteverzuim door corona als de tekorten van met name de invulling van de
formatie voor VIG’ers. Voor de gezonde thuiszorg-collega’s waren de voortdurend openstaande diensten
een forse belasting. WZU Veluwe is daarom dringend op zoek gegaan naar nieuwe medewerkers. Onder de
noemer Tien voor de Thuiszorg zijn het zorgbedrijf en de teams HRM en PR & Communicatie na de zomer
diverse extra acties gestart met als doel om 10 fte aan nieuwe thuiszorgmedewerkers te werven. Er zijn
analyses gemaakt van de tekorten en er is geprobeerd de redenen te achterhalen van de oorzaken van de
problemen. Dit heeft gezorgd voor meer verbinding van alle collega's die betrokken zijn bij de werving en
planning van medewerkers. Daarmee is het probleem een gezamenlijk probleem geworden met breder
eigenaarschap dan alleen thuiszorg.

Half november zijn daarom ruim 34.000 flyers huis-aan-huis in onze arbeidsmarktregio verspreid. Ook
hebben collega's van verschillende teams in een speciaal magazine voor Elburg, Harderwijk, Zwolle-
Zuid en Nunspeet verteld waarom ze hun werk zo leuk vinden bij WZU Veluwe. De najaarseditie van het
eigen magazine Nabij ging over werk en talent. Het doel om 10 fte nieuwe collega's te werven is niet gelukt.
Dit doel bleek te hoog gegrepen en loopt daarom door in 2022 waar andere structuren zijn gekozen om dit
aan te pakken.

Elektronisch medicatie voorschrijven en aftekenen
Bij het aftekenen van medicatie voor thuiszorgcliënten is binnen de zorg lange tijd gebruikgemaakt van
papieren toedienlijsten. De apotheek levert deze aan. Vanuit de thuiszorg van WZU Veluwe kwam in 2021 de
wens om deze procedure te digitaliseren met als doel: het verminderen van medicatiefouten, het
verbeteren van de communicatie tussen thuiszorg en apotheek, het vergroten van de werkefficiëntie en het
verhogen van de kwaliteit van zorg. Samen met de lokale apothekers is WZU Veluwe in de thuiszorg gestart
met het digitaal aftekenen en bestellen van medicatie in het programma ONS Medicatie van Nedap.

Om cliënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen in hun vertrouwde omgeving is het van belang
dat zij hun voorgeschreven medicijnen tijdig innemen. Het tijdig innemen zorgt voor een juiste werking van
de medicijnen. Toch is niet elke cliënt in staat om zelfstandig te zorgen voor een tijdige inname van
medicijnen. De medicatiedispenser Medido geeft een alarm op het moment dat de cliënt de medicatie
moet innemen. De zorg hoeft hiervoor niet meer bij cliënten langs te komen. Het Zorgkantoor en
zorgverzekeraar Zilveren Kruis zijn nauw betrokken bij het project.

Binnen de woonzorglocaties is WZU Veluwe in 2021 gestart met elektronisch voorschrijven (EVS) en
aftekenen (ETDR) van medicatie met behulp van Medimo. Eind 2021 is Medimo geïmplementeerd bij de
locaties Rehoboth, De Boskamp, Mariposa en Het Nieuwe Feithenhof. De Bunterhoek is in maart 2022
gestart. Medimo maakt het voorschrijven en toedienen van medicijnen veiliger, sneller en efficiënter.
Medimo is gekoppeld aan het ECD. Binnen de Medimo-applicatie werken medicatievoorschrijvers,
apotheek en zorgmedewerkers nauw samen met als doel de medicatieveiligheid voor cliënten te
optimaliseren. Hiermee voldoen we aan het wettelijk kader dat wordt gesteld door de IGJ. In de afgelopen
periode is er hard gewerkt om dit doel te realiseren. Op 4 mei 2022 is dit project succesvol afgesloten en is
de implementatie afgerond. Alle artsen schrijven voor in Medimo en de zorg (intramuraal) tekent digitaal af.

Ondersteuning bij geheugenproblematiek 
Cliënten met een vorm van dementie bij wie de ziekte in de begin- of middenfase verkeert, hebben
behoefte aan ondersteuning en communicatie met mantelzorgers en professionals. Daarom introduceert
WZU Veluwe in 2021 de Nedap Luna voor cliënten die te maken hebben met lichte geheugenproblematiek.
De Luna is een digitale dagkalender waarin de afspraken en taken van de cliënt vermeld staan. De Luna is
ontwikkeld om mensen met cognitieve problematiek weer grip op de dag te geven en daarmee bij te
dragen aan een betere kwaliteit van leven. De inzet van de Luna geeft zowel de cliënt als de mantelzorger
meer rust. Bovendien draagt het hulpmiddel bij aan een betere samenwerking tussen mantelzorgers en
zorgmedewerkers. Ook het aanreiken van medicatie aan de cliënt is door de Luna vaak niet meer nodig.

Zingeving in de thuiszorg 
WZU Veluwe maakt sinds eind 2021 deel uit van een leernetwerk over zingeving in de thuiszorg. Dit
leernetwerk is onderdeel van een groter, 18 maanden durend project met subsidie van ZonMw. In het
deelnetwerk werkt WZU Veluwe samen met Hogeschool Viaa en Leliezorggroep. Het gaat dan met name
over de (on)mogelijkheden van signalering en samenwerking tussen zorgprofessionals, aandachtsvelders
zingeving en de inzet van geestelijke verzorging in de thuiszorg.

21



Thuiswonende oudere langer zelfstandig met innovatieve hulpmiddelen

Een dispenser die laat weten wanneer het tijd is voor medicatie en een fotolijstje dat
afspraken en informatie toont. Voor ouderen die nog zelfstandig wonen zijn er allerlei
mogelijkheden om zelfredzaamheid en structuur te behouden. Thuiszorg Doornspijk en
’t Harde namen de proef op de som met de Medido en de Luna. 

Praktijkvoorbeeld: Medido
Het is klein, rechthoekig en met slechts een paar knoppen om het te bedienen. Af en toe
klinkt er een piep. Niet echt een apparaat dat opvalt. Toch kan de Medido-medicijndispenser
veel betekenen voor de thuiswonende oudere: meer zelfredzaamheid en vrijheid.

Gebruiksvriendelijk 
Enthousiast bekijken Verzorgenden IG Yvonne Kous en Lisanne Westerink van Thuiszorg
Doornspijk de zojuist geleverde Medido. “Het apparaat is heel gebruiksvriendelijk”, zegt
Lisanne. “Op het tijdstip dat de cliënt zijn of haar medicatie moet innemen, laat de Medido
een signaal horen. Met een druk op de knop geeft de dispenser een zakje met medicijnen af.
Eén keer per week een nieuwe baxterrol plaatsen is voldoende.” 

Zelfstandigheid
Hulp van een thuiszorgmedewerker is bij het gebruik van de Medido niet langer noodzakelijk,
vertelt Yvonne. “Dat geeft de cliënt veel meer vrijheid. Hij of zij is niet afhankelijk van ons, is
zelfredzamer en behoudt daarmee langer zelfstandigheid. Wij hebben tijd voor andere zorg.”

Cliënt is positief 
Acht ouderen uit WZU Veluwe-locatie Hart van Thornspic in Doornspijk doen mee aan de
proef. Meneer Stoel is een van hen. Hij vertelt over zijn ervaringen. “In het begin zag ik er wel
tegenop. Hoe gaat het in zijn werk met het apparaat? Hoe moet ik het gebruiken? Maar
inmiddels zou ik niet meer zonder de Medido willen. Het bevalt me goed en ik zie er zeker de
voordelen van in. Ook met het oog op de toekomst, als er meer vergeetachtigheid op komt
spelen.”
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Behoud van structuur en zelfvertrouwen met Luna op tafel

Een dispenser die laat weten wanneer het tijd is voor medicatie en een fotolijstje dat
afspraken en informatie toont. Voor ouderen die nog zelfstandig wonen zijn er allerlei
mogelijkheden om zelfred zaamheid en structuur te behouden. Thuiszorg Doornspijk en
’t Harde namen de proef op de som met de Medido en de Luna. 

Praktijkvoorbeeld: Luna
Een donkergrijze rechthoek staat op tafel bij mevrouw Holstege in ’t Harde. Het lijkt op een
fotolijstje waar nog een afbeelding in hoort. Maar wie goed kijkt, ziet tekst staan:
‘woensdagmiddag 5 mei’ en ‘zorg komt langs’. Die paar woordjes brengen structuur aan in de
dag van iemand met dementie of geheugenproblemen. 

Verzorgende IG en Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie Dineke Bosch is samen met
collega Wilma Mol projectleider van de Luna. “We raakten enthousiast toen we de Luna
zagen”, vertelt Dineke. Ze benaderde een cliënt om het apparaat uit te proberen. “Luna is
handig voor cliënten met een vorm van dementie. Vaak nemen zij minder eigen initiatief, zijn
snel gedesoriënteerd of halen dag en nacht door elkaar. Met als gevolg dat ze verward de
mantelzorger bellen.” 

Dagindeling 
In de Luna zet de thuiszorgmedewerker informatie rond de dagindeling, zoals momenten
waarop de zorg langskomt, tijden om te eten of kleine klusjes als was opvouwen.
“Pictogrammen werken daarbij goed. Ze zijn herkenbaar.” Ook familie heeft toegang tot de
Luna, die gekoppeld is aan het Caren-portaal waarmee WZU Veluwe werkt. “Zij kunnen
aangeven wanneer ze op bezoek komen. Als de cliënt hun namen leest, geeft dat een
vertrouwd gevoel.” 

Trouwfoto
Naast structuur krijgt de cliënt ook meer zelfvertrouwen. “Het is niet fijn om steeds te horen:
u moet nu dit of dat. Dan wordt iemand geconfronteerd met het onvermogen om dingen te
onthouden. Door de Luna kan de cliënt zich zelfverzekerder voelen.” Ook voor de zorg is er
een voordeel: tijd voor een echt gesprek. “Als in de Luna staat dat het de trouwdag is, kan ik
een praatje maken over de trouwfoto. Of vragen naar de trouwtekst.” 

Op elke tafel 
De proef is intussen geslaagd. “Mevrouw Holstege accepteerde de Luna en we merken dat hij
haar meer rust en houvast geeft.” Een tweede cliënt ontvangt er binnenkort ook een. Daarna
krijgt elk thuiszorgteam van WZU Veluwe er twee om uit te proberen. Wat Dineke hoopt voor
de toekomst? “Bij elke cliënt een Luna op tafel. De kwaliteit van leven neemt er echt door toe
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INTERVIEW
‘MOOI  OM BEIDE KANTEN
VAN DE ZORG TE ZIEN’

Zal ik de verpleging in gaan? Of toch het
onderwijs? Met haar middelbareschooldiploma
op zak wist Alida niet goed wat ze wilde. Het
werd uiteindelijk een administratieve richting.
Die bracht haar op een accountantskantoor.
Toen haar vijf kinderen opgroeiden, stapte ze
over naar een zorgorganisatie. “Een stuk minder
zakelijk, de administratie zat in een
woonzorgcentrum. Bewoners kwamen langs of
stelden soms een vraag. Ik dacht: wauw, dit is
leuk!”

Contact
Toen de administratie een eigen onderkomen
kreeg, bleef het wauw-gevoel in Alida’s hoofd
rondzingen. “Ik begon het contact met cliënten
te missen. Steeds vaker dacht ik: wat is het nut
van wat ik doe? Wat hebben de mensen daar
nu eigenlijk aan?” De twijfel groeide. “Het heeft
me altijd aangetrokken om mensen te helpen.
Dat gevoel heeft zich naar mate ik ouder werd
sterker ontwikkeld. Ik wist: ik wil dichter bij de
mensen zelf zijn. Maar hoe?”

Zorgen voor schoonouders
Corona zorgde voor een zetje in de goede
richting. Alida’s schoonmoeder had dementie
en kon een poos niet naar de dagopvang op
een zorgboerderij. “Mijn man en ik namen de
zorg op ons, ook om mijn schoonvader te
ontlasten. De omgang met mijn schoonmoeder
werd intensiever. We kookten samen eten of
zaten aan tafel te puzzelen.

PUZZELEN.  ZO
OMSCHRIJFT ALIDA
WESTRA HAAR WERK
ALS ADVISEUR
FINANCE & CONTROL.
VANUIT  HET
BEDRIJFSBUREAU
PROBEERT ZE DE ZORG
FINANCIEEL ZO
ZORGVULDIG
MOGELIJK TE
REGELEN.  WERK WAAR
JE JE HOOFD BIJ  MOET
HOUDEN IS  HET.  S INDS
KORT COMBINEERT ZE
DAT MET WERK
VANUIT HET HART,  ALS
ZIJ- INSTROMER IN DE
ZORG.  “HET VOELT
GOED,  DIT  PAST BIJ
MIJ .”

5. VOLDOENDE EN DESKUNDIGE MEDEWERKERS
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Steeds stelde ik mezelf de vraag: hoe kan ik
haar helpen zodat het fijn is voor haar?”

Bevestiging
Tijdens corona verhuisden haar schoonouders
tijdelijk naar een verpleeghuis, waar
schoonmoeder later overleed. Schoonvader
keerde terug naar huis. Ook een oude tante
deed al eens een beroep op Alida. En met
collega’s volgde zij de training Compassie in
de zorg. “Dat was voor mij de bevestiging. Dat je
in de laatste fase van iemands leven dichtbij
kan zijn, daar gaat het om! Dit past bij mij, in
mijn werk moet ik hier iets mee doen!”

In het diepe
Via de Nationale Zorgklas startte Alida eind
augustus met een deelopleiding tot
Verzorgende niveau 3. Tot het eind van het jaar
zit ze in de online schoolbanken. Zestien uur
per week werkt ze op afdeling Flessenberg in
woonzorglocatie Rehoboth in Wapenveld. “Ik
ben meteen in het diepe gegooid, maar wat
voelt het goed! Aandacht geven, iemand zien
en echt contact maken. Fijn dat ik dit kan
doen.”

Hoofd en hart
Als ze haar certificaat heeft behaald, is het tijd
om naar de toekomst te kijken. “De combinatie
lijkt mij ideaal. Het is mooi om beide kanten van
de zorg te zien. Op kantoor ben ik met mijn
hoofd bezig, in Rehoboth werk ik vanuit het
hart. Dat vult elkaar goed aan. Ik neem het
verhaal van de cliënt mee naar kantoor en kan
zo zorgen voor verbinding.”

‘STEEDS VAKER
DACHT IK :  WAT
IS  HET NUT VAN WAT
IK DOE?’
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‘ IK  NEEM HET
VERHAAL VAN DE
CLIËNT MEE NAAR
KANTOOR EN KAN
ZO ZORGEN VOOR
VERBINDING’



5.1 We spannen ons tot het uiterste in om genoeg vakbekwaam personeel te werven, te binden en te
behouden.

Afdeling HRM heeft in 2021 gewerkt aan verschillende thema’s rond het werven, binden en behouden van
voldoende bekwaam personeel. In onderstaande infographic zijn de verschillende acties en resultaten
uiteengezet.
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De Bunterhoek Fase I en fase II
Door de coronapandemie in 2020 direct na de daadwerkelijke ingebruikname van fase I van De
Bunterhoek is veel later dan gewenst gestart met het fijn slijpen van de facilitaire werkprocessen en
de afwerking en inrichting. Dit vergde veel meer tijd en energie dan verwacht, mede als gevolg van
de implementatie van de werkwijzen in het zorgproces. In de eerste helft van 2022 zullen zaken zijn
geoptimaliseerd en geoperationaliseerd.

Ook de realisatie van fase II van De Bunterhoek is later gestart dan verwacht. Het saneren van het
asbest heeft meer tijd in beslag genomen, waardoor de feitelijke sloop later kon beginnen. Eind
oktober 2021 is gestart met de bouw, ook iets later dan gepland vanwege het niet tijdig beschikbaar
zijn van de betonboormachine. De bouwkundige oplevering staat gepland voor eind september
2022. Of dit daadwerkelijk gaat lukken, hangt sterk af van de tijdige beschikbaarheid en aanlevering
van bouwmaterialen. 

Na oplevering worden beide kleinschalige woonvormen, met in totaal 26 zorgstudio’s voor cliënten
met een somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag, ingericht en voorzien van
woonzorgtechnologie. Gelijktijdig wordt het bouwterrein ontmanteld en worden het parkeerterrein
en de tuin aangelegd. Met de ingebruikname van fase II beschikt De Bunterhoek in totaal over zeven
kleinschalige woonvormen met 88 zorgstudio’s en 52 wonen met zorg-appartementen.

NIEUWBOUW 
DE BOSKAMP
Helaas heeft de bouw van een nieuw woonzorgcentrum aan de Burgemeester van der Feltzlaan in Epe
vertraging opgelopen. Nadat op 27 maart 2021 de gemeente Epe de omgevingsvergunning heeft verleend,
hebben buurtbewoners bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning ingediend. De
gemeentelijke commissie voor de bezwaren heeft het college van burgemeester en wethouders
geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren. De bezwaarden hebben vervolgens gebruikgemaakt
van de mogelijkheid beroep in te stellen bij de bestuursrechter van Rechtbank Gelderland in Arnhem.
Deze procedure is nog niet opgestart vanwege de hoge werkdruk bij de Rechtbank. Op basis van
gesprekken met de betrokken wethouders en vak-ambtenaren van de gemeente Epe wordt verwacht dat
de vergunning in stand zal blijven en dat de bouw binnen afzienbare tijd kan starten.

WZU Veluwe heeft het bouwplan verder doorontwikkeld en is gestart met het prijsvormingsproces, zodat,
wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is, direct kan worden gestart met de bouw van het
nieuwe woonzorgcentrum. De nieuwe locatie krijgt vijf kleinschalige woonvormen voor cliënten met een
somatische en/of psychogeriatrische zorgvraag met ieder 12 zorgstudio’s en de noodzakelijke technische
en ondersteunende ruimten voor zorgbedrijf, behandeldienst en facilitair bedrijf.

Met het realiseren van de Huisvestings- &
Vastgoedstrategie 2020-2023 geeft WZU Veluwe
invulling aan de gewenste vernieuwing van de
woonzorgcentra. Na de renovatie van Het Nieuwe
Feithenhof in 2018 en de ingebruikname van De
Bunterhoek in 2020 staan de realisatie van de
tweede fase van De Bunterhoek, de nieuwbouw
van De Boskamp en de nieuwbouw van Mariposa
op de agenda. 

De in 2020 ingezette verbeteringen in het kader
van hygiëne- en infectiepreventie zijn in 2021
verder toegepast op alle locaties. Dit heeft onder
andere impact gehad op de verwerking van afval,
aanpassen van looproutes en de
indeling/positionering van werk- en
kantoorruimten.

6. PASSENDE WOONOMGEVING VOOR DE CLIËNT
EN WERKOMGEVING VOOR MEDEWERKERS
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7.1 We richten onze processen eenvoudig en klantvriendelijk in, voor cliënten en medewerkers

Leren en verbeteren 
WZU Veluwe wil een transparante zorgorganisatie zijn en geeft prioriteit aan kwaliteit van zorg. Om de
kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren en te borgen zijn er aandachtfunctionarissen en
specialisten kwaliteit binnen de teams of locaties. Zij bewaken de kwaliteit van zorg en dragen kennis en
expertise over aan de overige teamleden. In 2021 hebben deze collega’s zich beziggehouden met onder
andere meldingen incidenten cliënten (MIC), hygiëne- en infectiepreventie en Arbo-gerelateerde zaken.
Ieder kwartaal zijn de functionarissen bij elkaar gekomen om van elkaar te leren en samen te verbeteren. 
De specialisten kwaliteit participeren in de MIC-commissie. Eind 2021 is op de meeste woonzorglocaties
gestart met Medimo, het systeem voor elektronisch voorschrijven en toedienen van medicijnen (ETDR). 
Met het implementeren van dit systeem hoopt WZU Veluwe dat medicatiefouten, zoals niet aftekenen of
vergeten te geven, verminderen en, bij voorkeur, niet meer voorkomen. 

Analyse geleverde onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang
Een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang (Wzd) is reflecteren en leren bij het voorkomen,
toepassen en mogelijk afbouwen van onvrijwillige zorg. De evaluatie over het verslagjaar 2021 is uitgevoerd
conform de eisen van de IGJ en het beleid van WZU Veluwe. De analyse is uitgevoerd op organisatieniveau.

Door beleid en bewustwording over ‘Veilige Vrijheid’ binnen WZU Veluwe komt onvrijwillige zorg weinig
voor: bij vier cliënten op een totaal van 380 cliënten. Bewustwording komt onder andere tot stand door het
houden van gedragsspreekuren door psychologen en GZ-verpleegkundigen. De Wzd-functionarissen
hebben maandelijks overleg met elkaar. Zij kijken multidisciplinair naar alternatieven, waarbij ze
gebruikmaken van de Alternatievenbundel van Vilans. De toegepaste domotica is helpend om onvrijwillige
zorg te voorkomen.

Kennis verbreden over de Wzd is opgenomen als thema in het traject Waardigheid en Trots op Locatie
(WOL) dat in 2022 plaatsvindt in vier van de vijf woonzorglocaties van WZU Veluwe. In het najaar van 2021
heeft WZU Veluwe ervoor gekozen om de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) zorgverantwoordelijke
te maken. Scholing voor deze medewerkers is eind 2021 voorbereid en gestart. 

Interne en externe audits
Om transparantie, leren en verbeteren te bewerkstelligen hebben externe partij Impuls voor de Zorg en
afdeling Kwaliteit & Veiligheid (K&V) van WZU Veluwe in alle woonzorglocaties audits uitgevoerd. Deze
audits zijn uitgevoerd volgens de normen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zijn leidend
voor de diverse verbeterplannen. Per kwartaal heeft afdeling K&V op tenminste 10% van de cliëntdossiers
Wonen met Zorg checks uitgevoerd. Bij Thuiszorg is tenminste 5% gecheckt. Ook deze checks zijn
uitgevoerd op basis van de IGJ-normen. De uitkomsten van de checks zijn gedeeld met de
regieverpleegkundigen, locatiemanagers en de managers thuiszorg en zijn tevens input voor de
verbeterplannen. 

Rode draad in de uitkomsten van de audits en de dossiercontroles is dat medewerkers met veel liefde en
loyaliteit voor de cliënten zorgen. Persoonsgerichte zorg op de juiste wijze vastleggen in de dossiers en
rapporteren op doelen en welzijnsaspecten vragen echter nog verbetering. Deze nog uit te voeren
verbeteringen zijn opgenomen in het scholingsaanbod rondom het ECD. 

Aangekondigd IGJ-bezoek
De IGJ heeft in oktober 2021 een aangekondigd bezoek gebracht aan woonzorglocatie Rehoboth. De IGJ
constateerde hierbij dat de geboden zorg op Rehoboth (grotendeels) voldoet aan de twaalf getoetste
normen. De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop WZU Veluwe stuurt
op kwaliteit en veiligheid van zorg en concludeert dat geen vervolgtoezicht nodig is.

Onderzoeken naar aanleiding van incidenten
Afdeling K&V is met enige regelmaat gevraagd mee te kijken in casussen door een Prisma light-onderzoek
uit te voeren. Dit is een systematische analyse die inzicht geeft in de oorzaken en sub-oorzaken van
(bijna-)incidenten. Hierbij worden met behulp van een analyseschema mogelijke oorzaken van het incident
aangewezen. Doel is leren van een casus. Voor twee casussen is de calamiteitencommissie ingeschakeld.
Het onderzoek van deze commissie, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, heeft in beide casussen
uitgewezen dat geen sprake was van een calamiteit. 

7. LEREN EN VERBETEREN, WZU VELUWE OP ORDE
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Praktijkvoorbeeld

Inspectiebezoek van de IGJ
Vorige week dinsdag 12 oktober was de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) bij ons op
bezoek. Het ging om een regulier bezoek zoals de IGJ gemiddeld een keer in de vier jaar
brengt aan zorginstellingen. In dit geval was het, vanwege corona, een aangekondigd bezoek.

Regulier bezoek
In een regulier bezoek wordt gesproken met de leiding, leden van de Raad van Toezicht en een
afvaardiging van de cliëntenparticipatieraad (CPR). Ook worden een of meerdere locaties
bezocht. De inspecteurs observeren, waarnemen en stellen vragen aan aanwezige
zorgmedewerkers en behandelaren over wat ze hebben gehoord of gezien en vooraf hebben
voorbereid. Als laatste volgt een terugkoppeling aan de betrokkenen.

Eerdere inspectiebezoeken van de IGJ
In het verleden kregen we een aantal keren te maken met (onaangekondigde) bezoeken aan
de locatie De Bunterhoek. Men constateerde destijds best een aantal tekortkomingen. Het was
daarom heel spannend wat het bezoek dit keer zou opleveren. Op basis van de terugkoppeling
van dit keer mogen we oprecht trots en blij zijn.

Inspectiebezoek
Twee leden van de Raad van Toezicht, Dick Sein, Janny van de Werfhorst, Pieter Bos en Wim
Martens heetten de inspecteurs welkom en samen werd er gesproken over hoe het nu met
WZU Veluwe gaat. Er is uitgebreid stilgestaan bij wat de coronapandemie te weeg heeft
gebracht bij de cliënten en bij jullie als medewerkers. Ook spraken we over de transitie naar
verpleegzorg en alles wat daarmee samenhangt. In de middag bezocht de IGJ locatie
Rehoboth voor waarnemingen en observaties op twee afdelingen. Naast het waarnemen en
observeren zijn dossiercontroles uitgevoerd en gingen de inspecteurs in gesprek met diverse
medewerkers, behandelaren en een afgevaardigde van de CPR Wapenveld.

Terugkoppeling
Tijdens de terugkoppeling gaven de inspecteurs aan dat zij veel mooie dingen hadden gezien
en dat wij hier met ons allen trots op mogen zijn. Ze vonden bijvoorbeeld dat de medewerkers
zichtbaar warme zorg uitdroegen. Verder merkten ze op dat wij flink bezig zijn met
kwaliteitsverbetering en dat we kritisch zijn op onszelf. Ook werd een signaal afgegeven over
de soms krappe bezetting in de zorg op basis van reacties van medewerkers. Zorgverleners
worden soms overvraagd. Daarnaast is de transitie naar verpleegzorg is ambitieus. Het is in
korte tijd soms erg veel voor medewerkers. En dat na de heftige coronatijd.

Inspecteurs hoorden wat er in de ochtend was besproken, terug van medewerkers tijdens het
middaggedeelte en zijn daar positief over. En ook kunnen we concluderen dat we met onze in-
en externe audits een brede en goede kijk hebben op wat er plaatsvindt binnen de zorg.

Rapport
De rapportage is inmiddels vastgesteld door de IGJ en maakt duidelijk dat de geboden zorg op
Rehoboth (grotendeels) voldoet aan de twaalf getoetste normen.

Duidelijke verbetering
De IGJ ziet een duidelijke verbetering ten opzichte van eerdere bezoeken. We zijn hier blij mee
en feliciteren alle betrokkenen en met name alle collega’s van Rehoboth, hiermee. We zijn
kritisch op onszelf en ambitieus. We nemen de opmerkingen hierover en ook het signaal over
krapte in de bezetting, serieus.
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Voor Nedap is dubbele authenticatie ingevoerd. De authenticatie-app van Nedap wordt steeds meer
uitgerold als vervanging voor de sms’jes. Dit wordt in 2022 uitgebreid.
Interne controle op escalatie logging in Nedap is uitgevoerd zoals ingeregeld, evenals de maandelijkse
steekproeven op autorisaties op functionaliteit en standaardbereik.
In het leermanagementsysteem is een nieuwe e-learning voor AVG & informatiebeveiliging ingevoerd.
Deze komt jaarlijks terug en is verplicht voor alle medewerkers vanaf niveau 3. Andere medewerkers
hebben specifieke uitleg gekregen. In 2022 wordt bekeken of meer gedifferentieerde trainingen
aangeboden kunnen worden.

Heroriëntering met betrekking tot de huidige rekentool: hoe doen andere (gelijkwaardige)
zorgorganisaties dit en welke mogelijkheden zijn er binnen onze huidige applicaties ONS Administratie
en ONS Planning?
Introductie ONS capaciteitsplanning en samenstellen van de werkgroep

Kwaliteitsindicatoren over het verslagjaar 2021
Evenals voorgaande jaren heeft de 'Uitvraag kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg, verslagjaar 2021'
plaatsgevonden. De kwaliteitsindicatoren zijn gebaseerd op het kwaliteitskader en moeten aangeleverd
worden bij het Zorginstituut voor 30 juni 2022. Zorgverleners hebben de verantwoordelijkheid om in hun
dagelijkse praktijk, samen met collega’s continu aan de verbetering van de zorg te werken. Eén van de
hulpmiddelen hierbij is regelmatig metingen te doen. De uitslag van deze metingen brengt in teams het
gesprek op gang: wat vertelt deze uitkomst? Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we
het goed genoeg of gaan we actie ondernemen? Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft een aantal
thema’s benoemd waarvan WZU Veluwe de volgende heeft gekozen: decubitus, zorg rondom het
levenseinde, medicatieveiligheid, continentie en aandacht voor eten en drinken. De indicator decubitus is
in 2021 gemeten door de wondverpleegkundigen van WZU Veluwe en deze uitkomsten zijn tevens
aangeleverd bij het (LPZ). De uitkomsten van de metingen worden in het derde kwartaal van 2022
besproken op micro-, meso- en macroniveau. 

ISO 9001-2015 audit 
In september 2020 heeft DNV een externe audit gehouden. 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 is gemonitord. Een
voorbeeld is het ontwikkelen van een geïntegreerde visie op zorg en behandeling, die in 2021 is vastgesteld.
DNV heeft in maart 2021 de gebruikelijke externe audit gehouden. Tijdens deze audit is een categorie 2
afgegeven voor het niet goed vastleggen van de zorgplanevaluaties in de Thuiszorg. Tevens is één
observatie afgegeven. Deze had te maken met de omvang van het jaarplan van WZU Veluwe. 

Leveranciersbeoordelingen
Een systematische evaluatie of beoordeling van een leverancier op zijn prestatie is nodig om te komen tot
een prestatieverbetering. WZU Veluwe heeft ervoor gekozen om leveranciers te beoordelen op de volgende
indicatoren: Kwaliteit, Service, Proces & Logistiek en Specifieke leverancierskenmerken. Aan de hand van
een vragenformulier in Forms kunnen medewerkers een beoordeling geven van de leverancier met wie zij
in contact staan en van wie zij producten of diensten afnemen. 

Medewerkers ervaren het gebruik van Forms voor de leveranciersevaluatie als een positieve ontwikkeling.
In 2021 zijn op deze wijze 38 leveranciers beoordeeld. Hiervoor zijn 105 evaluatieformulieren verstuurd,
waarvan er 66 zijn ingevuld. Uit de evaluatie blijkt dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn over
de leveranciers. Van de 38 beoordeelde leveranciers zijn er 11 gewaardeerd als zeer goed, 4 goed tot zeer
goed, 19 goed, 1 goed tot matig, 2 matig en 1 onvoldoende. Na de evaluatie volgt een terugkoppeling naar
de leverancier en worden, indien nodig, verbeterafspraken gemaakt.

Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid
In 2021 zijn de volgende stappen gezet op het gebied van privacy- en informatiebeveiligingsbeleid:

Capaciteitsplanning
Capaciteitsplanning zorgt ervoor dat WZU Veluwe de inzet van zorgpersoneel kan afstemmen op de
zorgvraag. In 2021 zijn de volgende stappen gezet op het gebied van capaciteitsplanning:

Voor 2022 staat het vervolg van ONS capaciteitsplanning op de agenda. Binnen de woonzorglocaties start
een pilot met als wens een uitrol van ONS capaciteitsplanning in 2022 binnen heel WZU Veluwe.

Onafhankelijke Klachtenfunctionarissen
In 2021 zijn de onafhankelijke klachtenfunctionarissen betrokken geweest bij 65 casussen. In de infographic
op de volgende pagina wordt dit verder uiteengezet.
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INTERVIEW
'WIJ  ZIJN SPECIALISTEN 
EN HEBBEN ZEKER WAT TE ZEGGEN'

Onderzoeken, vragen stellen, een mening
vormen. Vraagstukken in de zorg behoeven
zorgvuldige aandacht. Daarom heeft WZU
Veluwe een adviesorgaan van
verpleegkundigen en verzorgenden, de VAR. Bij
de adviesraad kunnen medewerkers van elke
woonzorglocatie en uit de thuiszorg terecht.
“Wij helpen bij zorginhoudelijke en personele
kwesties”, vertelt voorzitter Natascha Lassche.

Schakel
Die hulp is breed in te vullen. “Je kunt ons zien
als de schakel tussen management en zorg”,
omschrijft Natascha. Enerzijds kan het
management een advies aanvragen over een
onderwerp. “Denk bijvoorbeeld aan het
medisch-ethisch beleid of de visie op
dienstverlening.” De VAR gaat dan in gesprek,
houdt waar nodig een achterbanraadpleging
en brengt advies uit. Anderzijds is de raad er
om signalen van de werkvloer aan te kaarten bij
het management. “Dan gaat het bijvoorbeeld
over extra taken of rollen voor de zorg. Als daar
uit verschillende hoeken vragen over komen,
kunnen we die inbrengen in het overleg met de
bestuurder.” 

MET NEGEN VROUW
STERK ZIJN ZE.  EEN
VERTEGENWOORDIGING
VAN ELKE LOCATIE EN
UIT  ALLERLEI
FUNCTIES.  DE NET
OPNIEUW
SAMENGESTELDE
VERPLEEGKUNDIGE
EN VERZORGENDE
ADVIES RAAD (VAR)
VAN WZU VELUWE
STAAT PARAAT OM 
DE STEM VAN DE
WERKVLOER TE
LATEN HOREN.  'WIJ
KUNNEN HET
VERSCHIL  MAKEN. '

8. MEDEZEGGENSCHAP
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Onderzoekend
Dit jaar verdubbelde de VAR in ledenaantal.
Van vier collega’s breidde het team uit naar
negen. Een onderzoekende instelling is een
belangrijke eigenschap om in de adviesraad
zitting te mogen nemen. “Vragen stellen is mijn
grondhouding”, zegt Natascha. “Ik wil weten
waarom we iets doen en verdiep me graag in
zaken.”

Dat leverde haar bij WZU Veluwe al twee keer
de Excellente Zorgaward op, een prijs voor een
vernieuwende oplossing in de zorg. De andere
VAR-leden zijn uit hetzelfde hout gesneden. “Je
moet wel lef hebben en je zegje durven doen.
We hebben een aantal felle types, die echt hun
tanden erin willen zetten.” Niet meer dan
terecht, vindt de voorzitter. “Wij zijn de kenners,
de specialisten. Wij hebben zeker wat te
zeggen.”

Benaderbaar
Blijf niet met vragen rondlopen, zoek ons op, is
de boodschap die de VAR wil afgeven. “We
doen ons best om de drempel om ons te
benaderen lager te maken”, vertelt Natascha.
“We willen zo toegankelijk, vindbaar en
bereikbaar mogelijk zijn.” Via een online
platform, door webinars te volgen en
onderzoeken uit te pluizen, zorgen de leden
ervoor dat hun kennis op peil blijft. “Uitgroeien
tot een gedegen adviesraad waaraan je niet
voorbij kunt, dat is onze ambitie.”

Klaar voor verandering
Verpleeghuiszorg is de toekomst, weet ook de
VAR. “Ons doel is dat verpleeghuiszorg binnen
WZU Veluwe staat als een huis”, stelt Natascha.
“Om dat te bereiken is het van belang dat we
de hele werkvloer meekrijgen. Wij merken dat
er onder collega’s steeds meer energie ontstaat
voor verandering. Dat enthousiasme delen wij
graag.”

‘DE WERKVLOER WIL
VERANDEREN,  DAT
ENTHOUSIASME
DELEN WIJ  GRAAG’
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VERPLEEGKUNDIGE
ADVIESRAAD (VAR) 
De VAR heeft in 2021 een jaarplan opgesteld. Mede door corona is het niet gelukt om dit jaarplan nader uit
te werken. Zo was het organisatorisch niet haalbaar om het symposium Seksualiteit en intimiteit in de
ouderenzorg te laten doorgaan. Het is de bedoeling om dit in 2022 alsnog te doen.

Gedurende het jaar is de VAR bij diverse projecten actief betrokken geweest. Denk bijvoorbeeld aan de
transitie naar verpleeghuiszorg en het project Eten & Drinken. Ook heeft de VAR desgevraagd advies
gegeven over onderwerpen als coronabeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), medisch-ethisch
beleid en de visie op de geïntegreerde dienstverlening, werk-privébalans, beleid samen roosteren,
bevoegdheid en bekwaamheid en de daaraan gekoppelde scholingen. 

De VAR telt negen leden die allen nieuw zijn in deze setting. De VAR overlegt minimaal één keer per maand.
Regelmatig schuift de directeur Zorgbedrijf aan. Eens per zes weken is er een overleg met de Bestuurder.
De directeur Zorgbedrijf en de manager Kwaliteit en Veiligheid zijn ook bij dit overleg aanwezig. De leden
van de VAR volgen allerlei scholing om hun kennisniveau te vergroten. De VAR is in 2021 begonnen met een
herpositionering binnen de organisatie en gaat hier in 2022 mee door.

CLIËNTENRAAD (CR) 
Cliënttevredenheid is, mede als gevolg van de coronamaatregelen, in 2021 binnen de Cliëntenraad (CR)
regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Veel leden van de Cliëntenparticipatieraden (CPR) zetten zich
in voor het welzijn van cliënten. Vanuit de kwaliteitsgelden is € 50.000,- op advies van de lokale CPR-en
aangewend voor het cliëntwelzijn.

De CR heeft positief geadviseerd over de benoeming van een Wzd-functionaris en over het functieprofiel
van een nieuw lid van de Raad van Toezicht, over de jaarrekening 2020, de begroting 2022, de
tariefaanpassing 2022, het beleid met betrekking tot Wassen & Linnen en over de Wijziging beleid
Onvrijwillige Zorg.

De CR heeft ingestemd met de visie op geïntegreerde dienstverlening en het medisch-ethisch beleid. De
CR was betrokken bij en heeft ingestemd met de benoeming van een klachtenfunctionaris.
Vertegenwoordigers van de CR namen deel aan projectgroepen voor nieuwbouw van onder meer De
Bunterhoek fase II en De Boskamp en in de projectgroep Eten & Drinken.

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de familie-avonden in 2021 niet doorgegaan. Twee bijeenkomsten
voor de Thuiszorg over volmachten konden in het najaar wel plaatsvinden.
 
Vanwege de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018), die op 1 januari 2020 van
kracht is geworden, was het noodzakelijk om de structuur van de medezeggenschap van de cliënten en de
reglementen van de CR en de CPR-’en aan te passen. Het convenant en de reglementen van de CR en de
CPR-’en waarin de nieuwe medezeggenschapstructuur wordt vastgelegd, zijn in een vergevorderd stadium
en zullen begin 2022 worden vastgesteld en ondertekend. 
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De Auditcommissie Financiën richt zich op het verlenen van advies inzake het financiële beheer en
beleid van de organisatie en houdt toezicht op de financiële verslaglegging. De Auditcommissie
Financiën heeft begin 2021 intensief overleg gehad met de bestuurder, controller en manager
Bedrijfsvoering over de vastgoedstrategie, de aankoop van de locatie Van der Feltzlaan in Epe, de
nieuwbouw in Nunspeet en de daarvoor benodigde financiering.
De Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid richt zich op het verlenen van advies aan de bestuurder en de
RvT inzake het handhaven en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De bestuurder,
directeur Zorgbedrijf en manager Kwaliteit en Veiligheid bespreken de voortgang op de thema’s uit de
Kwaliteitskaders, zoals opgenomen in het kwaliteitsplan, met de Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid.
Hierbij komen onderwerpen aan de orde als interne en externe audits, MIC, MIM, onvrijwillige zorg,
klachten, personeelsformatie en verzuim. Ook corona is vaak onderwerp van gesprek geweest.
De 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 bestuurder.
Tevens heeft deze commissie een adviserende rol bij selectie, benoeming, evaluatie en beloning van de
RvT. 

Governancecode 2017
De Raad van Toezicht (RvT) van WZU Veluwe heeft een toezichtvisie en -kader. Hierin is de Governancecode
2017 verwerkt. Uitgangspunt bij de toezichtvisie is een duidelijk onderscheid tussen toezicht houden en
besturen 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 professionele
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. 

Per 2022 is de Governancecode 2022 van kracht. De nieuwe Governancecode en het Kader Goed Toezicht
van de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zullen begin 2022
in de RvT worden besproken en nader uitgewerkt.

2021 
Net als 2020 was ook 2021 een bijzonder jaar. Met name de derde coronagolf trok een wissel op de cliënten,
zij het in mindere mate dan in 2020. Gelukkig was er geen complete afsluiting van de buitenwereld en de
directe familiekring. De boostercampagne die WZU Veluwe in het najaar van 2021 heeft gehouden voor
cliënten, medewerkers en vrijwilligers heeft daar zeker toe bijgedragen. Ook voor medewerkers waren de
omstandigheden opnieuw zwaar. In 2021 moest een beroep worden gedaan op hun uithoudingsvermogen.
Het was en is een klus om de roosters door de corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen gevuld te
krijgen. 

De IGJ heeft in oktober een regulier bezoek gebracht aan woonzorglocatie Rehoboth. De RvT was ook
aanwezig tijdens dit bezoek.

Commissies 
Uit oogpunt van doeltreffendheid en doelmatigheid en ter voorbereiding van de besluitvorming werkt de
RvT met commissies, te weten:

1.

2.

3.

Alle commissies zijn in 2021 regelmatig bij elkaar gekomen. 

Samenstelling Raad van Toezicht 
De RvT heeft een multidisciplinaire samenstelling met diversiteit in protestants-christelijke achtergrond.
Informatie over samenstelling, verdeling van aandachtsgebieden en verantwoording van functies en
nevenfuncties en het rooster van aftreden is vermeld in bijlage 6. 
Begin 2021 heeft de RvT twee nieuwe RvT-leden verwelkomd, van twee leden is afscheid genomen. Eind
2021 is de RvT erin geslaagd een vrouw te benoemen als lid. Zij treedt toe per 1 januari 2022. 

Informatievoorziening 
Om op een passende wijze toezicht te kunnen houden, is 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 OR en de CR. Ook contacten met externe stakeholders spelen hierin een rol.
Door corona hebben dergelijke contacten in 2021 maar beperkt kunnen plaatsvinden. De vergaderingen
van de RvT en de commissies zijn in 2021 doorgegaan als gepland, maar dan veelal digitaal. De RvT kwam in
dit verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen: vijf reguliere en twee bijzondere vergaderingen. De
bestuurder was aanwezig bij de reguliere RvT-vergaderingen. Voorafgaand aan elke vergadering hield de
RvT, zonder aanwezigheid van de bestuurder, vooroverleg.

9. BESTUUR EN TOEZICHT
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Goedkeuring opdrachtverstrekking De Bunterhoek fase II aan Prins Bouw B.V.;
Goedkeuring Jaar- & Kwaliteitsplan 2021, Jaarrekening 2020, Jaar- & Kwaliteitsverslag 2020, en Begroting
2022;
Goedkeuring Reglement AC Financiën;
Herbevestiging WNT-klasseindeling III-2021 honorarium conform WNT.

De voorzitter van de RvT heeft in 2021 regelmatig bilateraal overleg gevoerd met de bestuurder. Van het
besprokene is in de daaropvolgende reguliere vergadering verslag gedaan. De bestuurder doet in zijn
schriftelijke mededelingen, die voor elke RvT-vergadering worden opgesteld, verslag van onder meer de
ontwikkelingen in de medezeggenschapsorganen, de organisatie en de relatie met de in- en externe
stakeholders. Deze mededelingen worden ook met de OR en CR gedeeld.

Besluitvorming
Statutair is vastgelegd welke besluiten voorafgaand goedkeuring van de RvT behoeven. In 2021 speelde
deze goedkeuring bij de volgende voorgenomen besluiten van de bestuurder:

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 2021 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 accountant
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 brancheorganisatie ActiZ
blijft hij van de ontwikkelingen in de zorg op de hoogte. Het functioneren van de bestuurder is door de
remuneratiecommissie in oktober 2021 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 de NVTZ. Op eigen initiatief en
in afstemming met de collega-toezichthouders volgden de leden individuele scholingen of namen deel aan
seminars in lijn met hun specifieke aandachtsgebied. 

De RvT heeft het eigen functioneren extern geëvalueerd in oktober 2021. De bestuurder is betrokken bij
deze evaluatie en heeft een terugkoppeling ontvangen. 

Sommige activiteiten hebben te lijden onder de beperkingen vanwege corona. Aan de andere kant heeft
corona ook gestimuleerd tot bijvoorbeeld samenwerking in de regio.

Tenslotte
Ondanks corona is WZU Veluwe bezig met de transitie van woonzorg naar verpleeghuiszorg, 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. De RvT heeft grote bewondering
voor het bestuur, alle medewerkers en alle vrijwilligers voor hun onverminderde inzet voor de zorg en het
welzijn van cliënten die met hun zorgvraag 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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Corona heeft ook in 2021 een forse impact gehad op de bedrijfsvoering van WZU Veluwe. De impact op
cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers was enorm. De woonzorglocaties kregen te maken
met leegstand, er werden extra kosten gemaakt en zonder de regelingen en samenwerkingen met het
Zorgkantoor Zilveren Kruis, alle zorgverzekeraars en de gemeenten zou de financiële situatie ernstig zijn
aangetast.

De omzet is in 2021 toegenomen met 3% of €1.400.000. Dit is toe te schrijven aan de stijging van de tarieven
en de uitbreiding van het aantal plaatsen voor Zorg met behandeling of verpleeghuiszorg. De compensatie
van corona en de subsidie voor de zorgbonus waren in 2021 lager dan in 2020. 

Voor de realisatie van de nieuwe Boskamp met een capaciteit van 62 tot 64 plaatsen is de bouwvergunning
definitief verleend. Er is weliswaar bezwaar aangetekend, maar WZU Veluwe verwacht  basis van
gesprekken met de betrokken wethouders en vak-ambtenaren van de gemeente Epe dat de vergunning in
stand zal blijven en dat de bouw binnen afzienbare tijd kan starten.
De oplevering van de 26 plaatsen in eigendom naast De Bunterhoek wordt in september 2022 verwacht.
Het derde project met een capaciteit van 60 plaatsen is in ontwikkeling. Deze locatie zal worden gehuurd
van een derde partij. De investeringen bedragen € 22,4 miljoen. Met Rabobank is een
financieringsarrangement van € 21,7 miljoen overeengekomen.

De personele kosten zijn toegenomen met 3,0% of € 1.033.000. Dit komt door een toename van FTE’s met 17
of 3% en door de CAO-stijging. De kosten van de zorgbonus zijn lager dan in 2020. De inhuur van personeel
niet in loondienst (Pnil) is gedaald. Door lagere kosten rondom corona en door huurkorting zijn de overige
kosten afgenomen met € 88.000. Door lagere afschrijvingen voor ICT zijn de afschrijvingen licht
afgenomen. De rentelasten zijn toegenomen door de investering en financiering van de nieuwbouw en de
gebouwen in ontwikkeling. 

Het resultaat komt uit op een winst van € 1.060.000. Dit is hoger dan het begrote resultaat en het resultaat
over vorig jaar. Dit komt vooral door nagekomen opbrengsten uit oude jaren.

De exploitatiebegroting voor 2022 komt uit op een resultaat van € 766.000. WZU Veluwe verwacht een
omzet van € 50 miljoen. Wel heeft WZU Veluwe te maken met een hoger verzuim dan gewend. Conform de
beleidsregel is de verwachting dat dit verzuim financieel gecompenseerd wordt.

10. FINANCIEEL BELEID EN 
VERANTWOORDING INZET EXTRA MIDDELEN
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