
Documenteigenaar: RvB 
Archiefcode: 17033 
Versiedatum: 29 mei 2017 
Status: definitief 
Geldig tot: 01-06-2018 
Pagina 1 van 26 
 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk jaarverslag 

zorggroep Maas & Waal 

 2016  
 



 

 

 

2 

Inhoudsopgave 

 

1. Uitgangspunten verslaglegging .................................................................................................... 3 

2. Profiel van de organisatie ................................................................................................................. 4 

2.1 Algemene identificatiegegevens ......................................................................................... 4 

2.2 Structuur van de organisatie................................................................................................. 4 

2.3 Kerngegevens ................................................................................................................................. 5 
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering ....................................................................... 5 
2.3.2 Cliënten, capaciteit en productie ............................................................................... 5 
2.3.3 Werkgebieden ....................................................................................................................... 6 

2.4 Maatschappelijk ondernemen ............................................................................................... 6 
2.4.1 Samenwerkingsrelaties .................................................................................................. 6 
2.4.2 Milieu- en duurzaamheidsaspecten ......................................................................... 6 

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap .............................................. 7 

3.1 Zorgbrede Governancecode ................................................................................................... 7 

3.2 Raad van bestuur ......................................................................................................................... 7 

3.3 Raad van toezicht......................................................................................................................... 8 

3.4 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 11 

3.5 Cliëntenraad .................................................................................................................................. 12 

3.6 Ondernemingsraad .................................................................................................................... 16 

4 Beleid, inspanningen en prestaties ........................................................................................... 18 

4.1 Meerjarenbeleid .......................................................................................................................... 18 

4.2 Algemeen beleid ......................................................................................................................... 19 

4.3 Kwaliteitsbeleid........................................................................................................................... 21 
4.3.1 Kwaliteit van zorg ............................................................................................................ 21 
4.3.2 Klachten ................................................................................................................................. 22 

4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ...................................................................... 23 
4.4.1 Personeelsbeleid ............................................................................................................... 23 
4.4.2 Kwaliteit van het werk .................................................................................................. 25 

4.5 Financieel beleid ......................................................................................................................... 26 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

1. Uitgangspunten verslaglegging 

 

Middels het Jaardocument Zorginstellingen 2016 legt zorggroep Maas & Waal 

verantwoording af over de volgende wettelijke verslag- en verantwoordingsverplichtingen: 

 het leveren van een jaarrekening en maatschappelijk verslag volgens de eisen in 

het Burgerlijk wetboek (BW, boek 2, titel 9) 

 het leveren van een verslag over hoe is omgesprongen met medezeggenschap 

(artikel 8 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 

 het opgeven van de beloning van bestuurders, voor zover deze boven de 

vastgestelde norm uitkomt (artikel 4.1 Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) 

 het verstrekken van gegevens aan het CBS over de geleverde WTZi-zorg (artikel 

33 Wet op het Centraal bureau voor de statistiek). 

 

Voorliggend maatschappelijk jaarverslag is ter advisering conform art. 3, lid 1g van de 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen aangeboden aan de centrale cliëntenraad. 

De centrale cliëntenraad heeft daarop een positief advies gegeven op 18 mei 2017. 

Het jaarverslag wordt ter informatie, conform art. 31 a WOR, aangeboden aan de 

ondernemingsraad op 22 juni 2017. 

De raad van bestuur heeft het jaarverslag vastgesteld als voorgenomen besluit op 11 mei 

2017, en de raad van toezicht heeft daaraan goedkeuring gegeven in zijn vergadering van 

22 mei 2017. 
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2. Profiel van de organisatie 

2.1 Algemene identificatiegegevens 

Gegevens verslagleggende rechtspersonen zorggroep Maas & Waal holding 

Adres Postbus 98 

Postcode 6658 ZH 

Plaats Beneden-Leeuwen 

Telefoonnummer 0487-582100 

Identificatienummer NZa 650-8682 

Nummer Kamer van Koophandel 11056895 

E-mailadres info@zmw.nl 

Internetpagina www.zmw.nl 

Tabel 1: Algemene identificatiegegevens 

 
2.2 Structuur van de organisatie  

De organisatie bestaat uit de Stichting zorggroep Maas & Waal (de verkrijgende 

rechtspersoon).  
Stichting zorggroep Maas & Waal is onderdeel van Stichting zorggroep Maas & Waal 

Holding. Stichting zorggroep Maas & Waal Holding heeft als doel het bevorderen van 

kwaliteit van leven van mensen die door ouderdom of anderszins een beroep doen op 

huisvesting, zorg of andere ondersteunende voorzieningen. Het verzorgen van onderzoek, 

opleiding en onderwijs en het adviseren van derden.  

Onderdeel van de holding zijn Stichting zorggroep Maas en Waal, Stichting "Van der 

Klokken Stichting" en Stichting "Stichting St. Jan". Stichting "Van der Klokken Stichting" 

heeft als doel het bevorderen van het lichamelijke en geestelijke welzijn van bewoners 

van de Zorggroep. Stichting "Stichting St. Jan" heeft als doel het met haar vermogen en 

vastgoed een bijdrage leveren aan het complete en samenhangend pakket van diensten 

op het gebied van zorg, wonen en welzijn. 

 

Figuur 1: Organisatiestructuur zorggroep Maas & Waal 
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Overlegstructuur zorggroep Maas & Waal 

De dagelijkse gang van zaken wordt gestuurd door de voorzitter raad van bestuur en de 

leden van het management team (MT) namelijk de regiomanager intramurale zorg, de 

regiomanager extramurale zorg, de manager behandeldienst, de manager facilitair bedrijf, 

de manager finance en informatie, de manager HRM en organisatie en de 

directiesecretaris. Hiertoe is er eenmaal per twee weken een MT overleg.  

 

2.3 Kerngegevens  

2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

De kernactiviteiten van de Zorggroep richten zich op de intra- en extramurale zorg.  

Intramurale zorg in een verblijfssetting:  

 Verblijf met behandeling: somatische en psychogeriatrische verpleegzorg, 

geriatrische revalidatie, kortdurend eerstelijnsverblijf zoals palliatieve zorg, 

herstelzorg zonder en met behandeling, respijtzorg en crisisopvang. 

 Verblijf zonder behandeling (kortdurend en permanent verblijf). 

Extramurale zorg en diensten in de thuissituatie: 

 Modulair Pakket Thuis (MPT)  

 Volledig Pakket Thuis (VPT). 

 Wijkverpleging 

 Behandeling en eerstelijns paramedische zorg (thuis en poliklinisch). 

 Dagbegeleiding en -handeling (somatiek, geriatrische revalidatie en 

psychogeriatrie). 

 Huishoudelijke zorg. 

 Personenalarmering en maaltijdverstrekking (private dienst). 

Er zijn geen deelnemingen in rechtspersonen die private activiteiten ondernemen. 
 

2.3.2 Cliënten, capaciteit en productie 

In onderstaande tabel is het aantal dagen verblijf met en zonder behandeling Wet 

langdurige zorg (Wlz), subsidieregeling eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie 

opgenomen.  

Producten Intramuraal  
 Aantal dagen 

2012 2013 2014 2015 2016 

Verblijf met en zonder behandeling 202.721 191.310 178.168 168.046 161.240 

Aantal plaatsen 555 524 488 460 442 

Tabel 2: Intramuraal 

 

De bouw van Alde Steeg gedurende 2015 en 2016 heeft tot een lagere productie geleid.  

 

In onderstaande tabel is de extramurale productie opgenomen. 

Producten Extramuraal  
Aantal         

2012 2013 2014 2015 2016 Eenheid 

Dagactiviteiten ouderen 
      

16.554  
            

17.356  
     

15.778  
 

13.970 
 

14.550 
 

Dagdeel 

Persoonlijke verzorging 
            

27.566  
            

35.354  
            

39.493  
 

31.332 

 
35.718 

 
Uur 

Verpleging 
              

2.538  
              

4.396  
           

2.849  
 

2.512 
 

3.588 
 

Uur 

Begeleiding 
                 

552  
                 

706  
             

1.119  
 

261 
 

90 
 

Uur 

Behandeling  
                  

68  
                 

174  
                

183  
 

136 
 

226 
 

Uur 

 Tabel 3: Extramuraal 

 

De extramurale productie neemt toe. In 2015 was met de stelselwijzigingen en 

bezuinigingen van de overheid nog een daling waarneembaar. In 2016 is met het beleid 

gericht op langer thuis een groei van de extramurale productie zichtbaar. 
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2.3.3 Werkgebieden 

Het werkgebied van de Zorggroep is de regio Zorgkantoor Nijmegen en omstreken. De 

zorglocaties zijn gesitueerd in de gemeenten West Maas en Waal, Beuningen en Druten en 

een verpleegunit voor dak- en thuislozen in Nijmegen. De extramurale zorgprestaties, 

eerstelijnsbehandelingen en geriatrische revalidatiezorg in het kader van de Zvw, Wmo en 

Wlz worden voornamelijk geleverd in de hierboven genoemde gemeenten.  

 

2.4 Maatschappelijk ondernemen  

2.4.1 Samenwerkingsrelaties 

De samenwerkingsverbanden met de gemeenten zijn gericht op het gezamenlijk met de 

gemeente en andere deelnemers ontwikkelen van een gemeenschappelijke – dat wil 

zeggen een onderling afgestemde – programmering van zorg, welzijn en wonen.  

In de gemeente West Maas en Waal, Druten en Beuningen participeren 

wijkverpleegkundigen van de Zorggroep in de sociale teams. 

 

In de gemeente West Maas en Waal zijn steunpunten Mantelzorg operationeel, die 

zorggroep Maas & Waal coördineert. De Steunpunten zijn gesitueerd bij de Zorggroep (St. 

Elisabeth in Beneden-Leeuwen en Henricus in Wamel), bij Stichting Barbara in Dreumel en 

bij de Doederij in Appeltern.  

 

Er zijn formele samenwerkingsrelaties met regionale zorgaanbieders, onder meer met het 

Transmuraal Zorgnetwerk Rivierenland (TRAZOR). Verder participeert de Zorggroep in het 

netwerk palliatieve zorg Nijmegen en Rivierenland, het Universitair Netwerk Ouderenzorg 

Nijmegen (UKON) en het Netwerk 100. Hiertoe zijn samenwerkingsovereenkomsten 

gesloten. 

 

Met de vestiging De Hulsen van Iriszorg – een bovenregionaal werkende instelling voor 

maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen – bestaat een samenwerkingsverband 

gericht op het bieden van verpleeghuiszorg op locatie. De verpleegunit ter plaatse is 

onderdeel van verpleeghuis Waelwick.  

 

Met de stichting LuciVer in Wijchen en Stichting Barbara in Dreumel wordt een formeel 

samenwerkingsverband onderhouden dat is gericht op het ter plaatse bieden van 

consultatie en advisering door specialisten Ouderengeneeskunde en verpleegkundigen. 

Met de stichting Bejaardenzorg Zusters van het Heilig Hart bestaat een 

samenwerkingsverband gericht op het bieden van het Volledig Pakket Thuis (VPT) voor 

religieuzen (locatie Rosmalen).  

 

Met de welzijnsorganisaties in de verschillende gemeenten vindt intensieve afstemming 

plaats, niet alleen over beleid maar ook over de uitvoering. Daarnaast is er een 

samenwerkingsovereenkomst met Stichting Meer Voormekaar en Stichting Perspectief 

voor het leveren van dagbesteding.  

 

De Zorggroep is op 1 januari 2016 een driejarig overeenkomst aangegaan met de 

Driestroom. Driestroom zet zich ervoor in mensen met een (licht verstandelijke) beperking 

verantwoord te laten participeren in de samenleving. De cliënten van Driestroom 

ondersteunen bij de facilitaire werkzaamheden binnen zorglocaties van de Zorggroep. 

 

2.4.2 Milieu- en duurzaamheidsaspecten 

Milieu is een geïntegreerd onderdeel van het beleid van de Zorggroep. Milieuoverwegingen 

zijn systematisch geïntegreerd in de bedrijfsactiviteiten en binnen nieuwbouw- en 

renovatieplannen. Ook het duurzaam inkopen is opgenomen in het inkoopbeleid van de 

Zorggroep. In paragraaf 4.5 wordt aandacht besteed aan de duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers.  



 

 

 

7 

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en 

medezeggenschap 

3.1 Zorgbrede Governancecode  

De brancheorganisaties van de zorg hebben in 2016 de vigerende Zorgbrede 

Governancecode 2010 aangepast. Vanaf 1 januari 2017 treedt de nieuwe Zorgbrede 

Governancecode 2017 van kracht.  

 

De Zorgbrede Governancecode 2017 is een richtinggevend document. De raad van 

toezicht van zorggroep Maas & Waal heeft zich in het vierde kwartaal 2016 - onder leiding 

van een externe begeleider - georiënteerd op de nieuwe Governancecode en de daarin 

vermelde zeven principes. Deze zijn: 

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

bieden van goede zorg aan cliënten. 

2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen 

bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie. 

3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate 

invloed van belanghebbenden. 

4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol 

verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie. 

5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke 

doelstelling. 

6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de 

zorgorganisatie. 

7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun 

professionaliteit en deskundigheid. 

 

De raad van toezicht heeft vastgesteld dat de zeven principes van de Zorgbrede 

Governancecode 2017 ten grondslag liggen aan de missie en visie van de Zorggroep en 

dat de kern is verankerd in de statuten en reglementen van de raad van toezicht en de 

raad van bestuur. 

Met het driejarig programma ‘Doen wat nodig is!’ verankert de raad van bestuur de 

adequate invloed van cliënten en familieleden, zijnde de belangrijkste belanghebbenden. 

Het programma ‘Doen wat nodig is!’ wordt inhoudelijk toegelicht in paragraaf 4.1. 

 

De raad van bestuur neemt in 2017 in overleg met de raad van toezicht de precieze 

uitwerking van de principes ter hand. Ook wordt in 2017 - daar waar nodig - de 

formulering van de statuten en reglementen aangepast. Zorggroep Maas & Waal past de 

zorgbrede governancecode toe waarvan de principes ten grondslag liggen aan de missie 

en visie. Deze principes zijn eveneens verankerd in de statuten en reglementen van de 

raad van toezicht en de raad van bestuur. Het handelen van de raad van bestuur en de 

raad van toezicht gaat uit van deze principes en wordt periodiek getoetst. Ook het 

raadplegen van externe belanghebbenden vindt periodiek plaats binnen de Zorggroep. 

 

3.2 Raad van bestuur  

De raad van bestuur bestaat uit één persoon.  

 

Er wordt voldaan aan de transparantie-eisen uit de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), 

hoofdstuk VI (art. 6.1 tot en met art. 6.5) van het uitvoeringsbesluit. Er is een 

toezichthoudend orgaan – de raad van toezicht – waarvan het interne reglement bepaalt 

dat de dagelijkse leiding hier geen deel van uit kan maken. De samenstelling van de raad 

van toezicht is zodanig dat er zowel onderling onafhankelijkheid is als ten opzichte van de 

raad van bestuur. De verantwoordelijkheidsverdeling van de raad van toezicht en de raad 

van bestuur is vastgelegd in de statuten en in de interne reglementen van beide organen. 

In de statuten is een regeling voor conflicten tussen beide organen opgenomen. De 
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instelling is een rechtspersoon waarbij in de statuten, de interne reglementen en de 

interne organisatie de overige transparantie-eisen verankerd zijn. 

 

De bezoldiging van de raad van bestuur is geregeld conform de Wet normering 

topinkomens. Dit wordt conform de regels verantwoord in de jaarrekening. 

 

De raad van bestuur informeert de raad van toezicht conform de afspraken zoals onder 

andere is vastgelegd in de statuten en de interne reglementen. Deze bepalen daarover 

onder andere het volgende: de raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig 

(gevraagd en ongevraagd) de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de 

regel zal dit geschieden als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de 

raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de raad van bestuur de raad van 

toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.  

 

Nevenfuncties voorzitter raad van bestuur: 

 Lid van de raad van toezicht van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. 

 Bestuurslid van de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen 

(penningmeester dagelijkse bestuur). 

 

3.3 Raad van toezicht  

De toezichthoudende functie wordt uitgeoefend door een raad van toezicht die daartoe 

periodiek vergadert met de raad van bestuur. De raad heeft in 2016 zeven maal regulier 

vergaderd en eenmaal apart over haar eigen functioneren. 

Naast de regeling van de verhoudingen in de statuten van de stichting – die zijn opgesteld 

conform de principes van de Zorgbrede Governancecode – zijn de werkwijzen van de raad 

van bestuur en de raad van toezicht en hun onderlinge verhouding nader geregeld in 

reglementen. In de arbeidsovereenkomst met de raad van bestuur zijn onder meer 

bepalingen opgenomen ter voorkoming van belangenverstrengeling.  

Met beleidsplannen, jaarplannen en begrotingen als uitgangspunt is toezicht gehouden op 

de voortgang en ontwikkeling van zorggroep Maas & Waal. Het gaat hier om toezicht op 

de zorgprestaties, de ontwikkeling van de organisatie, de externe verantwoording en de 

beheersing van risico’s. Daarbij is gebruik gemaakt van de periodieke rapportages van de 

raad van bestuur over de ontwikkeling van de exploitatie, de productie, het ziekteverzuim 

en de kwaliteit van zorg, van vergaderingen met de raad van bestuur, van periodiek 

overleg van een delegatie van de raad van toezicht met de ondernemingsraad en de 

centrale cliëntenraad, van themabijeenkomsten en van deelname aan informele 

bijeenkomsten. 

 

Met ingang van 1 januari 2017 is de heer P.H.T.M. van der Geer afgetreden als lid van 

raad van toezicht. Eind december 2016 is de sollicitatieprocedure voor het nieuwe lid van 

de raad van toezicht, tevens lid van de auditcommissie afgerond. Per 1-1-2017 is de heer 

mr. H.G.G. Kuypers benoemd tot lid van de raad van toezicht, tevens lid van de 

auditcommissie. 

 

Volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) overlegt de bestuurder minstens twee 

maal per jaar de algemene zaken, de strategie en de ondernemingsvisie. Hierbij is een 

afvaardiging van de raad van toezicht aanwezig. In 2016 vonden deze besprekingen plaats 

op 7 juli en 22 december. Mevrouw drs. A.M.M. de Goeij, voorzitter van de raad van 

toezicht was hierbij aanwezig. 

 

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen kent geen formele regeling inzake 

overleg met de raad van toezicht. Naar analogie van de Wet op de ondernemingsraden is 

met de centrale cliëntenraad afgesproken dat een delegatie van de raad van toezicht 

tweemaal per jaar een overlegvergadering van de centrale cliëntenraad met de raad van 

bestuur zal bijwonen. Daarbij zal de algemene gang van zaken worden besproken. In 

2016 vonden deze besprekingen plaats op 19 mei en op 14 november. De heer J. W.M. 

Koppers was als afgevaardigde van de raad van toezicht bij de besprekingen aanwezig.  
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Belangrijke instrumenten voor het toezicht waren de jaarrekeningen, de 

managementletters, de accountantsverklaringen en de jaarlijkse bespreking van de 

jaarrekening met de accountant. De raad van toezicht heeft in zijn vergadering van 22 

mei 2016 de door de raad van bestuur vastgestelde jaarrekeningen van 2015 

goedgekeurd. 

De raad van toezicht heeft een auditcommissie. De volgende leden van de raad van 

toezicht hebben zitten in de commissie: de heer P.H.T.M. van de Geer en de heer drs. J. 

van Dinteren. De heer P.H.T.M van de Geer is per 1-1-2017 afgetreden als lid van de 

auditcommissie. De commissie heeft de specifieke taak om in algemene zin ontwikkelingen 

binnen de organisatie en in het bijzonder de risico’s en de wijze van beheersing daarvan, 

meer in detail te kunnen volgen. De auditcommissie heeft een adviserende bevoegdheid 

naar de raad van toezicht en een eigen reglement waarin haar werkwijze wordt geregeld.  

De auditcommissie heeft in 2016 zes maal vergaderd over de volgende onderwerpen:  

 Interim controle PWC 

 Liquiditeitsbegroting 2015 en 2016 

 Balans per 30 september 2015 

 Kwartaalrapportages 4 2015, 1, 2 en 3 2016 

 Voorziening onderhoud 2015 

 Waardering vastgoed 

 Financieel overzicht Alde Steeg gebouw 2,3 en 6 en nieuwbouw Alde Steeg 

 Begroting 2016 kapitaallasten en dotatie onderhoudsvoorziening 

 Evaluatie reglement Auditcommissie 

 Verkoop grond Beuningen aan St. Jan 

 Jaarrekening en accountantsverslag 2015 

 Aansluitkosten appartementen 

 Meerjarenbegroting 

 Balans per 30 juni 2016 

 Schenking boekwinst verkoop grond Beuningen 

 Balans per 30 september 2016 

 Begroting 2017 

 Consolidatie lening BNG bank 

 

De raad van toezicht heeft een agendacommissie. De commissie, die bestaat uit de 

voorzitter (mevrouw drs. A.M.M. de Goeij) en vicevoorzitter (mevrouw mr. W.M.J. 

Boeijen) van de raad van toezicht en de voorzitter raad van bestuur, bespreken de agenda 

en de lopende onderwerpen ter voorbereiding voor het overleg van de raad van toezicht. 

 

De raad van toezicht heeft een remuneratiecommissie bestaande uit mevrouw drs. A.M.M. 

de Goeij en mevrouw mr. W.M.J. Boeijen. De renumeratiecommissie evalueert jaarlijks het 

functioneren van de raad van bestuur. De bevindingen zijn gerapporteerd aan de raad van 

toezicht. 

 

Kwaliteit 

De raad van toezicht heeft een commissie Kwaliteit & Veiligheid. De volgende leden van de 

raad van toezicht hebben zitten in de commissie: mevrouw drs. B.H.F. Rots-Hendriks en 

de heer drs. Th.A.R. Rebholz. De commissie adviseert en assisteert de raad van toezicht 

met betrekking tot zijn verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de kwaliteit en de 

veiligheid van zorg. De commissie ziet toe op de interne beheersing van risico’s van in het 

bijzonder de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de verantwoording daarover.  

De commissie heeft in 2016 twee maal vergaderd. De belangrijkste thema’s van de 

bespreking waren de rapportages kwaliteit, de calamiteiten, de uitvraag indicatoren 

Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) door de Inspectie voor de gezondheidszorg 

(IGZ), het inspectiebezoek St. Elisabeth, het toezichtskader van de IGZ en het concept 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. 
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Bouw 

In 2016 heeft de raad van toezicht in het bijzonder aandacht geschonken aan de afronding 

van de nieuwbouw Alde Steeg. De nieuwe gebouwen zijn in 2016 in gebruik genomen en 

hebben de namen De Burgh, Bloesem, Morel en Kriek gekregen.  

 

Besproken onderwerpen 

In het verslagjaar is de raad van toezicht uitvoerig geïnformeerd over het programma 

‘Doen wat nodig is!’ dat in dit verslagjaar daadwerkelijk is gestart. Hiermee is ingespeeld 

op de hervormingen in de langdurige zorg en het vormgegeven van de strategie die 

daarvoor bepaald is.  

Het ziekteverzuim binnen de Zorggroep wordt standaard gevolgd als indicator van 

mogelijke negatieve ontwikkelingen. 

Gebruikelijk is dat de directiebeoordeling en de kaderbrief in de raad van toezicht 

besproken worden. Ook waren de financiering van het nog te realiseren vastgoed, de 

managementletter en het accountantsverslag, en de evaluatie van de raad van bestuur 

onderwerp van gesprek.  

In de jaarlijkse studiedag is stilgestaan bij het functioneren van de raad van toezicht. 

 

Goedkeuringsbesluiten  

De raad van toezicht heeft de volgende goedkeuringsbesluiten genomen:  

 

 Aparte rechtspersoon Wmo 17-2-16 

 Herziening recht van hypotheek 17-2-16 

 Evaluatie reglement auditcommissie 4-4-16 

 Jaarverslag en jaarrekening 2015 23-5-16 

 Klokkenluidersregeling 23-5-16 

 Werving lid raad van toezicht en besluit tot 

herbenoeming commissieleden 

23-5-16 

 Notitie topstructuur 27-6-16, 19-9-16, 21-11-16 

 Kwartaalrapportages Vier maal per jaar 

 Meerjarenbegroting 19-9-16 

 Grondruil Alde Steeg 19-9-16 

 Begroting 2017 en jaarplan 2017 21-11-16 

 Goedkeuring consolidatie lening BNG bank 21-11-16 

 Benoeming accountant zMW 21-11-16 

 

Organisatie raad van toezicht 

Voor de verschillende functies binnen de raad van toezicht zijn profielen opgesteld die bij 

het ontstaan van vacatures richtinggevend zijn voor de invulling van de vacante plaatsen. 

In de raad van toezicht is er in ieder geval één lid dat beschikt over relevante kennis van 

en ervaring in de zorg. In het reglement en het profiel zijn eisen opgenomen inzake de 

onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht. Dit is derhalve een nadrukkelijke 

eis zowel bij de werving en de benoeming, als bij het dagelijkse functioneren. Daarnaast is 

dat aspect in het interne reglement geborgd. De leden zijn zich zeer goed van hun 

onafhankelijkheid bewust en daarop – zo nodig – door andere leden aanspreekbaar. 

 

Zoals gebruikelijk heeft de raad van toezicht zijn eigen functioneren geëvalueerd in een 

bijeenkomst met een externe begeleider. Naar aanleiding van de evaluatie heeft de raad 

van toezicht zich voorgenomen om met enige regelmaat buiten de reguliere vergaderingen 

om een kijkje in de organisatie te nemen om een genuanceerd beeld van de gang van 

zaken te krijgen. Daarnaast zal de raad van toezicht, vooruitlopend op de nieuwe 

Governance code, jaarlijks een activiteit organiseren ter bevordering van de eigen 

deskundigheid.  

 

De honorering van de leden van de raad van toezicht is vastgesteld conform de laatste 

richtlijnen van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) 

verantwoord in de jaarrekening. 
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In de raad van toezicht hebben in 2016 de volgende mensen zitting gehad: 

 Mevrouw drs. A.M.M. de Goeij:  

- lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2014 

- voorzitter raad van toezicht vanaf 1 januari 2014 

- organisatieadviseur De Kort & Partners BV in Wijk bij Duurstede 

- voorzitter raad van toezicht Proteion te Horn vanaf 23 mei 2016 

 Mevrouw mr. W.M.J. Boeijen:  

- lid raad van toezicht vanaf 14 december 2009 

- vicevoorzitter raad van toezicht vanaf 1 januari 2015 

- directeur kwaliteit en veiligheid Radboudumc 

 Mevrouw drs. B.H.F. Rots-Hendriks:  
- lid raad van toezicht vanaf 25 mei 2009 

- gepensioneerd 

 De heer J.W.M. Koppers: 

- lid raad van toezicht vanaf 26 maart 2012 

- gepensioneerd 

 De heer drs. J. van Dinteren: 

- lid raad van toezicht vanaf 1 januari 2014 

- directeur bij de Huisman Groep BV in Druten; relevante nevenfuncties: lid 

ledenraad Rabobank Maas & Waal,  

- lid raad van toezicht Openbare Bibliotheek Rivierenland 

- lid raad van toezicht Mee Gelderse Poort 

 De heer drs. Th.A.R. Rebholz: 

 lid raad van toezicht sinds 29 april 2015 

 huisarts gezondheidscentrum de Schans te Nieuwegein 

 voorzitter samenwerkende gezondheidscentra Nieuwegein 

 lid raad van bestuur Gezondheidscentrum de Schans 

 De heer P.H.T.M. van de Geer:  
- lid raad van toezicht vanaf 1 september 2005. In 2014 is besloten dat de 

benoemingstermijn van de heer Van de Geer, in afwijking van het reglement en 

de statuten, na het verstrijken van de twee termijnen per ultimo 2014 met 

twee jaren wordt verlengd vanwege zijn specifieke expertise. 

- gepensioneerd 

 lid raad van bestuur Gezondheidscentrum de Schans 

 lid raad van commissarissen Medrie (tot april 2016) 

 

3.4 Bedrijfsvoering 

Algemeen 

In de zorg is een aantal algemene risico’s te onderscheiden. Het betreft hier onder meer 

de aanhoudende druk op de tarieven, de extramuralisering van zorg, het scheiden van 

wonen en zorg, de toenemende onderhandelbaarheid van de tarieven en de toenemende 

zorgzwaarte van de cliënt. De Zorggroep anticipeert hierop in haar beleidsplannen en de 

uitvoering daarvan en door het gebruik van meerjarenbegroting, liquiditeitsbegroting en 

formatieplanning. 

 

Bovenstaande wordt ondersteund door de planning & control cyclus. Maandelijks wordt 

drie weken na het verstrijken van de maand de (financiële) managementrapportage 

beschikbaar gesteld. Per kwartaal wordt de kwalitatieve rapportage opgesteld. De 

rapportage op afdelingsniveau bestaat uit de onderdelen: financieel, personeel, kwaliteit, 

veiligheid en hygiëne. Doel is inzicht te krijgen in de trends en voortgang op de diverse 

prestatie indicatoren, zodat eventueel aanvullende beheersmaatregelen getroffen kunnen 

worden. Op het moment dat de rapportage aanvullende vragen oproept, zijn voor het 

beantwoorden hiervan gedetailleerde overzichten op het gebied van financiën en 

personeel beschikbaar. 

 

De werkzaamheden en gesprekken volgens de planning & control cyclus kunnen als 

standaard worden beschouwd. Naast deze standaard wordt door de economisch 
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administratieve dienst bedrijfseconomische analyse gemaakt die ondersteunen bij de 

besluitvorming door het management.  

 

Risicomanagement 

De Zorggroep deelt de risico’s als volgt in: strategisch, operationeel, financieel en 

compliance. De strategische risico’s hebben betrekking op de omstandigheden en wijziging 

van overheidsbeleid, de operationele risico’s op de organisatie en prestatie van het 

primaire en ondersteunend proces, en de financiële risico’s betreffen rente- en 

valutarisico’s en financieringsrisico’s. De compliance risico’s houden verband met het 

voldoen aan wet- en regelgeving. 

 

Strategisch 

De Zorggroep wordt geconfronteerd met verwachtingen over de wijze waarop de zorg 

wordt ingevuld. Dit heeft vooral te maken met de kwantiteit en kwaliteit van personeel dat 

ten behoeve van de zorg wordt ingezet. De druk op de voor de zorg beschikbare 

budgetten en de lastige arbeidsmarktsituatie maken dat de toekomst voldoende uitdaging 

biedt.  

 

Operationeel 

Operationeel kiest de Zorggroep voor een gelijkmatige verandering die gebaseerd is op de 

voor de inhoud benodigde middelen. De Zorggroep plaatst wonen en welzijn op de 

voorgrond en voegt professionele zorg toe waar nodig. Het verschil tussen aanwezige 

formatie en benodigde formatie (zowel kwantitatief als kwalitatief) wordt zoveel als 

mogelijk is door het intern scholen van medewerkers opgelost. Een aandachtspunt is de 

flexibele inzet van personeel die meer de fluctuatie in productie zal moeten volgen. 

 

Financiële risico’s 

Zorggroep Maas & Waal heeft diverse instrumenten om een doorkijk naar de toekomst te 

geven. De meerjarenbegroting wordt op basis van de jaarlijkse vastgestelde begroting en 

jaarrekening bijgesteld en in de raad van toezicht geagendeerd. De meerjarenbegroting 

geeft, op basis van de kosten en investeringen, de ‘marge’ waarbinnen de reguliere 

exploitatie gecontinueerd kan worden of vervolgacties nodig zijn. Momenteel is de ‘marge’ 

voldoende om de reguliere exploitatie te continueren. 

 

Compliance risico’s 

Zorggroep Maas & Waal kent interne beleidsregels en procedures die waarborgen dat de 

bedrijfsvoering plaatsvindt in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. Naast 

de interne controle wordt door de accountant een interim-controle en jaarrekeningcontrole 

uitgevoerd. In 2016 hebben geen significante incidenten op het gebied van compliance en 

integriteit plaatsgevonden. De Zorggroep is niet betrokken geweest bij noemenswaardige 

gerechtelijke procedures of sancties die samenhangen met het niet nakomen van wet- en 

regelgeving op het gebied van financieel toezicht, mededinging en privacy. 

 

3.5 Cliëntenraad  

In 2016 hebben in de centrale cliëntenraad de volgende personen zitting gehad: 

 Mevrouw R. Nijsse, de heer J. Peters en de heer W. de Waal namens Alde Steeg te 

Beuningen, 

 De heer F. Grisel, namens Waelwick te Ewijk, 

 Mevrouw R. Paddenburg namens De Kasteelhof te Druten, 

 Mevrouw M. de Ruiter-Coppes namens Huize Henricus te Wamel, 

 Mevrouw M. van Leeuwen namens St. Elisabeth te Beneden-Leeuwen, 

 Mevrouw C. Graven, onafhankelijk lid, van 1 januari tot 1 juli 2017,  

 De heer J. van Sonsbeek, onafhankelijk lid en voorzitter. 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heer J. van Sonsbeek (voorzitter) de heer 

W. de Waal (vicevoorzitter) en mevrouw van Leeuwen (secretaris en penningmeester).  
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Aanspreekpunt voor de centrale cliëntenraad binnen de raad van bestuur is de heer B. van 

Lingen. Binnen de raad van toezicht is de heer J. W.M. Koppers de contactpersoon.  

 

De vergaderfrequentie ligt op ongeveer eenmaal per zes weken. De vergaderingen vinden 

bij toerbeurt plaats op de verschillende locaties. Om de andere vergadering is de 

bestuurder bij de vergadering aanwezig (overlegvergadering). De vertegenwoordiger 

binnen de raad van toezicht heeft dit jaar twee vergaderingen bijgewoond.  

In 2016 heeft de centrale cliëntenraad negen maal vergaderd. 

 

Namens de bewoners heeft mevr. R. Verholt zitting in de –slapende- Ethische commissie 

van de Zorggroep. Zij is onder andere lid van de pastorale werkgroep van De Kasteelhof in 

Druten. Vertegenwoordigers van lokale cliëntenraden van een locatie waar nieuwbouw aan 

de orde is hebben zitting in werkgroepen die met de nieuwbouw te maken hebben.  

 

Ondersteuning cliëntenraden, personeel en financieel 

De vier lokale cliëntenraden hebben elk een eigen ondersteuner die administratief 

ondersteunt bij voorbereiding, planning en verslaglegging en uitvoering van 

vergaderingen. De ondersteuners zijn allemaal werkzaam in het betreffende verpleeghuis 

of zorgcentrum, wat borg staat voor een goede interne communicatie met de 

leidinggevende en de bewoners.  

De vergaderfrequentie van de diverse lokale raden verschilt: van eens per maand tot eens 

per zes weken. 

 

De centrale cliëntenraad wordt gemiddeld twaalf uur per week ondersteund door een 

ondersteuner die in dienst is van de Zorggroep. Deze ondersteuning is administratief en 

inhoudelijk. De voorzitter van de centrale cliëntenraad en de ondersteuner bereiden 

samen de vergadering van de centrale cliëntenraad voor. Ter voorbereiding van de 

overlegvergadering vindt een werkoverleg plaats tussen de voorzitter van de raad van 

bestuur en de ondersteuner van de centrale cliëntenraad. Daarnaast woont de 

ondersteuner zoveel mogelijk de vergaderingen van de lokale cliëntenraden bij en diverse 

bijeenkomsten van de LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden) en NCZ (Netwerk 

Cliëntenraden in de Zorg). 

In juni heeft de ondersteuner leergang 2 voor ambtelijk secretarissen van 

medezeggenschapsorganen afgerond. In september is ze gestart met leergang 3. 

 

Jaarlijks dient de centrale cliëntenraad mede namens de locale cliëntenraden een 

begroting in bij de raad van bestuur. Op deze begroting staan posten als het lidmaatschap 

van het LOC, reiskosten, representatie, scholing en jaarvergaderingen van de lokale 

raden.  

 

Voornaamste onderwerpen in 2016: 

 In voor Zorg!-traject & ‘Doen wat nodig is’. 

In 2015 is met ondersteuning van de overheidsorganisatie In voor Zorg! gestart 

om de cliëntgerichtheid van de medewerkers te verbeteren. Daarnaast ondersteunt 

In voor Zorg! om de veranderbewegingen die daarmee gepaard gaan vast te 

houden en niet de kans te geven af te zwakken. De ondersteuning van In voor 

Zorg! is in 2016 afgerond. Onder de naam ‘Doen wat nodig is!’ zijn onder leiding 

van de transitiemanager vier koplopersgroepen (afdelingen) gestart. Aan bewoners 

is een vragenlijst met 10 vragen voorgelegd. Aan de hand van de vragenlijst wordt 

met bewoners en met medewerkers besproken op welke manier zij de eigen regie 

zoveel mogelijk kunnen houden of weer herstellen. Hierover worden afspraken 

gemaakt en vastgelegd. In een Regiegroep waarin vertegenwoordigers van de 

verschillende partijen zitting hebben is de centrale cliëntenraad vertegenwoordigd 

door mevr. M. van Leeuwen en de heer F. Grisel. De Regiegroep denkt mee met de 

projectuitvoerders. Bij Elsenburcht in St. Elisabeth (Beneden-Leeuwen) hebben de 

bewoners een klankbordgroep opgericht waarin maandelijks de voortgang van de 

verbeteringen uit het programma ‘Doen wat nodig is!’ besproken wordt. Het blijkt 

dat ‘Doen wat nodig is’ mooie dingen oplevert, toch blijft het moeilijk om de 



 

 

 

14 

verandering vast te houden en niet te vervallen in oude gewoontes. De lokale 

raden worden in hun vergaderingen geïnformeerd over de stand van zaken. 

 Waardigheid & Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen 

Het verbeterprogramma van staatssecretaris van Rijn waarbij het gaat om zorg die 

aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner, met warme 

betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd 

wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die 

voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. Verpleeghuizen werden door de 

staatssecretaris uitgenodigd om verbetervoorstellen in te dienen die in het teken 

stonden van ‘Waardigheid en Trots’. Ook de Zorggroep doet mee met het 

programma ‘Doen wat nodig is!’. Leden van de centrale cliëntenraad zijn in het 

verslagjaar naar de in juli door Waardigheid & Trots en in oktober door 

Waardigheid & Trots en LOC georganiseerde congressen geweest. In oktober is ook 

onze vertegenwoordiger in de raad van toezicht mee geweest. Daarnaast is de 

ondersteuner van de centrale cliëntenraad betrokken bij een gespreksgroep van 

cliëntenraden binnen Waardigheid & Trots. 

 Binnen het programma Waardigheid & Trots heeft de staatssecretaris extra 

middelen voor een zinvolle dagbesteding voor bewoners en 

deskundigheidsbevordering van het personeel vrijgemaakt. Zorggroep Maas & Waal 

heeft bij het Zorgkantoor (dat de middelen verstrekt) een aanvraag gedaan voor 

de extra middelen. De aanvraag is ondertekend door de centrale cliëntenraad en de 

ondernemingsraad. Inmiddels zijn er al verschillende onderdelen van het voorstel 

uitgevoerd: er heeft een onderzoek plaatsgevonden onder mantelzorgers (wat 

verwacht u van de Zorggroep en andersom, en waar kan de Zorggroep u bij 

ondersteunen), er is een Tovertafel aangeschaft en er vinden verschillende 

bijscholingen van medewerkers plaats. Ook ontvangen de afdelingen cheques om 

in overleg met bewoners activiteiten mee te financieren. 

 In het kader van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) is 

door de raad van bestuur met de centrale cliëntenraad gesproken over een 

gewijzigde invulling van de bestaande klachtenregeling. De Wkkgz geeft de 

mogelijkheid om met minder regels en laagdrempelig klachten op te lossen. Een 

externe klachtencommissie is geen verplichting meer. De centrale cliëntenraad is 

van mening dat het goed is om onvrede en klachten zo veel mogelijk op de 

werkvloer op te lossen. Bewoner, familie en medewerkers moeten samen weer 

verder en dat gaat beter als onvrede binnen deze relatie kan worden verholpen. 

Discussie heeft plaatsgevonden over de onafhankelijkheid van de 

klachtenfunctionaris die er in de Wkkgz moet zijn. Ook de regeling voor Bopz-

klachten (Besluit opneming psychiatrisch ziekenhuizen) is besproken. 

 In het verslagjaar zijn de CQ Index voor de extramurale zorg voor de Zorg Thuis 

en voor de Hulp bij het Huishouden uitgevoerd. De rapportages zijn in januari 2017 

in de centrale cliëntenraad besproken. 

 Toezicht bij kleinschalig wonen: in de centrale cliëntenraad is het toezicht bij het 

kleinschalig wonen aan de orde geweest. Redenen daarvoor waren opmerkingen en 

klachten van familie of bezoek op verschillende locaties. Vooral tijdens de avond, 

als er één medewerker op een woning staat en er bij de naastgelegen woning 

assistentie verleend moet worden, komt het voor dat bewoners zonder 

professioneel toezicht in een huiskamer verblijven. Lang niet elk familielid of 

bezoeker voelt zich in staat om gedurende die tijd het toezicht over te nemen. 

Inmiddels zijn er naar aanleiding hiervan op de woningen ‘rode knoppen’ 

geïnstalleerd waar familie of bezoek op kan drukken wanneer er geen medewerker 

aanwezig is. De medewerker komt dan zo snel mogelijk naar de woning terug. 

Daarnaast is door de leden van de cliëntenraden aangegeven dat de communicatie 

over toezicht verbeterd moet worden: leg uit wat je gaat doen en wanneer je denkt 

terug te zijn. 

 Uit het werkplan van de centrale cliëntenraad zijn twee onderwerpen aan de orde 

gekomen: wat is kwaliteit van leven en wat is de visie van de raad op vrijwilligers. 

Over de onderwerpen is na een inleiding door één of meerdere ‘kartrekkers’ 
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gediscussieerd. De visie is nog niet vastgelegd en de discussie wordt in 2017 

voortgezet. 

 

Uitgebrachte adviezen: 

Over de volgende onderwerpen heeft de centrale cliëntenraad in 2016 adviesaanvragen 

ontvangen en advies uitgebracht: 

 Nota Topstructuur; 

 Begroting 2016 en 2017; 

 Jaardocument 2015; 

 Extra middelen uit het programma Waardigheid & Trots, aanvraag bij het 

Zorgkantoor; 

 Instemming met subsidieaanvraag Memorabel, in het kader van UKON studie; 

 Herbenoeming van lid van de raad van toezicht die de belangen van de cliënten 

behartigt; 

 Adviesaanvraag nieuwe klachtenregeling; 

 Adviesaanvraag sluiting Huize Henricus. 

 

Overige onderwerpen, centraal dan wel locaal: 

 Bij de nieuwbouw fase 2 van Alde Steeg zijn vertegenwoordigers van de 

cliëntenraden van Alde Steeg en Waelwick betrokken. 

 In november 2016 zijn de bewoners van de afdelingen 3 en 4 van Waelwick 

verhuisd naar de nieuwbouw van Alde Steeg in Beuningen, de gebouwen Bloesem 

en Morel. De cliëntenraad van Alde Steeg gaat op zoek naar bewoners, familie of 

vrijwilligers die de belangen van de bewoners van deze twee gebouwen in de 

cliëntenraad kunnen behartigen. Door deze verhuizing is het aantal bewoners in 

Waelwick afgenomen, maar is er nog steeds een cliëntenraad die de belangen van 

de bewoners van Klein Waelwick en de patiënten van het zMW Revalidatie- en 

Behandelcentrum behartigen. 

 Gezien de zorgzwaarte van de bewoners die bij de Zorggroep komen wonen, wordt 

het steeds moeilijker om bewoners als lid voor de cliëntenraad te vinden. Er wordt 

daardoor een steeds groter beroep gedaan op familie of vertegenwoordigers van 

bewoners en vrijwilligers. Op de meeste locaties lukt het gelukkig nog steeds om 

de cliëntenraad goed bezet te krijgen. Voor de raad van De Kasteelhof is in het 

verslagjaar een extra werving op touw gezet en met succes. In 2017 bestaat de 

raad weer uit vijf leden. 

 De wasvoorziening is al geruime tijd een aandachtspunt. Nogmaals is besloten dat 

cliënten de keuze hebben tussen eigen platgoed of platgoed van de Zorggroep. 

Wordt er voor eigen platgoed gekozen, dan zorgt de cliënt zelf voor het wassen, 

wordt er voor platgoed van de Zorggroep gekozen, dan zorgt de Zorggroep voor 

het wassen ervan. De informatievoorziening hierover is nu verbeterd.  

 Evaluatie convenant: de evaluatie van het Convenant tussen de raad van bestuur 

en de centrale cliëntenraad met daarin de afspraken over de rechten en plichten, 

stond gepland in het verslagjaar. Er heeft in ieder geval een doelmatigheidsslag 

plaatsgevonden. Daarnaast zijn inhoudelijke wijzigingen nog niet opgenomen in het 

Convenant in afwachting van de wijzigingen van de Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen (Wmcz). Afgesproken is om de 10 onderwerpen die in de Memorie 

van toelichting zijn genoemd bij het Convenant te voegen en in acht te nemen bij 

de behandeling van onderwerpen. 

 De centrale cliëntenraad is betrokken geweest bij het maken van de nieuwe 

website voor de Zorggroep en is zeer tevreden over het resultaat.  

 In een vergadering heeft de vertegenwoordiger van de Zorggroep bij het 

Universitair Kennisnetwerk Ouderen Nijmegen (UKON), de heer F. van Kuppeveld, 

uitleg gegeven over de UKON. Hoe functioneert UKON, wie zitten er in de UKON-

commissie, wat doet de UKON en wat heeft de (bewoner/cliënt van de) Zorggroep 

aan het lidmaatschap? 

 De centrale cliëntenraad heeft deelgenomen aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten 

van het zorgkantoor voor cliëntenraden. In het voorjaar ging het over de rol van de 

cliëntenraad bij de inkoop van zorg. Het zorgkantoor vindt het belangrijk dat de 
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raden vertegenwoordigd zijn bij het gesprek dat de zorgaanbieder met het 

zorgkantoor heeft. In het najaar ging het vooral over de besteding van de extra 

middelen voor de zinvolle dagbesteding van bewoners en de 

deskundigheidsbevordering van medewerkers. Daarnaast zijn de bijeenkomsten 

zinvol omdat er meer cliëntenraden aanwezig zijn. Informatie, tips en nuttige 

adviezen kunnen zo uitgewisseld worden. Ook het contact met de medewerkers 

van het Zorgkantoor is door deze bijeenkomsten laagdrempeliger. 

 Ook dit jaar heeft de centrale cliëntenraad (met partners), al weer voor de vierde 

keer, het kerstdiner dat de bewoners zullen krijgen mogen voorproeven en van tips 

mogen voorzien. Dit keer was het in De Hof in Druten en het menu was 

voortreffelijk.  

 Daarnaast zijn twee leden van de centrale cliëntenraad lid van de zorggroepbrede 

menucommissie. De commissie vergadert steeds op een andere locatie. Aan de 

vergadering neemt telkens een vertegenwoordiger van de cliëntenraad van de 

(vergader-) locatie deel. Op deze manier kunnen wensen en behoeften van 

bewoners over het menu op het juiste adres geuit worden. Over en weer werkt dit 

naar tevredenheid. 

 

Invloed van de Centrale cliëntenraad op het beleid van zorggroep Maas & Waal 

De Centrale cliëntenraad heeft de indruk dat er zorgvuldig met haar gevraagde en 

ongevraagde adviezen wordt omgegaan. Ook buiten de wettelijk vereiste onderwerpen 

van overleg en advies worden de Centrale cliëntenraad maar ook de locale raden 

betrokken.  

 

Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 

Zorggroep Maas & Waal is via het LOC aangesloten bij de Landelijke Commissie van 

Vertrouwenslieden. 

 

3.6 Ondernemingsraad  

Het overleg met de ondernemingsraad vindt in een constructieve sfeer plaats. Naast de 

onderwerpen waarvoor advies of instemming vereist is, worden alle relevante 

ontwikkelingen in de organisatie door de ondernemingsraad intensief gevolgd.  

In verschillende projecten participeren leden van de ondernemingsraad direct. Zo krijgen 

zij vanuit eerste hand voeling met en invloed op nieuwe ontwikkelingen. 

Overigens stelt de ondernemingsraad zich daarbij kritisch en onafhankelijk op. Vanuit die 

positie levert de ondernemingsraad een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de 

prestaties en de kwaliteit van de organisatie. De ondernemingsraad heeft hiertoe een 

aantal speerpunten omschreven: 

 de ondernemingsraad draagt bij en hecht veel waarde aan een juiste balans tussen 

het belang van de organisatie en het belang van de medewerkers. 

 het volgen van de nieuwe ontwikkelingen binnen de Zorggroep en hierin 

constructief samenwerken en hierop inspelen met de raad van bestuur en 

achterban. 

 een transparante organisatie- en communicatiestructuur. 

 positief kritisch kijken naar instemmings- en adviesaanvragen. 

 

De vergaderfrequentie van de ondernemingsraad is eenmaal per twee weken en eenmaal 

per zes weken is er een overlegvergadering met de voorzitter raad van bestuur. Verder 

heeft de ondernemingsraad tweemaal per jaar, conform artikel 24 van de Wet op de 

ondernemingsraden, een overleg met een lid van de raad van toezicht.  

 

Scholing ondernemingsraad 

De ondernemingsraad heeft alle vijf scholingsdagen in 2016 benut.  
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Instemmingsaanvragen 

De ondernemingsraad heeft in 2016 zijn instemming verleend aan: 

 Klokkenluidersregeling 

 Aanpassing verzuimregeling met VAR 2 (vragenlijst arbeid en re-integratie) 

 

Adviesaanvragen 

De ondernemingsraad heeft in 2016 een positief advies gegeven over: 

 Topstructuur zMW 

 Herbenoeming lid raad van toezicht 

 Sluiting Huize Henricus 

 

Ter informatie en belangrijke onderwerpen 

De ondernemingsraad heeft daarnaast onderstaande onderwerpen met de voorzitter raad 

van bestuur besproken waarbij de ondernemingsraad zijn visie en aandachtspunten heeft 

weergeven:  

 Rapportage MIC/MIM/Klachten 

 Rapportage veiligheid van werk 

 Rapportage kwaliteit en veiligheid van zorg 

 Managementrapportage verzuim 2015 

 Begroting 2016 

 Exploitatie overzichten 

 Jaardocument en jaarrekening 2015 

 Directiebeoordeling 2016 en kaderbrief 2017 

 Extra middelen Waardigheid & Trots 

 Planning en projectstructuur Kanteling 

 Resultaten enquête roosteren  

 Scholingsplan 2016 en visie op opleiden 

 Jaarverslag vertrouwenspersoon 2015 

 Afvaardiging in regiegroep “Doen wat nodig is!” en voortgang programma 

 Zelfsturing teams 
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4 Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Meerjarenbeleid 

In deze paragraaf worden de missie, de visie en de strategie van zorggroep Maas & Waal 

weergegeven.  

 

De missie van zorggroep Maas & Waal luidt als volgt: 

zMW wil kwaliteit toevoegen aan het leven van cliënten en hun naasten door zorg en 

diensten te bieden die recht doen aan hun individuele behoeften en omstandigheden. 

 

De visie van zorggroep Maas & Waal luidt als volgt: 

Voor zMW spreekt het vanzelf dat haar cliënten zo lang en zelfstandig mogelijk het leven 

willen leiden zoals zij wensen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Als dit door ziekte of 

omstandigheden niet (meer) mogelijk is, kan de cliënt rekenen op steun van de mensen 

van zMW. De cliënt mag hierbij vertrouwen op: 

 respect voor zijn/haar waarden, levensstijl, mogelijkheden en beperkingen; 

 zekerheid van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats; 

 nabijheid van betrokken medewerkers en vertrouwde voorzieningen. 

 

De hoofdlijnen van de strategie 2014-2018 (‘Gelukkig leven – Goed werk – Gezond 

bedrijf’) zijn gebaseerd op drie strategische principes: 

1. Zelfstandigheid cliënt door regie over eigen leven, zelf- en samenredzaamheid, 

zolang mogelijk thuis met aandacht voor kwetsbaarheid en menselijke maat 

(kwaliteit van leven). 

2. State-of-the-art zorg en -dienstverlening door te werken volgens professionele 

richtlijnen en de laatste inzichten (kwaliteit en veiligheid van ondersteuning en 

zorg). 

3. Slimme en gezonde bedrijfsvoering door (maatschappelijk) verantwoord om te gaan 

met de middelen die de Zorggroep ter beschikking staan. 

 

Deze principes, die vertaald zijn in speerpunten, passen bij zowel het stap voor stap 

verwezenlijken van de visie van de Zorggroep als de intenties van de stelselwijzigingen in 

de zorgsector.  

De speerpunten van de Zorggroep zijn: 

 De Wlz verblijfszorg 

 Profilering op het terrein van zorg thuis (Wmo, Zvw en het modulaire pakket thuis 

van de Wlz).  

 Profilering op het terrein van dementiezorg. 

 Profilering op terrein van geriatrische revalidatiezorg door de ontwikkeling van één 

revalidatie- en behandelcentrum met diensten op het terrein van herstel, 

revalidatie en behandeling (zowel met kortdurend verblijf en ambulante 

behandeling) in de regio. 

 Profilering en ontwikkeling van wijkservicepunten met activiteiten, inloop en 

dagbesteding en aansluiting bij lokale zorgwijknetwerken in samenwerking met 

huisartsen (ouderenzorgprogramma) en gemeenten. 

 Profilering door nieuwe woonconcepten met geclusterde zorg of een beschermde 

omgeving als alternatief voor het verdwijnen van verzorgingshuizen (scheiden 

wonen en zorg), waarbij cliënten de woonruimte huren en extramurale zorg en 

diensten van de Zorggroep kunnen afnemen.  

 

In maart 2015 is het driejarige programma ‘Doen wat nodig is!’ gestart. Met dit 

programma neemt de Zorggroep ook deel aan het VWS programma Waardigheid en Trots.  

Doelstelling is cliënten/bewoners díe zorg en ondersteuning te geven, die past bij hun 

behoeften en wensen. Als handvat om dit te bereiken zijn 10 criteria cliënt-/ 

persoonsgerichtheid geformuleerd: 

 De cliënt bepaalt het tijdstip van opstaan en naar bed gaan 
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 De cliënt bepaalt het tijdstip waarop de zorg wordt verleend  

 De cliënt bepaalt of er wel/niet wordt gedoucht 

 De cliënt en zorgverlener komen samen tot een beleid m.b.t. diagnostiek en 

behandeling dat het beste bij de cliënt past (‘’shared decision making’’)  

 De cliënt en zorgverlener bepalen samen welke handelingen de cliënt zelfstandig of 

met hulp uitvoert  

 De cliënt bepaalt zijn/haar privacy-behoeften  

 De cliënt bepaalt zijn/haar eet- en drinkgewoonten  

 De cliënt bepaalt de (wijze van) waarop hij/zij wil ontspannen  

 De cliënt bepaalt het aantal zorgverleners dat ingezet wordt voor de zorg 

 Er wordt rekening gehouden met de wensen van de cliënt ten aanzien van de 

aanwezigheid van een huisdier  

 

In 2016 zijn bijna alle intramurale en extramurale teams gestart met Doen wat nodig is!. 

In de teams werken de disciplines zorg, welzijn, facilitair en medisch-paramedische samen 

om de persoonsgerichte zorg vorm te geven. Elke bewoner/ cliënt heeft een zorgplan 

waarin de invulling van de 10 criteria zijn verwerkt. 

 

Medewerkers zijn zich bewust (geworden) wat persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

inhoudt, wat dat betekent voor hen als medewerker en hoe dat zijn effect heeft op het 

werk.  

Het gedrag om blijvend cliëntgerichte zorg en ondersteuning te leveren - én dus steeds in 

dialoog te gaan met bewoners, familie en andere disciplines - moet verankerd worden in 

de werkwijzen van zorg, bij facilitair, bij de medisch paramedische dienst en bij 

welzijn. Dit vergt inzet van medewerkers, middenkader en management. 

 

Eén van de bepalende variabelen om tot structurele gedragsverandering te komen, zijn de 

bestaande werkprocessen. Het blijkt voor medewerkers en leidinggevenden moeilijk om 

bestaande werkprocessen kritisch te bekijken en aan te passen vanuit de wens/behoefte 

van de bewoner.  

 

Om te weten hoe Doen wat nodig is! vorm krijgt in de dagelijkse praktijk en tegen welke 

hindernissen medewerkers hierbij aanlopen, is in 2016 afgesproken dat de leden van het 

management team (MT) direct in gesprek gaan met de teams (zorg, medisch-paramedisch 

en facilitair) over Doen wat nodig is!. In wezen ‘adopteert’ een lid van het management 

team een Doen wat nodig is!-team).  

Dit is niet een eenmalige oefening. Het is de bedoeling dat een team en MT-lid frequent 

met elkaar praten. Op die manier kan een MT-lid het programma Doen wat nodig is! van 

dichtbij volgen (in wezen ‘adopteert’ een MT-lid een Doen wat nodig is!-team). Het team 

kan op zijn beurt resultaten en ook eventuele problemen sneller aankaarten.  

Een team heeft inspraak in de bepaling met welk MT-lid het in gesprek gaat. 

 

Met de zogenaamde adoptiemanager kan het team/hoofd bespreken op welke wijze de 

persoonsgerichte zorg / ondersteuning ( nog) beter vorm kan krijgen. De 10 criteria 

persoonsgerichte zorg zijn en blijven hierbij het uitgangspunt. 

 

4.2 Algemeen beleid 

Inleiding 

Het beleid binnen de Zorgroep wordt zoveel als mogelijk afgeleid van de principes en 

kaders van het programma ‘Doen wat nodig is!’ en is ook de basis voor de jaarplannen. 

Ruimte voor welbevinden, comfort, leefplezier zijn daarbij belangrijke elementen.  

Daarnaast streeft de Zorggroep naar een integraal pakket van zorg en diensten met een 

sterke lokale verankering en aantrekkelijke zorglocaties.  
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Integraal pakket van zorg en diensten 

Zorggroep Maas & Waal streeft naar een integraal, flexibel en hoogwaardig pakket van 

zorg- en dienstverlening (‘zeker en dichtbij’) op het terrein van wonen, welzijn, zorg en 

behandeling voor de inwoners van het Land van Maas en Waal. Gezien het belang van 

integrale zorg werkt zorggroep Maas & Waal nauw samen met de ziekenhuizen in de regio, 

gemeenten, huisartsen en collega-aanbieders (zie paragraaf 2.4). 

 

Het zMW Thuiszorgteam werkt met drie kleine wijkteams en per wijkteam is er een 

coördinerend (wijk)verpleegkundige om meer eigen regie en regelvermogen in de teams 

mogelijk te maken, de kwaliteit te verhogen naast meer continuïteit voor cliënten. De 

coördinerend (wijk)verpleegkundigen van de Zorggroep participeren in de sociale teams 

van alle gemeenten in haar werkgebied en participeren in ouderenzorgprogramma’s met 

huisartsen. 

 

Daarnaast wordt dagbegeleiding en –behandeling geleverd in drie locaties zodat in elke 

gemeente deze voorziening beschikbaar is. Ook wordt er paramedische zorg geleverd in 

de eerste lijn voor kwetsbare ouderen. De dienst groeit gestaag in de afgelopen jaren. 

 

Tot slot heeft de Zorggroep een specialist ouderengeneeskunde vrij gemaakt om zich 

volledig in te zetten voor eerstelijnsbehandeling ter ondersteuning van huisartsen en is 

een medewerker (maatschappelijk werker) gedetacheerd in het netwerk dementie in de 

regio Nijmegen.  

 

Lokale verankering 

De Zorggroep is, mede door de zorglocaties, stevig verankerd in de regio. De Zorggroep 

ziet de zorglocaties niet alleen als locaties waar mensen prettig en ‘zo thuis mogelijk’ 

wonen, maar ook als wijkservicepunten waar veel ‘te halen en brengen’ is voor bewoners 

uit de dorpen. Voorbeelden zijn onder andere dagbesteding, welzijnsactiviteiten door 

Bureau Welzijn, vrijwilligerswerk, trainingen (zoals valpreventie), paramedische 

behandelmogelijkheden en inloopmogelijkheden voor advies en informatie.  

 

Bouw- en vastgoedontwikkelingen 

Alde Steeg in Beuningen  

 

Medio 2016 is de tweede bouwfase van het project nieuwbouw Alde Steeg afgerond en 

opgeleverd. Daarmee kwam een einde aan drie jaren van bouwactiviteiten op deze locatie. 

Vanaf augustus is het gebouw met zorgwoningen De Burgh (scheiden wonen en zorg) door 

huurders betrokken en begin november zijn de twee gebouwen met groepswoningen 

(Morel en Kriek) in gebruik genomen. 

 

Waar de planvorming rond Alde Steeg een vrij lange periode in beslag heeft genomen kan 

voor wat betreft de bouw zelf worden gesproken van een goed verlopen traject. De 

tijdspanne van ca. drie jaar was conform de verwachtingen en ook in financiële zin zijn de 

doelstellingen van het project behaald. Ook als concept blijkt de voorziening goed aan te 

sluiten bij de behoeften en verwachtingen van bewoners en personeel. De opzet van vijf 

losse gebouwen (in plaats van één gebouw) op een aantrekkelijke locatie annex het 

dorpshart van Beuningen geeft het geheel een prettige en niet-institutionele uitstraling.  

 

Met nieuw Alde Steeg beschikt de zorggroep in Beuningen over een hedendaagse 

voorziening met: 

 72 plaatsen in groepswoningen 

 64 individuele zorgappartementen 

 22 zorgwoningen (in eigendom van Stichting St. Jan) 
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Overig 

Met de ingebruikname van Alde Steeg komt ook voorlopig een einde aan een periode van 

ca. tien jaar met grootschalige nieuwbouw- en renovatie activiteiten binnen zorggroep 

Maas & Waal. Met St. Elisabeth in Beneden-Leeuwen, De Kasteelhof in Druten en Alde 

Steeg in Beuningen beschikt de Zorggroep over eigentijdse en goed toegeruste locaties 

voor langdurende ‘intramurale’ zorg die ook goed gespreid in het werkgebied zijn 

gesitueerd. Met de revitalisering van Waelwick te Ewijk in 2015 is ook de functie 

revalidatie en reactivering voor de komende jaren goed ingebed op één centrale locatie. 

 

Naast genoemde voorzieningen beschikt de zorggroep in eigendom nog over de 

zorglocaties De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen (feitelijk niet meer in gebruik voor 

zorgfuncties) en Huize Henricus in Wamel. Voor deze locaties zullen in de komende jaren 

plannen worden ontwikkeld. 

 

 

4.3 Kwaliteitsbeleid  

Kwaliteitssysteem 

Zorggroep Maas & Waal werkt aan het kwaliteitssysteem op basis van het 

kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008. 

 Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van bestuur een kaderbrief op die 

gebaseerd is op de directiebeoordeling en de interne en externe ontwikkelingen. De 

kaderbrief wordt uitgewerkt in een zorggroepbreed jaarplan (de A3-systematiek) 

en vormt de basis voor de jaarplannen voor de diensten en locaties. Bewaking 

vindt plaats door maand-, kwartaal en halfjaarlijkse rapportages. 

 

 Het ISO 9001:2008-traject 

In 2016 is het kwaliteitssysteem en –beleid getoetst door TUV Rheinland met een 

positief resultaat en is het certificaat bestendigd. Er zijn, evenmin als in de 

voorgaande jaren, geen deviaties en non-conformiteiten geconstateerd. In 2017 is 

de Zorggroep getoetst volgens de nieuwe ISO 9001:2015 norm met eveneens een 

positief resultaat.  

 

 

4.3.1 Kwaliteit van zorg  

In 2016 zijn, zoals gebruikelijk, diverse interne ‘metingen’ uitgevoerd om de geleverde 

kwaliteit te beoordelen. Voorbeelden zijn: interne en thematische audits, aantallen en 

inhoud klachten en meldingen van onvrede, uitkomsten exitvragenlijsten, meldingen 

incidenten cliënten en uitkomsten profiel werkeenheid waarin gegevens worden verzameld 

over de cliëntgerichtheid van de zorgplannen, de veiligheid en hygiëne van de omgeving. 

De uitkomsten zijn steeds aanleiding om verbeteringen door te voeren.  

 

Externe toetsingen 

In 2016 zijn de volgende toetsingen uitgevoerd door externe bureaus: 

 CQ onderzoek huishoudelijk hulp 

 CQ onderzoek wijkverpleging 

 CQ palliatieve zorg en meting m.b.v. Utrechts dagboekje. 

 Mantelzorgonderzoek en focusgespreksgroepen 

 Toetsing van normen in toetsingskader Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)  

Resultaten en bevindingen zijn input voor verbeteracties. 

 

Toezicht Inspectie voor de Gezondheidszorg 

In 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onaangekondigd bezoek 

gebracht aan zorglocatie St. Elisabeth. De IGZ constateerde dat St. Elisabeth aan het 

merendeel van de normen voldeed en heeft een lerende organisatie ervaren.  
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Ook heeft de IGZ een bezoek in het kader van de erkenning Bopz gebracht aan zorglocatie 

Alde Steeg. De IGZ heeft een positief advies uitgebracht aan het ministerie van VWS. 

 

Zorggroepbrede commissies 

Er zijn binnen zorggroep Maas & Waal een aantal zorggroepbrede commissies en 

werkgroepen operationeel: 

• CIE Middelen en maatregelen (vrijheidsbeperkende maatregelen) 

• CIE BIG (beleid verpleegtechnische handelingen – voorbehouden en risicovolle 

handelingen) 

• CIE Geneesmiddelendistributie 

• CIE protocollen en infectiepreventie (IPPC) 

• Werkgroep Palliatieve zorg en fysieke belasting 

Alle commissies kennen een reglement en leggen jaarlijks verantwoording af middels een 

jaarverslag. De voornemens van de commissies worden vastgelegd in een jaarplan. 

 

Verder is er een CIE UKON (interne werkgroep met link naar UKON - Universitair 

Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen) die adviseert over participatie in wetenschappelijk 

onderzoek binnen de Zorggroep. In 2016 heeft de Zorggroep in de volgende onderzoeken 

geparticipeerd:  

 Proper studie (gebruik van psychofarmaca in verpleeghuizen) 

 Logopedische behandeling van communicatieve problemen bij dementiepatiënten 

(promotieonderzoek) 

 VRE studie (prevalentie van Vancomycine Resistente Enterokokken onder 

verpleeghuiscliënten 

 Prevalentiemeting zorginfecties (jaarlijks terugkerend) 

 Mapping studie (onderzoek naar cliënten met een zorgvraag op zowel somatisch als 

psychiatrisch gebied 

 Clasp studie (Care for late stage Parkinsonisme) 

 

4.3.2 Klachten 

Klachten worden gezien als verbeterpunten. Zorggroep Maas & Waal heeft een 

laagdrempelige klachtenregeling, die in 2016 is aangepast n.a.v. de nieuwe Wet kwaliteit, 

klachten, geschillen zorg (Wkkgz), waarbij de cliënt zelf een keuze kan maken bij wie 

hij/zij de klacht of uiting van ongenoegen wil melden.  

De cliëntvertrouwenspersoon (CVP) functioneert op centraal niveau. De CVP kan een 

klacht ontvangen en in behandeling nemen, geeft advies en informatie, is op verzoek als 

bemiddelaar of onafhankelijk gespreksleider aanwezig bij gesprekken, en kan ook 

ondersteunen bij het schriftelijk formuleren en indienen van een klacht bij de Stichting 

Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN) waarvan de Zorggroep tot 01-01-

2017 lid is. 

 

In onderstaand schema is weergegeven welke klachten en uitingen van ongenoegen in 

2016 zijn gemeld bij de cliëntvertrouwenspersoon (CVP), de raad van bestuur (RvB), het 

management of de Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen (SKGN).  

 
Aard klacht Gemeld 

bij 
Onderwerp Ondernomen acties Locatie  

 
Verpleging & 
verzorging 
 
Behandeling 

RvB Aanklager vindt onbegrepen 
gedrag van cliënt storend tijdens 
de bezoekmomenten aan familielid 
tevens mede cliënt. 

Gesprek met aanklager, en 
voorstellen aangeboden die 
bijdragen aan het vermijden 
van een confrontatie.  

Alde Steeg 

RvB Eerder gemaakte afspraken over 
planning van zorgmomenten zijn 
niet nagekomen 

Tijdens een gesprek met 
aanklager zijn de afspraken 
naar tevredenheid 
geactualiseerd/besproken  

Extramurale 
zorg 

RvB Klacht over het afwijken van de 
ingestemde behandelafspraak 

Er heeft een gesprek 
plaatsgevonden met aanklager 
en behandelend specialist 
ouderengeneeskunde. Reden 
van afwijken was te 

St. Elisabeth 
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rechtvaardigen, echter er is 
onvoldoende hierover 
gecommuniceerd. 

Manager Meerdere klachten (3) over de 
organisatie van de 
maaltijdvoorziening in de Plaza 
(restaurant en ontmoetingsruimte 
St. Elisabeth). Het vroegtijdig 
tafels dekken, en bewoners die 
ruim van te voren arriveren 
verstoren de gezelligheid van 

cliënten die bezoek in de Plaza 
ontvangen. 

Er zijn afspraken gemaakt met 
het Facilitair bedrijf, 
zorgmedewerkers en bewoners. 

St. Elisabeth 

Bejegening Geen klachten zijn ingediend die betrekking hebben op bejegening. 

Beleid Geen klachten zijn ingediend die betrekking hebben op beleid. 

Service en 
diensten 
 
 

SKGN Melding over het niet vergoeden 
van pedicure zonder indicatie. 
Klager heeft hier volgens 
regelgeving geen recht op.  

Gesprek met aanklager door 
manager. 
 

Alde Steeg 

 RvB Met de inhuizing van de nieuwe 
gebouwen in Alde Steeg is er in het 
restaurant te weinig ruimte om alle 
maaltijden tegelijkertijd uit te 
serveren. Het ‘in blokken’ 
gebruikmaken van het restaurant 
verloopt niet goed.  

Er zijn praktische oplossingen 
gezocht voor de logistiek 
rondom de maaltijden. 

Alde Steeg 

 CVP Huurder van de Burgh was van 
mening dat de prijzen niet 
overeenkomen zoals deze zijn 
gepubliceerd. 

Er heeft een gesprek 
plaatsgevonden met klager. Er 
was een misverstand over incl. 
en excl. BTW prijzen. 
De vermelding is aangepast en 
met de klager is tot een 

schikking gekomen. 

Alde Steeg 
(de Burgh) 

Tabel 4: Klachten en meldingen van onvrede. 
 

Klachten gemeld bij IGZ 

Er zijn geen klachten gemeld bij de IGZ 

Calamiteiten/incidenten gemeld bij IGZ 

Er zijn twee calamiteiten gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg: 

 Een inschattingsfout bij het bepalen van de INR waarde t.b.v. de trombosedienst 

door een medewerker. 

 Een verkeerd medicijn (waarvan de naam gelijkenis heeft met het te stoppen 

medicijn) is gestopt door de arts. 

 

 

4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers  

4.4.1 Personeelsbeleid 

De zorg die de Zorggroep levert staat of valt met onze medewerkers. Hoe zij hun werk 

dagelijks beleven en uitvoeren is cruciaal voor onze organisatie. Geen zorg zonder 

medewerkers en zonder goede medewerkers geen goede zorg. Het HR beleid is dan ook 

gericht op het verkrijgen en behouden van gemotiveerde, capabele en gezonde 

medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun rol binnen de organisatie en 

optimaal zijn toegerust voor het uitvoeren van hun taken.  

 

Onder medewerkers verstaat de Zorggroep naast personeel in loondienst ook stagiairs, 

vakantiehulpen, vrijwilligers en ingehuurd personeel. In onderstaande cijfers zijn 

zelfstandigen en ingehuurd personeel niet opgenomen. 
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 medewerkers fte 

Medewerkers in loondienst per 31 december 2016 1020 486,97 
Stagiaires     19   10,35 
Vrijwilligers   561  

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers totaal per 31 dec 2016 1600  

 

Strategische personeelsplanning 

Een gedegen personeelsplanning is voor de Zorggroep van steeds groter belang. Reeds 

enkele jaren geleden is daarom een instrument ontwikkeld waarmee vanuit verschillende 

scenario's de verwachte en benodigde kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting 

voor de korte en lange termijn kan worden ingeschat. Ook in 2016 is deze strategische 

personeelsplanning geactualiseerd en vertaald naar scholings-, mobiliteits- en 

wervingsbehoefte. 

 

Voldoende gekwalificeerd personeel  

De zorg van de Zorggroep richt zich meer en meer op het bevorderen van de eigen regie 

en kracht van de cliënt. Voorwaarde om de cliënt centraal te stellen, is dat professionals 

meer ruimte krijgen om hun werk zelf in te richten. Dat vraagt het nodige van 

medewerkers en leidinggevenden. Ter ondersteuning van deze transitie is in 2015 het 

zorggroepbrede programma ‘Doen wat nodig is!’ gestart. Dit driejarig programma richt 

zich zowel op gedragsverandering als training van de benodigde competenties van 

medewerkers. In 2016 is wederom veel energie gestoken in dit programma, waarbij veel 

nadruk heeft gelegen op coaching van medewerkers in deze verandering en 

intervisiebijeenkomsten. 

 

Reeds sinds enkele jaren ziet de Zorggroep een verschuiving plaatsvinden naar een meer 

complexe zorgvraag van cliënten. Dit is een landelijke trend die zich naar verwachting ook 

de komende jaren voortzet en vraagt nu en in de toekomst om hoger geschoold 

personeel. Naast de verplichte her- en bijscholing van personeel, richt het scholingsbeleid 

zich daarom ook nadrukkelijk op doorstroom van en loopbaanmogelijkheden voor zittend 

personeel. Voor het aantrekken van gekwalificeerd personeel van buitenaf begeeft de 

Zorggroep zich op een krappe arbeidsmarkt. Om de aanwas van voldoende nieuw 

personeel veilig te stellen profileert de Zorggroep zich door haar aanbod van 

beroepsopleidingen als aantrekkelijk werkgever voor stagiairs en professionals in 

opleiding, van wie velen na afronding van hun opleiding graag bij ons blijven werken.  

Binnen de Zorggroep hebben we drie ontwikkel-/leerafdelingen. Een psychogeriatrische 

afdeling, een geriatrische revalidatie afdeling en een somatische afdeling. Hierdoor biedt 

de Zorggroep veel stagiaires een stageplek en BBL-ers een uitdagende leerplek. Er wordt 

nauw samengewerkt met het ROC Nijmegen, ROC Rivor Tiel en de HAN (Hogeschool 

Arnhem & Nijmegen). Daarnaast is in 2016 onze arbeidsmarktcommunicatie vernieuwd en 

is gekozen voor een meer dynamische beeldvorming. 

 

Jaarlijks wordt het meerjarenscholingsplan geëvalueerd en opnieuw vastgesteld op basis 

van wettelijke eisen, strategisch beleid, en individuele wensen van medewerkers. 

Daarnaast wordt tijdens werkoverleggen, casusbesprekingen, klinische lessen, intervisie 

en de POG/POP structureel aandacht besteed aan het professioneel handelen van 

medewerkers om zo een verantwoord zorgniveau te bewaken als organisatie en om de 

eigen regie van medewerkers te stimuleren om vakbekwaam te blijven.  

 

De zorggroep wil de eigen regie en verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun 

professionele ontwikkeling graag stimuleren en faciliteren. Hiertoe is in 2016 de 

programmatuur ‘opleidingsmanager’ van RAET geïmplementeerd. Met behulp van deze 

module zijn medewerkers zelf “in the lead” voor het aanvragen van scholingen en 

trainingen en voor de bewaking van hun bevoegd- en bekwaamheid.  
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Vrijwilligers 

De Zorggroep kan niet meer zonder de inzet en het enthousiasme van gemotiveerde 

vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van grote betekenis voor het welzijn van onze cliënten. Het 

aantal vrijwilligers is ten opzichte van 2015 iets gegroeid. 

 

Het vrijwilligersbeleid richt zich op het vinden, binden, boeien en verder bekwamen van 

vrijwilligers. Dit laatste gebeurd via ‘begeleiding on the job’ en gerichte training. In 2016 

is in samenwerking met Stichting Perspectief een cursus mantelzorgondersteuning 

georganiseerd, die ook toegankelijk was voor vrijwilligers. Daarnaast zijn in 2016 weer 

vrijwilligers getraind in de omgang met en de benadering van cliënten met dementie en is 

een scholing ‘signalering ouderenmishandeling’ ontwikkeld die in het eerste kwartaal 2017 

aan vrijwilligers zal worden aangeboden.  

 

Ziekteverzuim 

De Zorggroep voert een actief beleid betreffende arbeidsverzuim. In 2016 was het 

verzuim op zorggroepniveau 7,03% procent. Daarmee is het verzuimpercentage hoger 

dan het landelijke gemiddelde (6,34%). Er is met name sprake van langdurig en veelal 

lastig beïnvloedbaar verzuim. De verzuimfrequentie ligt met 0,88 onder het 

branchegemiddelde (0,97). De Zorggroep richt zich vooral op preventie en de 

inzetbaarheid tijdens ziekte (activering). 

 

4.4.2 Kwaliteit van het werk 

Veiligheid van werk 

Een goed arbeidsomstandighedenbeleid is niet alleen onmisbaar maar ook wettelijk 

verplicht. Op grond van artikel 3 lid 1 van de Arbowet zorgt de Zorggroep voor een veilig 

en gezond werkklimaat voor zijn medewerkers. De RI&E (Risico-inventarisatie en 

Evaluatie) wordt als instrument ingezet om aan de zorgplicht te voldoen, en fungeert als 

basis voor het arbobeleid. Het hoofddoel van de RI&E is het minimaliseren van de risico’s 

en gevaren die medewerkers lopen. Dit gebeurt door de risico’s te inventariseren, de 

mogelijke gevolgen te evalueren en concrete maatregelen te nemen die de risico’s zo veel 

mogelijk moeten beperken.  

 

Fysieke belasting 

Een belangrijk arbeidsrisico binnen de Zorggroep is de fysieke arbeidsbelasting binnen het 

zorgproces. In 2016 heeft er een RI&E fysieke werkbelasting i.c.m. duurzame 

inzetbaarheid 2016 plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten, (nieuwe) ontwikkelingen 

en gesignaleerde ondersteuningsbehoefte is een actieplan opgesteld.  

Melding incidenten 

De zorggroep kent een interne procedure voor het melden van (bijna) incidenten door 

medewerkers. De procedure is geborgd binnen het kwaliteitssysteem en PDCA cyclus van 

de organisatie.  

Brandveiligheid en BHV-organisatie 

In 2016 hebben alle BHV medewerkers een herhalingscursus gevolgd en zijn 118 nieuwe 

BHV-ers geschoold. Daarnaast zijn er vijf ontruimingsoefeningen georganiseerd met de 

plaatselijke brandweerkorpsen die vooral gericht waren op brandrisico’s tijdens het koken 

op woongroepen. 

In 2016 is voor het eerst de herhalingscursus gecombineerd met veiligheidsrondjes en 

tabletop simulatieoefeningen waarbij op papier door alle BHV-ers fictieve ontruimingen 

zijn geoefend.  
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4.5  Financieel beleid 

 

Het financieel beleid is gericht op gezonde bedrijfsvoering die de Zorggroep 

toekomstbestendig maakt en houdt. In onderstaande tabel is een overzicht van 

opbrengsten en lasten weergegeven. 

 

 

Begroot 2016 Realisatie 2016 Verschil 

Opbrengsten € 35.447.946 € 37.710.984 € 2.263.038 

Lasten € 34.069.168 € 37.988.136 € 3.918.968 

Resultaat € 1.378.778 € -277.153 € -1.655.931 

    

 

Realisatie 2015 Realisatie 2016 Verschil 

Opbrengsten € 37.786.446 € 37.710.984 € -75.463 

Lasten € 36.278.894 € 37.988.136 € 1.709.242 

Resultaat € 1.507.552 € -277.153 € -1.784.705 

 

Aan de opbrengstenkant zijn met name de overige opbrengsten, subsidieregelingen, 

WMO, hoger dan begroot. De kostenkant wordt vooral beïnvloed door incidentele effecten, 

zoals de nieuwe cao en de overproductie langdurige zorg (niet in de opbrengsten wel in de 

kosten verantwoord). Daarnaast is het ziekteverzuim hoger dan verwacht en is 

vacatureruimte met personeel niet in loondienst ingevuld. Kostenbeheersing blijft een 

punt van aandacht. 

 

Kengetallen 

   

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Solvabiliteit 31,00% 34,90% 41,40% 42,17% 40,30% 

Liquiditeit (quick ratio) 1,01 0,48 0,31 0,29 0,37 

 

De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen op het balanstotaal en 

geeft aan of de Zorggroep aan haar verplichtingen op de lange termijn kan voldoen. De 

solvabiliteit is afgenomen door het behaalde resultaat. 

 

De liquiditeit wordt berekend door de vorderingen en liquide middelen te delen door de 

kortlopende schulden en geeft aan of de Zorggroep aan haar verplichtingen op de korte 

termijn kan voldoen. De liquiditeit (norm is 1) zal, na het afronden van de 

bouwactiviteiten, een stijgende lijn laten zien. Met het consolideren van een 

kasgeldfaciliteit zijn naar verwachting voldoende liquide middelen voor de continuering 

van de bedrijfsvoering beschikbaar.  

 

De financiële positie van de Zorggroep is gezond. Het eigen vermogen is vanwege het 

negatieve exploitatieresultaat gedaald naar € 22.535.945,- (2015 € 22.813.099,-) en dat 

is met een budgetratio (eigen vermogen gedeeld door totale baten) van 59,8% voldoende 

voor handhaving van de aansluiting bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. 

 

 


