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Maatschappelijk verslag 

Voorwoord 

In 2018 werd een start gemaakt met het meerjarenbeleid 2018 t/m 2020 van Stichting Samen 
Zorgen. De ambitie voor de komende jaren is om voor de ouder wordende mens en zijn of haar 
omgeving, voor financierders, gemeenten, en zeker ook voor haar medewerkers een waardevolle 
logische keuze te zijn. Stichting Samen Zorgen is van mening dat zij een maatschappelijke opdracht 
heeft. Behalve aanbieder van reguliere, hoogwaardige (verpleeghuis)zorg wil zij een flexibele, 
aansprekende organisatie zijn, onder andere door op maat gehoor te geven aan tijdelijke of 
specifieke zorgvragen.  
Persoonsgerichte zorg en het centraal stellen van de wensen van de cliënt is het centrale thema in 
“De Samen Zorgen benadering”. Dit betekent dat de professionals van Stichting Samen Zorgen 
intensief samenwerken met bewoners, familie, mantelzorgers en vrijwilligers, met als doel dat de 
bewoner zijn/haar eigen leven kan leven zoals hij/zij dat graag wil. Welzijn is rondom de cliënt 
georganiseerd door de zorgteams en de centrale activiteiten worden vooral verzorgd door het team 
gastvrijheid en door vrijwilligers. 

Er is geïnvesteerd in de communicatie met de cliënt in de vorm van bijvoorbeeld huisbezoeken bij 
nieuwe cliënten door een medewerker welzijn en een verpleegkundige. Ook worden de cliënt (en/of 
eerste contactpersoon) uitgenodigd om aanwezig te zijn als deelnemer bij multidisciplinaire 
overleggen, gesprekken met familie en familie-avonden. Daarmee is ruimte gekomen om de zaken 
die er voor de cliënt toe doen een plaats te geven in de dagelijkse zorg en is ook de bejegening 
onderwerp van gesprek geworden. Elk team organiseert regelmatig een familieavond. Familie heeft 
invloed op de gespreksonderwerpen en daardoor ook op de activiteiten voor cliënten. Bij Stichting 
Samen Zorgen zijn vele vrijwilligers betrokken, voor de organisatie en cliënten zijn zij onmisbaar. 
 
De voorbereidingen voor een appartementencomplex in Herveld zijn gestart om in 2019 de start van 
de bouw mogelijk te maken. 
 
Het jaar 2018 was in financiële zin een goed jaar. Zowel de interne acties als ook de verhoging van 
tarieven zorgden voor een positief resultaat.  
 
Stichting Samen Zorgen is heel blij met haar gemotiveerde medewerkers. Zij leveren met grote inzet 
een constante bijdrage aan de zorg en ondersteuning van onze steeds kwetsbaarder wordende 
cliënten in hun laatste levensfase.  
Zij zijn bereid om veranderingsprocessen aan te gaan en tonen een grote gedrevenheid om het elke 
dag opnieuw mogelijk te maken dat onze cliënten passende zorg ontvangen, waarbij de eigen keus 
van de cliënt leidend is.  
 
Ik hecht eraan om mijn waardering en mijn respect uit te spreken voor de getoonde inzet en 
betrokkenheid van alle medewerkers. Ik ben trots op onze organisatie, die in deze tijd van een 
spannende arbeidsmarkt veerkracht laat zien. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.  
 
Jeanette Horlings-Koetje 
Directeur-bestuurder  

  



Pagina 4 van 23 

 

1. Profiel van de organisatie 

 

 Algemene gegevens 

Tabel: Algemene gegevens 

Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Samen Zorgen 

Adres De Hoge Hof 1 

Postcode 6674 BR 

Plaats Herveld 

Telefoonnummer 0488 – 452541 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41047145 

E-mailadres info@stgsamenzorgen.nl  

Internetpagina www.stgsamenzorgen.nl  

 

 Structuur van de organisatie 
Stichting Samen Zorgen is een zorgorganisatie. Zij biedt professionele zorg, behandeling en welzijn 
aan de ouder wordende mens. De organisatiestructuur is zo gekozen dat zoveel mogelijk 
medewerkers directe cliëntenzorg leveren. De verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en 
de communicatielijnen zijn kort. 
De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie en verantwoordelijk 
voor de algemene gang van zaken. 
 
De directeur-bestuurder vormt tezamen met de manager zorg en behandeling en de manager 
bedrijfsvoering en facilitaire processen het managementteam van Stichting Samen Zorgen. Het 
managementteam wordt ondersteund door medewerkers van het bedrijfsbureau. 
 
Zowel de medezeggenschap van cliënten als van medewerkers is centraal georganiseerd.  

 

 Kerngegevens 
1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

Bij Stichting Samen Zorgen staat de ouder wordende mens centraal die in zijn mens zijn warme zorg 
mag verwachten. Persoonsgerichte zorg, eigen regie en invloed vergroten kwaliteit van leven en het 
welbevinden van cliënten. Dit doet Stichting Samen Zorgen door het bieden van intramurale 
verpleeghuiszorg vanuit de locaties Liefkenshoek in Heteren en De Hoge Hof in Herveld.  
 
Ook verleent Stichting Samen Zorgen extramurale zorg bestaande uit verpleegzorgthuis (zowel het 
volledige pakket thuis, als het modulaire pakket thuis), wijkverpleging, verzorging en huishouding. 
Dat doet zij in de naaste omgeving van Liefkenshoek, de naaste omgeving van De Hoge Hof, in de 
omgeving van de Stationsstraat in Zetten (nabij het kantoor van de wijkverpleging) en in Driel.  
 
Ouderen die wonen in het werkgebied van Stichting Samen Zorgen kunnen op basis van een indicatie 
deelnemen aan dagbesteding voor mensen die te maken hebben met dementie.  
 

mailto:info@stgsamenzorgen.nl
http://www.stgsamenzorgen.nl/
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Daarnaast biedt Stichting Samen Zorgen de mogelijkheid van tijdelijk verblijf bijvoorbeeld voor 
mensen die na een ziekenhuisopname voor kortere of langere tijd zorg en begeleiding nodig hebben 
of om de mantelzorger te ontlasten.  
 
De beide verpleeghuizen bieden ook een welzijnsfunctie naar de wijk. In de restaurants in de huizen 
worden verschillende activiteiten georganiseerd, kunnen mensen elkaar ontmoeten en gebruik 
maken van de horecavoorzieningen. 
 
1.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Verpleging en verzorging 

Tabel: Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten per 31 december 2018 

Kerngegevens Aantal/bedrag Aantal cliënten 

Productie   

Aantal dagen intramurale zorg zonder behandeling in 

verslagjaar  

(incl. mutatiedagen) 

26.274 70 

Aantal dagen intramurale zorg met behandeling in verslagjaar  

(incl. mutatiedagen) 

22.612 

 

65 

Aantal dagen Eerstelijns verblijf  (ZVW) 554  

Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar (ZVW)  10.113 63 

Aantal uren extramurale verzorging, verpleging en hulp bij 

het huishouden in verslagjaar (WLZ-MPT) 

1.756  

Aantal uren Hulp bij het Huishouden in verslagjaar (WMO) 5.575 43 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar ( WLZ) 1.976  

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (WMO) 2.516  

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december  253  

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 139  

Bedrijfsopbrengsten   

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar €  11.276.225  

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  €    9.905.682  

Waarvan niet gebudgetteerde zorgprestaties  €       834.273  

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten €       536.270  
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1.3.3 Werkgebieden 

Stichting Samen Zorgen is actief in gemeente Overbetuwe. Zij heeft verpleeghuizen in Herveld en 
Heteren. Ook biedt zij wijkverpleging in de woon-zorgcomplexen naast de beide zorgcentra en in 
Zetten in de omgeving van de Stationsstraat. 
 
In juni 2017 werd Stichting Samen Zorgen benaderd door een projectontwikkelaar die in het dorp 
Driel een woonzorgzone wil realiseren. Het betreffen verschillende type appartementen, waarvan 
een deel van deze woningen is bestemd voor mensen met een indicatie voor verpleegzorg thuis. Aan 
Stichting Samen Zorgen is gevraagd daar de exclusieve zorgaanbieder te worden. Te verwachten 
oplevering 2020. 

 

 Samenwerkingsrelaties 
Stichting Samen Zorgen onderhoudt met onderstaande partijen een specifieke 
samenwerkingsrelatie: 

 Stichting de Loohof  

 Zinzia Zorggroep  

 Zorggroep Maas en Waal 

 RijnWaal Zorggroep 

 Gemeente Overbetuwe (o.a. WMO en Tafeltje-Dek-Je, nieuwbouw Herveld) 

 Ketenzorg Dementie 

 Forte Welzijn  

 Santé Partners (STMR en Vitras) 

 Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) 

 Stichting Eerstelijnszorg Midden-Betuwe 

 Centrum Indicatiestelling Zorg 

 Woningcorporaties (Woonstichting Valburg en Woningstichting Heteren) 

 Samenwerkingsverband Rivierenland 

 Samenwerkingsverband Gemeente Arnhem (groot)   

 Regio centraal Gelderland 

 BDO (externe accountant) 

 Externe Klachtencommissie regio Arnhem 

 Zorgkantoor Menzis (uitvoering WLZ, productieafspraken DV en VPT/MPT) 

 Diverse Zorgverzekeraars (uitvoering ZVW, productieafspraken wijkverpleging en ELV) 

 Nederlandse Zorgautoriteit. 
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2. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

 Normen voor goed bestuur 
Stichting Samen Zorgen hanteert de Governancecode Zorg 2017. Deze code is gebaseerd op zeven 
principes, te weten: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting 
governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. De principes van de 
Governancecode Zorg zijn leidend voor Stichting Samen Zorgen. 
 

 Raad van Bestuur 
De functie van directeur-bestuurder is in 2018 voor het laatste jaar bekleed door  
Mevrouw A. Hagen - de Jong. Zij heeft in 2017 aangegeven in december 2018 afscheid te nemen. Zij 
bekleedde geen relevante nevenfuncties. De bezoldiging van de directeur-bestuurder is door de Raad 
van Toezicht (hierna te noemen: RvT) vastgesteld op basis van de Beloningscode Bestuurders in de 
Zorg (NVTZ).  
 

 Toezichthouders (RvT) 
De RvT van Stichting Samen Zorgen bestaat uit 5 leden, die overeenkomstig vastgestelde 
profielschetsen zijn benoemd. De inhoud van de profielschetsen wordt periodiek geactualiseerd. 
 
In het verslagjaar vergaderde de RvT zeven maal in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. 
Daarnaast werd een themabijeenkomst zonder directeur-bestuurder georganiseerd met als 
onderwerp de zelfevaluatie.  
Belangrijke onderwerpen die in 2018 op de agenda stonden, waren de nieuwbouw van  
De Hoge Hof, het kwaliteitsbudget en het aanstaande vertrek van de directeur-bestuurder. Met 
betrekking tot dat laatste onderwerp heeft de RvT overlegd met de OR, Centrale Cliëntenraad, het 
managementteam en de leidinggevenden. De RvT heeft besloten om de vacature die is ontstaan 
door het vertrek van de bestuurder tijdelijk in te vullen met een interim-bestuurder die een 
specifieke opdracht krijgt. De externe accountant, BDO, werd uitgenodigd in de vergadering waarin 
de jaarrekening 2017 werd besproken en goedgekeurd. De accountant lichtte het accountantsverslag 
2017 toe. 
 
De kerntaken van de RvT zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Samen Zorgen, in het Reglement 
voor de Raad van Toezicht en de Governancecode Zorg wordt in acht genomen. Daarnaast fungeert 
de RvT als klankbord van de directeur-bestuurder en geeft de RvT (on)gevraagd advies.  
 
De RvT wordt door de directeur-bestuurder regelmatig en tijdig geïnformeerd over de gang van 
zaken in de organisatie, mede aan de hand van een daartoe opgesteld informatieprotocol. De RvT 
geeft in voorkomende gevallen duidelijk aan welke specifieke en aanvullende informatiebehoefte hij 
heeft. 
 
In de statuten van Stichting Samen Zorgen is vastgelegd op welke wijze de benoeming, schorsing en 
het ontslag van de leden van de RvT plaatsvindt. De leden van de RvT zijn lid van de NVTZ. 
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De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en elk 
deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In artikel 8 van de statuten van de Stichting 
Samen Zorgen worden onverenigbaarheden nader benoemd. 
 
De honorering van de leden van de RvT is vastgesteld op ca. 50% van de toegelaten vergoeding op 
grond van de WNT-norm.  
 
De samenstelling van de Raad van Toezicht per 2018: 
Mevrouw S.C.P. Ermers 
De heer G.W.J. Giesen 
Mevrouw M.H. Groenendijk 
De heer R.W. Mooij (voorzitter vanaf 1-7-2016) 
Mevrouw H. van Brakel, van 01-01-2018 t/m 31-08-2018 
 
Met het vertrek van mevrouw H. van Brakel ontstond een vacature op voordracht van de Centrale 
Cliëntenraad. Deze vacature wordt per 01-01-2019 ingevuld door de heer R. Beune.  
I.v.m. het aanvaarden van een bestuursfunctie bij zorggroep Maas en Waal heeft mevrouw S. Ermers 
haar vertrek per 01-01-2019 aangekondigd. 

 

 Bedrijfsvoering 
Om te zorgen voor een adequaat intern beheersings- en risicosysteem heeft het managementteam 
een aantal instrumenten ter beschikking. De basis wordt gevormd door de maandelijkse KPI-
overzichten: gerealiseerde productie WLZ, WMO, ZVW (per zorgverzekeraar), alsmede de 
maandelijks personeelsinzet in relatie tot de personeelsbegroting. Aangezien de inkomsten direct zijn 
gekoppeld aan de gerealiseerde productie en de personele kosten ongeveer driekwart van de totale 
bedrijfslasten vormt, geeft deze managementinformatie tijdig een betrouwbaar beeld van de 
relevante ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Op basis van deze maandelijkse rapportages kan 
adequaat worden bijgestuurd, indien zich ongewenste ontwikkelingen voordoen.  
 
Naast de maandelijkse managementinformatie wordt per kwartaal een financieel overzicht opgesteld 
van de personele en materiële kosten in relatie tot de inkomsten. Deze financiële 
kwartaalrapportage, inclusief de bijbehorende toelichting, gaat ter informatie naar de RvT. 

 

 Cliëntenraad  
Per 1 januari 2018 is er uit de beide lokale cliëntenraden een centrale cliëntenraad gevormd 
bestaande uit 4 leden. Alle 4 de leden waren al actief in de lokale raden en hebben aangeboden lid te 
worden van de centrale cliëntenraad. De vergaderfrequentie is 1 maal per 6 weken.  
De directeur-bestuurder en manager zorg en behandeling zijn structureel aanwezig bij de 
raadsvergaderingen en zijn gesprekspartner van de raad. 
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Besproken onderwerpen: 

 Maatschappelijk jaarverslag 2017 

 Jaarrekening 2017 

 Begroting 2018 

 Kwaliteitsjaarplan 2018 

 Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 

 MT jaarplan en activiteitenplan 2018 
 

 Eindevaluatie traject vanuit In Voor Zorg Waardigheid en Trots (Sprong Voorwaarts!) 

 Evaluaties van de ingediende plannen Waardigheid en Trots voor de extra middelen 

 Herpositionering zorgfuncties en herstructurering functiegebouw zorg 

 Kwartaalrapportages MIC 

 Kwartaalrapportages financieel  

 Dashboardrapportages Q1 t/m 4 
 

 Nieuwbouw in Driel met werktitel  “Wiel van Driel”  

 Nieuwbouw Herveld met werktitel “Zandackers” en deelname stuurgroep bouw 

 Verbouwing Liefkenshoek 
 

 Reglement Raad van Toezicht 

 Reglement Raad van Bestuur 

 Statuten Stichting Samen Zorgen 

 Begroting 2019 

 Meerjarenbegroting 2019 en verder 
 

Overige betrokkenheid: 

In verband met het aangekondigde vertrek van de zittende directeur-bestuurder hebben er in 
gezamenlijkheid met de centrale cliëntenraad gesprekken met de RvT plaatsgevonden. Deze 
gesprekken hadden de intentie om te komen tot de juiste aansturing van Stichting Samen Zorgen. 
 
Tot slot is er vanuit bestuur en management geconstateerd dat er zeer constructief wordt 
samengewerkt met de centrale cliëntenraad. Deze grote mate van betrokkenheid wordt 
gewaardeerd.  
 

 Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van medewerkers door voorstellen/besluiten van 
directie en management te onderzoeken. Is het voorstel werkbaar en wat zijn de consequenties voor 
de medewerkers. De OR heeft instemmings- of adviesrecht afhankelijk van het onderwerp. 
 
  



Pagina 10 van 23 

 

In 2018 hebben 10 overlegvergaderingen met OR en directeur-bestuurder plaatsgevonden. Daarin 
zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Ontwikkelingsplan nieuwbouw voor De Hoge Hof 

 Begroting 2018 

 Meerjarenbegroting 

 MT jaarplan 2018 

 Jaarrekening 2017 

 Jaardocument 2017 

 Reservedienst 

 Werkdruk/-last 

 Kwaliteitskader 

 Functie coördinator planning 

 Positionering verpleegkundigen (met als gevolg herinrichting functiegebouw) 

 Dashboard 

 MIC 

 Duurzame Inzetbaarheid 

 RI&E 
 
Jaarlijks heeft de OR een overleg met de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken. 
Daarnaast heeft de OR met de Raad van Toezicht gesprekken gevoerd over de ontstane vacature 
naar aanleiding van het aangekondigde vertrek van de directeur-bestuurder. 
 
De OR is vertegenwoordigd in de AVR-commissie en in de stuurgroep nieuwbouw De Hoge Hof.   
 
De samenwerking tussen OR en de directeur-bestuurder wordt als bijzonder constructief ervaren.  
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3. Beleid, inspanningen en prestaties 
 

 Meerjarenbeleid 
Na een periode van ontwikkelingen, zoals een samenleving die uitgaat van participatie met 
bijbehorende financieringsstromen en de aanpassingen die SSZ daarop had gedaan, was het tijd voor 
een nieuw meerjarenbeleidsplan. Dit vernieuwde meerjarenbeleidsplan beschrijft een periode van 
drie jaar, 2018 tot 2020, waarin een nieuwe fase van ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg is 
aangebroken. De vijf ontwikkellijnen onder de titel ‘de sprong voorwaarts’ vormen de basis voor dit 
meerjarenbeleidsplan. Uitgangspunt is onze missie en visie en zijn de kernwaarden (WARM-
waarden):  

 

  

 

 

Binnen Stichting Samen Zorgen hebben we deze vertaald in WARM-waarden.  
Warm staat voor Waardevol, met Aandacht, eigen Regie en Mensgericht. 

 Waardevol: De cliënt ervaart een betekenisvol leven, participatie, liefdevol met passie en 
professioneel gegeven; 

 Aandacht: De cliënt ervaart dat familie, mantelzorgers en vrijwilligers betrokken zijn bij 
zijn/haar leven; 

 Regie: De cliënt geeft zijn/haar leven zo zelfstandig mogelijke vorm samen met familie en 
naasten, ervaart zeggenschap en autonomie, en voelt zich erkend en herkend; 

 Mensgericht: De cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht, begrip en respectvolle 
bejegening. 
 

 Algemeen beleid verslagjaar 
2018 stond, behalve de voorbereiding van het vertrek van de bestuurder, in het teken van een aantal 
ontwikkelingen in navolging op de activiteiten die het jaar daarvoor in gang gezet waren. Zo werd het 
‘In voor Zorg’ traject afgerond en bestendigd, werden plannen voor het verpleegzorgthuisconcept 
gemaakt en plan van aanpak t.a.v. het opstarten van zorgverlening in Driel verder uitgewerkt. De 
verdere vormgeving van Liefkenshoek als “het” verpleeghuis kreeg volop aandacht.  
 
Het verankeren van de visiewaarden werd als belangrijk thema gezien o.a. om persoonsgerichte zorg 
nog beter vorm te geven, bijvoorbeeld door het creëren van een extra huiskamer. Met de Hoendrik 
werden gesprekken gevoerd over het eventueel overbrengen van activiteiten wat in het verslagjaar 
nog niet tot concrete plannen heeft geleid.  
Om samen die persoonsgerichte zorg te kunnen bieden moesten verder de functieniveaus en rollen 
opnieuw onder de loep genomen worden.  
Intern werden allerlei voorwaardenscheppende zaken uitgewerkt zoals het personeelsinformatie 
systeem in SDB, de wet en regelgeving m.b.t. financieringsstromen in relatie tot de nieuwbouw, de 
administratieve dienstverlening, opzetten van een bedrijfsbureau maar ook de uitwerking en 
implementatie van de Wet AVG (privacywet).  
Kortom toekomstgericht kijken naar de ontwikkelingen op allerlei gebieden, passend bij de visie en 
kernwaarden van Stichting Samen Zorgen.  
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 Algemeen kwaliteitsbeleid 
Stichting Samen Zorgen wil vanuit de diepe intentie kwalitatief goede zorg bieden, door 
professioneel opgeleide medewerkers en met ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. De 
vraag van de cliënt en zijn/haar familie is de basis om die goede zorg te leveren. Duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers en duurzaam en gezond eten zijn belangrijke waarden.  
 
De inhoudelijke thema ’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met aandacht voor Kwaliteit en 
Veiligheid en Een goede werkomgeving zijn leidend en passen bij onze visie. Aan de hand van het 
Kwaliteitsplan kon worden voortgebouwd op de ingezette ontwikkelingen. Het methodisch werken 
en cyclisch verbeteren werd ook nu continu onder de aandacht gebracht. Een aanzet voor het 
werken met jaarplannen voor alle lagen binnen Stichting Samen Zorgen maakte daar onderdeel van 
uit. In het Kwaliteitsplan voor 2018 zijn aan de hand van de 8 thema ’s van het Kwaliteitskader negen 
resultaten met bijbehorende kwaliteitsindicatoren opgesteld. 

 

 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 

Kwaliteit van zorg volgens het Kwaliteitskader 
Kwaliteit en Veiligheid  

 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 Wonen en welzijn 

 (basis) veiligheid 

 Leren en verbeteren van kwaliteit 
 

Randvoorwaarden  

 Leiderschap, governance en management  

 Personeelssamenstelling 

 Gebruik van Hulpbronnen 

 Gebruik van informatie  
 
In dit jaarverslag kijken we terug op de resultaten van deze thema ‘s, met specifieke aandacht voor 
Cliëntoordelen, Veiligheid en Leren en werken aan kwaliteit. 
 

Client en cliëntveiligheid - persoonsgerichte zorg en ondersteuning  

Na het inzetten van de huisbezoeken voorafgaand aan het komen wonen van nieuwe cliënten was 
het van belang de continuïteit te bewaken in de samenstelling van dit team, bestaande uit 
verpleegkundigen en verzorgenden die samen met de cliënt/ familie wat de wensen en 
mogelijkheden van de cliënt zijn en zo een eerste aanzet voor veilige zorg te borgen. Het vroeg van 
teams en teamleider de nodige aanpassing in het rooster. Door het team, de woonzorgbemiddelaar, 
beleidsmedewerker en de teams is alles op alles gezet om dit te laten slagen. We kunnen 
concluderen dat vrijwel alle nieuwe cliënten een huisbezoek dan wel bezoek in het ziekenhuis 
hebben gehad. In een enkel geval is dit, in overleg met betrokkenen niet gebeurd (bijvoorbeeld op 
verzoek van de cliënt/familie niet). 
 
Voor de multidisciplinaire overleggen (MDO) werden cliënten en/of contactpersonen standaard 
uitgenodigd om deel te nemen. Hun inbreng is opgenomen in het zorgleefplan en in het elektronisch 
cliëntdossier. Afspraken liggen vast en worden geëvalueerd, zelfevaluatie vindt zo dicht bij de cliënt 
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plaats en samenwerking tussen cliënt/netwerk en professional is op gang gebracht. De inbreng van 
behandelaren is zichtbaar in de zorgleefplannen. 
 
Om persoonsgericht te werken zijn de kernwaarden per kwartaal één voor één in beeld gebracht via 
foto ’s op houten borden en voor iedereen zichtbaar gemaakt in de gangen van de locaties. 
Daarnaast zijn de waarden onderwerp van gesprek in de ontwikkelgesprekken, bij de team 
overleggen. O.a. door te bespreken hoe gelijkwaardig, professioneel en respectvol gedrag bij 
medewerkers zichtbaar is. Wat betekent dat? En was er aandacht voor het aantal gezichten dat een 
cliënt per dag ziet, al was dat soms lastig te beperken in tijden van arbeidskrapte. 
  

Interne audits  
Opnieuw zijn volgens jaarplanning in 2018 waarderende interne audits gehouden. Ditmaal in een 
woning voor cliënten met dementie en in 3 teams wonen zonder/met behandeling binnen 
Liefkenshoek. Verder is een audit gehouden bij de Facilitaire Servicedienst (FSD) en de dienst 
Voeding en Gastvrijheid (V&G).  
 
Via de interne audits binnen de zorg kregen teams en de leidinggevenden inzicht in de wijze van 
uitvoering van: het zorgleefplan, veiligheid, toepassen van vrijheidsbeperking, kwaliteit van 
personeel en organisatie, informatiebeveiliging en dossiers. Voor de dienst FSD en V&G werd de 
audit gehouden op basis van hun werkzaamheden, gerelateerd aan de zorgaudits en vanuit de visie 
en kernwaarden van SSZ. Bevindingen waren o.a. verschillen in het werken aan het zorgleefplan, 
accenten binnen de teams verschillen soms. Het ene team is sterker in rapporteren dan het andere. 
Doordat het onder eenzelfde teamleider viel konden zij op die manier van elkaar leren.  
De opvolging van de audits ligt bij de teams zelf, die dit vervolgens verantwoorden aan hun 
leidinggevende. Het cyclisch verbeteren op zorginhoud is daarmee verankerd.  
 
In opdracht van SSZ is eind 2018 opnieuw een meting van de cliënt- en medewerker- tevredenheid 
uitgevoerd door bureau Van Loveren & Partners. Dit is gezamenlijk voorbereid.  
Voor het eerst is de PREM-methodiek toegepast die vanaf 2019 landelijk tweejaarlijks verplicht wordt 
voor de cliënten in de wijkverpleging. En er is voor het eerst een enquête onder de vrijwilligers 
uitgezet.  
 

Resultaten tevredenheidsmeting  
De resultaten van de tevredenheidsmeting zijn in december aangeboden en in januari en februari 
gepresenteerd aan de geledingen om recht te doen aan de uitkomsten. 
 
Thema ’s waren aandacht, wensen en mogelijkheden, betrokkenheid (familie) communicatie, 
tevredenheid, deskundigheid van medewerkers, het aantal zorgverleners, eigen regie, veiligheid en 
verbetering. Aan medewerkers is gevraagd naar de ondersteuning die zij krijgen, de kwaliteit en 
uitdaging van hun werk en waardering.  
 
De rapportcijfers (NPS-score) die gegeven zijn ziet u in onderstaand schema.   
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De respons op de vragenlijsten  

 

 
Top 3 van resultaten per groep in aandachtspunten en sterke punten 

Cliënten met somatische hulpvragen die in De Hoge Hof wonen (zonder behandeling) 
Verbeterpunt/ aandachtspunt     Sterk punt   
Veranderingen in zorgverlening     Respectvolle omgang   
Tijd voor een echt gesprek      Aantal medewerkers op een dag  
Zeggenschap over het zorgleefplan      Zelf invulling geven/ leven bepalen  
 
Cliënten met somatische hulpvragen die in Liefkenshoek wonen (zonder behandeling) 
Verbeterpunt/ aandachtspunt     Sterk punt   
Smaak warme maaltijd       Aantal medewerkers op een dag  
Veranderingen in de zorgverlening    Zelf invulling geven/ leven bepalen  
Aansluiting van activiteiten cliënt        Respectvolle omgang   
 
Cliënten met dementie die kleinschalig wonen binnen Liefkenshoek en de Hoge Hof 
vertegenwoordigd door familie/ contactpersoon 
Verbeterpunt/ aandachtspunt     Sterk punt   
Aansluiting van activiteiten cliënt      Respectvolle omgang   
Tijd voor een echt gesprek      Smaak warme maaltijd   
Zorgvuldig omgaan met kleding      Bereikbaarheid van medewerkers   

 

Cliënten wijkverpleging  
Verbeterpunt/ aandachtspunt     Sterk punt   
Vast team         Behandeling met aandacht   
Afgesproken tijd aanhouden     Op je gemak voelen    
Zorgverleners op elkaar ingespeeld     Gezondheid in de gaten houden   
  

76

50

6370

57

36

36

Ingevulde vragenlijsten in %  - per groep clienten, 
medewerkers en vrijwilligers    

cliënten somatiek de Hoge Hof

cliënten somatiek Liefkenshoek

vertegenwoordigers clienten LH

vertegenwoordigers clienten HH

cliënten wijkverpleging

vrijwilligers

medewerkers



Pagina 15 van 23 

 

 

Vrijwilligers  

Verbeterpunt/ aandachtspunt     Sterk punt   
Aanbod scholing en informatie      Afstemming van mogelijkheden  
Waardering vanuit beroepskrachten     Voldoening en plezier  uit het werk  
Ontwikkelingen binnen SSZ horen      Voldoende vergoeding  
 

Medewerkers  

Verbeterpunt/ aandachtspunt     Sterk punt   
Emotionele belasting van het werk     Informeren van familie over de zorg  
Balans werk en privé       Aandacht voor de cliënt    
Fysieke belasting         Respectvolle omgang   

 

Concluderend kon aan de hand van grafieken over eenzelfde onderwerp worden gezegd dat de 
verwachtingen of beelden soms verschillend zijn. Communicatie, het informeren van elkaar, horen 
wat iemand vraagt is en blijft de essentie: het gaat tenslotte om de relatie tussen cliënten/familie, 
mantelzorgers, medewerkers en niet te vergeten vrijwilligers.  
 
Op het gebied van welzijn vraagt ‘de aansluiting van activiteiten bij de vraag van cliënten’ om 
aandacht. Om de cliënten/mantelzorgers goed te ondersteunen en wetende dat de zorg steeds 
complexer en dus voor zorgmedewerkers ook fysiek en mentaal zwaarder wordt, vraagt dit concreet 
aandacht.  
 
Eind 2018 zijn al enkele aandachtspunten verwerkt in het Kwaliteitsjaarplan waarvoor per 2019 extra 
geld beschikbaar komt. Denk aan de inzet om het welzijn te ondersteunen, zoals muziektherapie, een 
geestelijk verzorger maar ook voor spelmateriaal/hulpmiddelen. Of aan de coördinator voor 
vrijwilligers die intussen bij Stichting Samen Zorgen werkzaam is en met de uitkomsten aan de slag is.  
De volledige samenvatting van de presentatie is te vinden op onze website. 
 
Naast cliëntgerichte activiteiten is opnieuw geïnvesteerd in faciliteiten waarbij te denken valt aan het 
actualiseren van het elektronisch cliëntdossier in QIC. Hiertoe is de projectgroep QIC aangesteld, 
bestaande uit 7 leden vanuit de diverse organisatieonderdelen, die nauw samenwerkt met Cormel.   
Na het opstellen van het projectplan vind vanaf september 2018 tweewekelijks overleg plaats onder 
voorzitterschap van de manager bedrijfsvoering en facilitaire processen.  
 
Het doel is zoveel mogelijk administratieve handelingen te automatiseren, een eenvoudig ingericht 
programma en flexibele aanpassing aan veranderende wet- en regelgeving of klantbehoefte. 
Ondanks dat het project nog niet is afgerond, zijn hier aantoonbare resultaten op geboekt.  
 
Informatiebeveiliging 
Aangezien er privacygevoelige, medische informatie van cliënten, gegevens van medewerkers en 
financiële gegevens over de verleende zorg worden beheerd en uitgewisseld binnen de langdurige 
zorg, moeten er voldoende waarborgen aanwezig zijn met betrekking tot beschikbaarheid, 
vertrouwelijkheid en integriteit van alle informatie die nodig is om de cliënten verantwoorde zorg te 
kunnen bieden. Cliënten en medewerkers mogen er immers op vertrouwen dat we binnen Stichting 
Samen Zorgen veilig omgaan met privacygevoelige informatie. 
 
Met betrekking tot dit onderwerp zijn meerdere wetten van toepassing, o.a. de Kwaliteitswet Zorg 
en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 
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In mei 2018 is verder ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de Wet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden en is de werkgroep IBISSZ 

overgegaan in de werkgroep AVG.  

 

Afsluitingsbijeenkomst werkgroep 
Eind januari is de werkgroep bewustwording voor informatiebeveiliging voor het laatst bij elkaar 
geweest. Anderhalf jaar is met enthousiasme hard gewerkt aan acties om het thema onder ieders 
aandacht te brengen. Onder meer door het uitzetten van een 0-meting en een 1-meting, het maken 
en verspreiden van affiches van de ‘10 gouden regels’ en de ‘meldplicht datalekken’, aansluiting bij 
de landelijke campagne Alert Online en de trainingen “Samen zorgen voor veilige informatie”.  
 
Deelname aan de landelijke campagne Alert Online behelst het melden van onze activiteiten in het 
kader van de AVG. In september zijn twee bijeenkomsten voor alle medewerkers georganiseerd. Op 
ludieke wijze zijn vier interactieve presentaties gehouden, bestaande uit een deel theorie en de 
vertaling naar de praktijk.  
 
Er is een e-learning module ontwikkeld en medewerkers kunnen via een app hun kennis toetsen. 
 
Verder is in 2018 een start gemaakt met het thema bewustwording over informatiebeveiliging voor 
onze vrijwilligers i.s.m. onze vrijwilligerscoördinator.  
 
De werkgroep bewustwording als zodanig is opgeheven en per 2018 ondergebracht bij de werkgroep 
automatisering zodat bewustwording onder de aandacht blijft. 
 
Kwaliteits- en documentenbeheersysteem 
Vanaf juni 2018 is intensief gekeken naar een passend kwaliteitssysteem, dat aansluit bij onze visie 
en kernwaarden. De beide beleidsmedewerkers (zorg en kwaliteit en organisatie en beleid) hebben 
hiertoe bijeenkomsten bezocht en twee trainingen gevolgd.  
 
De documenten in het digitale kwaliteits- en documentenbeheersysteem van Stichting Samen 
Zorgen, KISSZ genaamd (Kwaliteit In Stichting Samen Zorgen), is waar nodig geactualiseerd. Eind 2018 
werd duidelijk dat de voorkeur uitging naar Prezo Care van Perspekt als kwaliteitssysteem waarvoor 
een Keurmerk kan worden behaald; in december lag bij het MT een voorgenomen besluit ter tafel 
om met Prezo Care te gaan werken.  
 

Klachten 
Indien er tussen een cliënt en een medewerker óf bij een cliënt of bij een medewerker een probleem 
ontstaat, worden gesprekken gevoerd om dit op te lossen. Serieuze aandacht op het moment dat 
een probleem ontstaat leidt vrijwel altijd tot een oplossing. Hiermee wordt zo mogelijk voorkomen 
dat een probleem zich tot een formele klacht ontwikkelt. 
 
In 2018 zijn er in totaal 61 informele klachten gemeld en geregistreerd door teamleiders/team 
waarna opvolging heeft plaatsgevonden, in de meeste gevallen tot tevredenheid van de 
cliënt/familie. 30 klachten vanuit zorg met behandeling en zorg zonder behandeling,  
31 klachten vanuit de dienst voeding en gastvrijheid. 
 
De informele klachten varieerden qua inhoud: onvrede over de was verzorging, eenmaal over 
fysiotherapie, bejegening, communicatie; daar waar onvrede was over de maaltijd had het te maken 
met onjuiste keuze van de maaltijd of verkeerde levering; in een enkel geval over de kwaliteit van de 
maaltijd of over de communicatie.  
 



Pagina 17 van 23 

 

Er zijn 3 formele klachten afgehandeld in 2018:  

 1 klacht m.b.t. het vervoer en de routing van de maaltijden vanuit Tafeltje-Dek-Je, waarover 
gesprekken zijn gevoerd en testroutes zijn gehouden;  

 1 klacht over de communicatie n.a.v. onbegrepen gedrag bij een andere cliënt; 

 1 keer in verband met de kwaliteit van de maaltijd. Deze laatste klacht is via de 
klachtencommissie naar de geschillencommissie gegaan. De geschillencommissie heeft de klacht 
als niet ontvankelijk verklaard.  

  
Op verzoek van de manager zorg en behandeling heeft in 2018 tweemaal een incidentenonderzoek 
plaatsgevonden volgens de Prisma Light methodiek in verband met ernstig letsel na een val, en in 
een later stadium het overlijden van de cliënt. Uit onderzoek bleek beide keren dat de oorzaak 
gelegen was in de al langdurig slechte fysieke toestand van cliënten. Dit is uitgebreid en naar 
tevredenheid besproken tussen (behandel)team en familie. Er is geen doormelding gedaan naar de 
Inspectie. De ‘bijvangst’ van het onderzoek zoals wijze van overdracht heeft uitgebreid aandacht 
gehad binnen de teams. 
 

Basisveiligheid 
De veiligheid van cliënten en medewerkers is een centraal thema binnen Stichting Samen Zorgen.  
Ten aanzien van de zorginhoudelijke veiligheid: 
• Stichting Samen Zorgen heeft diverse maatregelen getroffen om calamiteiten te voorkomen. Via 

de meldingen van incidenten wordt in kwartaalrapportages inzichtelijk welke incidenten 
plaatsvinden, welke acties zijn gevolgd en hoe dit voorkomen kan worden. De 
meldingsbereidheid lijkt groot en er is meer zicht op trends. Het gaat in de meeste gevallen om 
incidenten m.b.t. medicatieveiligheid en valincidenten. Teams werken aan het verlagen van het 
aantal meldingen en/of het voorkomen van letsel. 

• Voorbehouden en risicovolle handelingen worden uitgevoerd door bevoegd en bekwame 
zorgverleners. Hiertoe organiseert Stichting Samen Zorgen o.a. scholing via e-learning, 
workshops, klinische lessen. Tevens wordt gebruik gemaakt van de eigen praktijkruimte. De 
praktijkopleider voorziet op allerlei manieren in ondersteuning. Zorgmedewerkers van Stichting 
Samen Zorgen zijn lid van het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden van V&VN. In 
2018 zijn 16 BIG toetsen afgenomen, allen met een positief resultaat. Een enkele keer is een 
extra beroep gedaan op de praktijkopleider voor praktijktoetsen (bv. instructie medicatiepomp). 

 
Stichting Samen Zorgen voert beleid op het voorkomen van vrijheid beperkende maatregelen (VBM). 
Het jaarplan 2018, opgesteld door de BOPZ- arts, vroeg aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 De inzet van vrijheid beperkende maatregelen in relatie tot de nieuwe wet zorg en dwang (WZD) 
vanaf 2020: vooruitlopend op de invoering van de wet registreren we de inzet van gedrag 
beïnvloedende medicatie als onvrijwillige zorg en evalueren we volgens de vastgestelde richtlijn. 
In de rapportage is dit terug te zien; 

 Inzet van het mobiel Middelen & Maatregelen team (hierna te noemen: M&M) 

 Overleg tussen afdelingsartsen en de teamleiders  

 Scholing: BOPZ scholing voor verzorgend personeel, m.n. in bewustwording welke handelingen 
vrijheid beperkend zijn; 

 
Maandelijks zijn de M&M-overzichten aan de BOPZ-arts verstrekt.  
 
Periodiek vindt in aanwezigheid van de Specialist Ouderen Geneeskunde en de manager zorg en 
behandeling een evaluatie plaats van de inzet van M&M op verblijf met behandeling.  
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Uit het jaarverslag 2018 van de BOPZ-arts:  

► Inzet VBM: kwartaal verslagen worden zeer zorgvuldig per kwartaal aangeleverd aan de 
 BOPZ-arts door de teamleiders 

 In 2018 zijn het aantal ingezette VBM 's gestegen wat past bij genomen voorsprong op de 
WZD waarbij psychofarmaca en onvrijwillige zorg als kast op slot ook als VBM 
geregistreerd wordt.  

 Bij 2 cliënten is al jaren sprake van forse toepassing van VBM en dwangbehandeling 
(waaronder het Poseybed). Het is niet gelukt dit terug te kunnen brengen ondanks 
vordering van de dementie. Evaluatie hiervan blijft een aandachtspunt. 

 Psychofarmaca worden zorgvuldig geregistreerd net als kasten die op slot gaan met als 
gevolg vrijheidsbeperking. 

 Psychofarmaca kan conform WZD in behandelplan geregistreerd worden en als 
onvrijwillige zorg wanneer het niet conform de geldende richtlijnen wordt 
voorgeschreven. 

 Er is een hoog gemiddeld van 47% aan voorgeschreven psychofarmaca. Er is wel een 
lichte daling (was 58%). Daarbij is 24% een antidepressivum. Dit wordt besproken in het 
vakgroep van de Specialisten ouderenzorg. 

 De zorgzwaarte en complexiteit van de gedragsproblemen neemt in de loop van de jaren 
duidelijk toe. Hiervoor is een Richtlijn Onbegrepen gedrag noodzakelijk. 

► Inzet mobiel M&M team: 2x betrokken geweest, 1x ter evaluatie Poseybed en eenmaal 
 vanwege agressie. 
► Overleg afdelingsartsen en teamleiders: nog niet gerealiseerd met de nieuwe 

afdelingsarts. 
► Scholing: niet door BOPZ arts. 

 

De commissie Hygiëne en infectiepreventie hanteert haar beleid aan de hand van de 
landelijke richtlijnen. Zij wordt tweemaal per jaar en op vraag bijgestaan door een externe 
contactpersoon Hygiëne en Infectiepreventie.  
 
De interne contactpersonen infectiepreventie (cippers) richten zich voornamelijk op de 
praktijksituatie (hoe er binnen de locaties van Stichting Samen Zorgen hygiënisch gewerkt dient te 
worden).  
Met name het geven van voorlichting aan medewerkers blijft een belangrijke taak. Een thema dat 
ook in 2018 aandacht heeft gevraagd is antibioticaresistente: infectieziekten zijn steeds vaker 
resistent voor antibiotica.  
   
Ten aanzien van een veilige woon-/leef- en werkomgeving: 
Door het jaar heen vinden periodiek controles plaats. Dit jaar zijn er zijn geen bijzonderheden uit de 
controles naar voren gekomen. 

 Brand-, lift- en inbraakinstallatie en de blusmiddelen worden gecontroleerd door externe 
bedrijven.  

 Na controle door de brandweer is de brandmeldinstallatie goedgekeurd. De 
gebruikersvergunning is afgegeven. 

 Controle op elektrische apparaten vindt plaats door de eigen Facilitaire Service Dienst. 

 Legionellacontrole vindt o.a. plaats door monstername.  

 Jaarlijks vindt door de leverancier controle plaats van til- en hulpmiddelen. Tilmatten worden 
gecontroleerd volgens instructie en in opdracht van de ergo coaches. Alle medewerkers volgen 
verplicht een basiscursus. Pay-per-cliënt is voor Liefkenshoek ingezet en ook van daaruit is 
controle geweest, voor de Hoge Hof geldt nog de oude werkwijze tot de overgang naar de 
nieuwbouw. 
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• Er zijn BHV-trainingen georganiseerd voor alle zorgmedewerkers. 
• Op de locaties zijn voor medewerkers trainingen brandinstructie gehouden. 

 

 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

Personeels- en opleidingsbeleid 
Stichting Samen Zorgen heeft in haar missie en visie opgenomen een aantrekkelijke werkgever te 
willen zijn. Dit doet zij door een transparant personeels- en vrijwilligersbeleid en een prettig 
werkklimaat, waardoor medewerkers en vrijwilligers verbonden blijven.  
 
In 2018 heeft Stichting Samen Zorgen deelgenomen aan het project zij-instromers via WZW 
(welzijnsorganisatie zorg- en welzijn) omdat we inzagen dat werving via de standaard kanalen 
onvoldoende instroom opleverde. Dit heeft geresulteerd in het aannemen van vier zij-instromers die 
momenteel de opleiding tot Verzorgende IG in combinatie met Maatschappelijke Zorg volgen. Om 
meer welzijn te kunnen bieden aan onze cliënten is de functie van helpende opgenomen in ons 
functiehuis. In 2018 is het functieprofiel opgesteld en goedgekeurd, de werving en scholing van de 
helpende vindt vervolgens in 2019 plaats. Om de functie van verpleegkundige meer inhoud te geven 
binnen de organisatie (en aantrekkelijker en uitdagender) is de functie van EVV’er 
(eerstverantwoordelijk verzorgende) komen te vervallen in ons functiehuis. Hiervoor is de functie van 
contactverzorgende geïmplementeerd en is iedere verzorgende contactverzorgende geworden, mits 
die medewerker tenminste 15 uur per week werkzaam is.  
 
Vanuit diverse invalshoeken is gekeken naar het aantrekkelijk maken en houden van het werken bij 
Stichting Samen Zorgen. Het behouden en bevorderen van deskundigheid maakt daar onderdeel van 
uit, tenslotte zijn goed opgeleide medewerkers onmisbaar.   
 
Op verschillende manieren is bij- en nascholing geboden. Naast modules via e-learning voor alle 
medewerkers konden ook symposia en klinische lessen gevolgd worden.  
De praktijkopleider heeft het aanbod van modules via e-learning continu, in samenspraak met 
afnemers, afgestemd op de behoefte van de organisatie, de teams en de individuele medewerker. 
 
Stichting Samen Zorgen faciliteert medewerkers uiteraard ook in het volgen van een functiegerichte 
opleiding. In 2018 hebben 7 medewerkers de opleiding voor Verpleegkundige gevolgd (waarvan er 3 
hun diploma behaald hebben) en 10 medewerkers hebben de opleiding voor verzorgende individuele 
gezondheidszorg (VIG) gevolgd. 
 

 V&VN 
In totaal zijn 80 gediplomeerd verpleegkundigen en verzorgenden toegetreden tot het 
kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden van V&VN waarin zij hun individuele 
opleidingsactiviteiten kunnen vastleggen. Met het lidmaatschap wordt enerzijds de verdere 
ontwikkeling van medewerkers gestimuleerd en anderzijds vindt er borging van 
kwaliteitsontwikkeling op individueel niveau plaats. Een belangrijk gegeven vinden we vanuit onze 
organisatie.  
 

 Ontwikkeling teamleiders 
De ontwikkeling van teamleiders heeft in 2018 een vervolg gekregen. Door het invullen van de 
Discover hebben de teamleiders inzicht gekregen in hun eigen talenten en ontwikkelpunten en in de 
sterke en minder sterke punten van het team van teamleiders. 
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De uitkomsten van de Discover zijn aanleiding geweest voor het ontwikkelen en opstarten van een 
programma voor leiderschapsontwikkeling in samenwerking met bureau Kode 4. Dit programma 
wordt opgestart in 2019. 
 
De eisen die gesteld worden aan de functie van teamleider blijven immers van kracht en vragen 
continu aandacht. 
 

 Vacatures/bezetting 

Tabel: Vacatures 

Vacatures 

 

 

 

Totaal aantal 

vacatures 2018 

in- en extern  

Totaal aantal 

vacatures per 31 

december van het 

verslagjaar 

Aantal moeilijk 

vervulbare vacatures 

per 31 december van 

het verslagjaar 

Totaal personeel 21 13 4 

  

Tabel: Verloop personeel 

Verloop personeel Aantal 

personeelsleden 

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 55 

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar 66 

 

 Vrijwilligers 
Naast de inzet van medewerkers voegen de circa 370 vrijwilligers grote waarde toe aan de zorg- en 
dienstverlening aan cliënten. De meerwaarde van de vrijwilligersinzet geldt ten aanzien van 
groepsactiviteiten zoals creatieve workshops, uitjes en ook ten aanzien van het welzijn van de 
individuele cliënten zoals Tafeltje Dekje, activiteiten per duo fiets, bezoekrelaties. Eind 2018 is een 
vrijwilligerscoördinator geworven om meer aandacht te kunnen besteden aan de vrijwilligers, te 
horen wat zij nodig hebben en daarbij de verbinding te maken naar de organisatie en vooral naar de 
persoonsgerichte zorg die teams zoveel als mogelijk bieden. In eerste instantie was dat in de 
tijdelijkheid. Met de beschikking over de kwaliteitsgelden is deze tijdelijke functie omgezet naar een 
vast contract zodat vrijwilligers continu de aandacht krijgen die zij verdienen en de juiste werkwijze 
geborgd kan worden. 
 
Voor het eerst is in het najaar 2018 een enquête gehouden onder vrijwilligers. Dit leverde de nodige 
informatie op, er was vooral onvrede over het feit dat vrijwilligers voor hun gevoel te weinig zijn 
meegenomen in de veranderingen en over de waardering vanuit beroepskrachten. Met de komst van 
de coördinator en het onderkennen van dit punt kon voor 2019 ingezet worden op de nodige 
verbeteringen.  
 

Kwaliteit van het werk 

 Arbeid, Verzuim en Re-integratie (AVR) 
Stichting Samen Zorgen streeft naar optimale arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers. Niet 
alleen moet het werk veilig gedaan worden maar medewerkers moeten zich ook prettig voelen, 
plezier in hun werk hebben en respectvol met elkaar omgaan. Een open organisatieklimaat waarin 
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medewerkers en leidinggevenden elkaar aanspreken op mogelijke verbeteringen in de 
arbeidsomstandigheden die leiden tot een nog veiliger en gezonder arbeidsklimaat. De AVR-
commissie is de verbindende schakel tussen de verschillende commissies op AVR-gebied.  

In 2018 stonden o.a. de volgende onderwerpen en activiteiten op de agenda van de AVR commissie: 

 Eind 2017 is woning 23 verhuisd van De Hoge Hof naar Liefkenshoek en heeft er een 

reorganisatie plaats gevonden in de dienst voeding & gastvrijheid. In 2018 is een RI&E (risico-

inventarisatie en evaluatie) op maat voorbereid door de AVR-commissie. De medewerkers van 

betreffende teams hebben de vragenlijsten behorend bij de RI&E ingevuld. De vragenlijsten zijn 

digitaal verwerkt tot plannen van aanpak.  

 In Liefkenshoek is Stichting Samen Zorgen gaan werken met het pay-per-cliënt concept. Dit 

betekent dat in Liefkenshoek altijd de juiste tilhulpmiddelen in huis zijn passend bij de 

cliëntpopulatie. Ook krijgen zorgmedewerkers in Liefkenshoek maandelijks ondersteuning op de 

werkvloer over het gebruik van de middelen.  

 In 2018 is de trainingswijze voor Bhv-ers veranderd. Met de ploegleiders en in de AVR-commissie 

is de nieuwe werkwijze geëvalueerd. De nieuwe werkwijze bevalt goed en wordt in 2019 

gecontinueerd. 

 De OR heeft een signaal ontvangen m.b.t. de werkdruk en het werkplezier in Liefkenshoek. Vier 

werkgroepen gingen met verschillende thema’s aan de slag. Daaruit volgde een advies. Er zijn 

acties uitgezet om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. 

 In 2018 is Selfservice ingevoerd. Het digitale dossier voor medewerkers. In het dossier kunnen 

medewerkers zien welke gegevens van hen bewaard worden. Ook kunnen via dit systeem 

loonstroken en jaaropgaven bekeken worden, declaraties worden ingediend en kan verlof 

worden aangevraagd.  

 In 2018 heeft Stichting Samen Zorgen de krapte van de arbeidsmarkt ervaren. Vlak voor de 

zomervakantie is een plan gemaakt. Korte termijn hoe komen we goed de zomer door en voor de 

lange termijn, wat gaan we doen om ook op langere termijn een goed gevuld personeelsbestand 

te hebben. Daarbij heeft Stichting Samen Zorgen zich aangesloten bij regionale acties vanuit de 

WZW, onze werkgeversvereniging in de regio. 

 Het verzuim is toegenomen. In 2019 worden oorzaken onderzocht en staan de thema’s 

duurzame inzetbaarheid en preventie op de agenda. 

 In 2018 zijn 24 meldingen Incidenten Medewerkers gemeld. Eén melding daarvan was afkomstig 

een vrijwilliger. Er waren meldingen met een technische oorzaak, medewerker gerelateerd en 

cliënt gerelateerd. Bij alle meldingen met een technische oorzaak zijn snel 

verbeteringen/oplossingen doorgevoerd. De ernst van de meldingen varieerde van gering (14x) 

tot klein letsel (8x) en matig (1x). Bij een matig letsel heeft het incident geleid tot verzuim. Naar 

aanleiding van het bespreken van het overzicht over 2018 heeft de AVR-commissie vragen 

uitgezet om een nadere analyse te maken (met name t.a.v. het aantal cliënt gerelateerde 

meldingen). 

 

 Verzuim 
Stichting Samen Zorgen is aangesloten bij Vernet. Vernet plaatst de verzuiminformatie van de eigen 
organisatie in het perspectief van de verzuiminformatie in de branche. Op basis van de Vernet Health 
Ranking 2017 scoort Stichting Samen Zorgen een 6,6 ten opzichte van een 6,1 in het jaar 2017. Ten 
opzichte van een jaar geleden is het verzuim bij Stichting Samen Zorgen licht gestegen.  
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Tabel: ziekteverzuim 

Jaar Stichting Samen Zorgen Branche 

2018 7,24%  7,12% 

2017 6,68%  6,67% 

     

 Informatie en communicatie 
Medewerkers 
Medewerkers worden sinds 1 mei 2018 via een persoonlijke inlog in selfservice gefaciliteerd. Zij 
hebben via die portal toegang tot hun eigen dossier. Ook kan m.b.v. de portal een declaratie 
ingediend worden of vakantie aangevraagd worden en heeft men toegang tot digitale loonstroken en 
het jaaroverzicht. Daarnaast ontvangen medewerkers informatie via intranet, e-learning, en 
teamoverleggen. 
 
Cliënten  
Cliënten en omwonenden worden actief geïnformeerd over het aanbod van welzijnsactiviteiten o.a. 
door flyers. Daarnaast wordt de activiteitenagenda maandelijks gepubliceerd op de website van 
Stichting Samen Zorgen en in de lokale kranten. 
Cliënten, omwonenden, Tafeltje-Dek-Je gebruikers, eerste contactpersonen en vrijwilligers 
ontvangen periodiek een nieuwsbrief met daarin informatie over diverse in- en externe 
ontwikkelingen m.b.t. zorg- en dienstverlening.  
 

 Samenleving en belanghebbenden 
Stichting Samen Zorgen hecht waarde aan maatschappelijke betrokkenheid. De organisatie is 
geworteld in Heteren, Herveld en omliggende dorpen. Stichting Samen Zorgen zoekt dan ook de 
samenwerking met onder andere familie, mantelzorg, buren, vrijwilligers en andere belangrijke 
partijen in naaste omgeving. Concreet betekent dit: 
• Leerlingen van middelbare scholen uit de omgeving worden in de gelegenheid gesteld tot een 

snuffelstage of beroepsoriëntatie van 1 of 2 weken. Ook worden rondleidingen op beide locaties 
verzorgd voor leerlingen van diverse opleidingen waaronder ook basisscholen. 

• Met de plaatselijke basisscholen zijn afspraken gemaakt dat groepen kleuters de locaties De 
Hoge Hof en Liefkenshoek bezoeken om samen met de bewoners een spel te doen of muziek te 
maken. 

• Op Liefkensplein in Liefkenshoek, op Het Hofplein in De Hoge Hof worden diverse activiteiten 
georganiseerd zoals bloemschikken, schilderen en bewegen, gezellig samenzijn. 

• Aan bewoners, omwonenden van de locaties van Stichting Samen Zorgen en de inwoners van de 
omliggende dorpen wordt service aangeboden zoals videoteam, bibliotheekservice, restaurant, 
maaltijdenservice en Tafeltje-Dek-Je, verhuren diverse ruimtes, welzijnsabonnement, 24-uurs 
persoonsalarmering, kapper, wasgoedservice, pedicure en natuurlijk ontspanning en recreatie. 

• In samenwerking met de gemeente Overbetuwe en Forte Welzijn worden diensten aangeboden 
zoals uitleen van rolstoelen en scootmobiels de klus- en vervoersdienst. 

 

Duurzaamheid  
In 2018 is het energiebesparingsonderzoek uitgevoerd door Innax. Dit onderzoek is middels het 
‘Activiteitenbesluit Milieubeheer’ verplicht gesteld door de overheid in het kader van duurzaamheid. 
Dit besluit verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen met 
een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Dit alles in het kader van het klimaatakkoord. 
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Door Innax is een rapportage opgesteld waaraan volgens overheidsrichtlijnen verplicht opvolging 
wordt gegeven en verantwoording wordt afgelegd. SSZ heeft naar aanleiding van deze rapportage de 
lampen vervangen door Ledlampen. 

 
De kwaliteitsimpulsen hebben een stevig fundament gelegd voor de ontwikkeling van de 
verpleeghuiszorg en de verpleegzorg thuis in het werkgebied van Stichting Samen Zorgen. 
 
In deze tijd van arbeidskrapte kan Stichting Samen Zorgen zich gelukkig prijzen met gemotiveerde 
medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers om te zorgen dat onze cliënten kunnen zeggen dat het 
een mooie dag was! 
 

 Financieel Beleid 
Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een positief exploitatieresultaat € 398.656. Het 
weerstandsvermogen van Stichting Samen Zorgen per 31-12-2018 is robuust, namelijk 41. 
 
Voor 2018 werd aanvankelijk € 164.600 exploitatieresultaat verwacht. Het gerealiseerde resultaat is 
positief beïnvloed doordat Stichting Samen Zorgen een structureel hogere productie van gemiddeld  
3 plaatsen in de intramurale WLZ zorg heeft gerealiseerd. Sinds een aantal jaren heeft Menzis 
zorgkantoor geen productieplafond opgelegd. Ook in de wijk wordt steeds vaker een WLZ indicatie 
afgegeven waardoor in de wijk de WLZ productie is gestegen. De kosten, met name de personeel- en 
bewoner gebonden kosten, zijn niet recht evenredig meegegroeid met de omzet. Dit heeft mede te 
maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Ook is er substantieel minder uitgegeven aan terrein en 
onderhoud. Dat komt met name door de geplande nieuwbouw van De Hoge Hof. Er wordt ingezet op 
prettig leefbaar houden van De Hoge Hof i.p.v. structureel onderhoud. Zo is er bijvoorbeeld 
geïnvesteerd in het opknappen en inrichten voor twee appartementen voor tijdelijk verblijf 
(eerstelijns verblijf of respijtzorg).  
 
Hoewel hogere tarieven voor de ZZP-indicaties bekend waren, hebben we onzekerheden als 
productie, krapte op de arbeidsmarkt, verhoging van de personeelskosten vanwege de CAO,  inhuren 
van duurder personeel en resultaat van reorganisatie van de voedingsdienst relatief zwaar laten 
meewegen in het opstellen van de begroting voor 2018. Achteraf kunnen we constateren te 
behoedzaam te zijn geweest.  


