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Voorwoord 
 
Het landschap van de zorg was ook in 2016 nog volop in beweging, zoals ik mijn vooruitblik in 
het directieverslag van 2015 al voorspelde. Met elkaar, zowel binnen De Zellingen en de ketens 
als met onze belanghebbenden, hebben we gezocht naar een balans tussen goede zorg en het 
kostendekkend organiseren van deze zorg. Dit betekende een transitie in de thuiszorg van De 
Zellingen in 2016.  
 
Binnen de huishoudelijke ondersteuning en de wijkverpleging zijn stappen gezet om de zorg 
kostendekkend te organiseren. Dit heeft zijn weerslag gehad op onze medewerkers, die vaak 
voor een onverwachte keuze werden geplaatst. Een aantal medewerkers heeft de keuze 
gemaakt De Zellingen te verlaten, maar het merendeel van de betrokken medewerkers is 
binnen De Zellingen een nieuwe uitdaging aangegaan door een opleiding te starten of door de 
keuze te maken intramuraal aan de slag te gaan. Het brede pakket aan zorg- en dienstverlening 
van De Zellingen maakte dit mede mogelijk. Ondanks dat een transitie altijd gepaard gaat met 
pijn en verdriet, ben ik tevreden over het behaalde resultaat.  
 
Van een zorgorganisatie als De Zellingen wordt gevraagd op een zorgvuldige en verstandige 
wijze om te gaan met huisvesting. Onlosmakelijk aan de huisvestingsvraagstukken, zoals de 
omzetting van twee- naar eenpersoonskamers van Rijckehove en de vereiste vernieuwbouw van 
Crimpenersteyn, is de meerjarenbegroting verbonden. In 2016 is de voorbereiding gestart om 
te komen tot een herijkt strategisch beleid, waarop de toekomstige huisvesting en 
meerjarenbegroting zijn gebaseerd. Op vraagstukken rondom ‘inkrimpen, behouden of 
uitbreiden van zorg met verblijf’, de ontwikkeling van een volledig pakket thuis (VPT) en de 
behoefte aan kortdurende opnames zal met de nodige inventiviteit en creativiteit een antwoord 
worden geformuleerd. Onze ideeën zullen we in 2017 met onze belanghebbenden delen. 
 
De Zellingen heeft geparticipeerd in de Waardigheid & Trots-projecten en is in aanmerking 
gekomen voor de extra middelen. Met de centrale cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn 
plannen ontwikkeld die tot veel activiteiten in het kader van zinvolle dagbesteding voor cliënten 
en opleidingsmogelijkheden voor onze medewerkers hebben geleid. Door deelname aan 
Waardigheid & Trots is De Zellingen in staat de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te 
verbeteren.  
 
De keuze van cliënten en hun mantelzorgers krijgt een steeds prominentere plaats in de zorg, 
zo ook bij De Zellingen. Om onze zorg- dienstverlening hierop aan te sluiten is intensief overleg 
een voorwaarde. Medezeggenschap van cliënten en hun naasten neemt in ons 
kwaliteitssysteem een steeds grotere plaats in. Daarnaast wil De Zellingen de cliënt optimaal 
ondersteunen in de reis die een cliënt in ons zorglandschap maakt door een breed pakket van 
zorg, behandeling en welzijn af te stemmen op zijn of haar behoefte. In het kader van welzijn is 
in 2016 het servicepakket Hoogstpersoonlijk De Zellingen geïntroduceerd. Hoogstpersoonlijk 
biedt diensten aan voor werkzaamheden die de cliënt en zijn naasten niet meer zelf kunnen (of 
willen) doen, zoals een maaltijdservice, een tuinman of de kapper aan huis.  
 
Met ons logo hebben we duidelijk willen maken dat De Zellingen een organisatie is die zich 
betrokken voelt bij het milieu. In toenemende mate worden door De Zellingen maatregelen 
genomen die bijdragen aan het beperken van ons energiegebruik. Elk jaar kiezen we met elkaar 
een thema dat in ons directieverslag extra wordt belicht. Dit jaar is dat het thema: beperken 
van het energiegebruik. 
 
De verantwoording voor de zorg, behandeling en het welzijn vindt u in dit verslag terug in het 
hoofdstuk kwaliteit. 
 
Medezeggenschap maakt het mogelijk de zorg continu te verbeteren. Ook in dit verslagjaar is 
intensief samengewerkt met de Ondernemingsraad en (centrale) cliëntenraden. Vanuit ieders 
belang wordt gezocht naar een antwoord dat recht doet aan alle betrokken partijen en dat 
bijdraagt aan de toekomst van De Zellingen.  
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De Zellingen wordt gesteund door een grote groep vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet 
voor onze cliënten en onze organisatie. Dat zovelen bereid zijn zich in te zetten stemt mij tot 
dankbaarheid.  
 
De Vriendenstichtingen van onze locaties zijn voor mij de kers op de taart. Hun bijdrage maakt 
het mede mogelijk een stukje bij te dragen aan het plezier van onze cliënten. Ook de Van 
Cappellen Stichting wil ik bedanken voor hun gulle gift. Door hun gift is het mogelijk geworden 
diverse tovertafels aan te schaffen, een buitenplaats voor cliënten en bewoners te ontwikkelen 
waarin gesport en getuinierd kan worden en de entree van Rijckehove te moderniseren.  
 
Als laatste wil ik de medewerkers bedanken. De afgelopen jaren heeft de zorg flink wat moeten 
doorstaan, zo ook De Zellingen. Daarbij valt te denken aan een stelselwijziging met hieraan 
gekoppeld een paradigmashift, verlaging van budgetten en de zorg die steeds intensiever 
wordt. Desondanks hebben onze medewerkers getoond zich in te zetten voor zorg die bijdraagt 
aan het geluk van onze cliënten en het gevoel van cliënten om zich ‘thuis’ te voelen. 
 
Met recht mag ik als bestuurder blij zijn met de resultaten over 2016: het jaar wordt succesvol 
afgerond met betrekking tot het behouden van werkgelegenheid, in de boeken is een financieel 
positief resultaat te zien en cliënten geven regelmatig aan over onze zorg zeer tevreden te zijn.  
 
T. van Wijngaarden-van Dieren, 
bestuurder 
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1. Algemene informatie 
 
 

1.1. Uitgangspunten van de verslaggeving 
 
In dit verslag beschrijven wij de meest kenmerkende feiten van De Zellingen, het 
voorgenomen beleid en de resultaten daarvan, evenals wat wij daarvan leren of geleerd 
hebben. Achtereenvolgens bespreken wij onze zorgverlening en de kwaliteit daarvan, de 
financiële resultaten, de risico’s en onzekerheden zoals De Zellingen deze onderkent, gaan 
wij in op ons HRM-beleid en de effecten daarvan. Wij besluiten dit verslag, na een terugblik 
van de bestuurder en de toezichthouders, met een vooruitblik op de komende jaren, voor 
zover dat gezien alle ontwikkelingen mogelijk is. 
 

1.2. Profiel van de organisatie 
 

1.2.1. Algemene identificatiegegevens 
Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorgbeheer De Zellingen 
Adres Postbus 36 
Postcode 2900 AA 
Plaats Capelle aan den IJssel 
Telefoonnummer 010 - 2665757 
Identificatienummer(s) NZa 650 - 8293; 650 – 3394; 650 - 784 
Nummer Kamer van Koophandel 41136257 
E-mailadres info@zellingen.nl 
Internetpagina www.zellingen.nl 

 
1.2.2. Structuur van het concern 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen bestuurt: 
- Rijckehove (verpleeghuis) te Capelle a/d IJssel  

- Bermensteyn (kleinschalige verpleeghuisvoorziening) te Capelle a/d IJssel 
- Crimpenersteyn (zorgcentrum, verpleging en verzorging) te Krimpen a/d IJssel 
- De Meander (zorgcentrum) in Zuidplas 
- Thuiszorg De Zellingen (thuiszorgorganisatie)  
- het Afasiecentrum Rotterdam e.o. te Capelle a/d IJssel 
- Stichting VTZ (Vrijwilligers Terminale Zorg). 
 
De exploitatiegegevens van de Stichting Afasiecentrum en de Stichting VTZ zijn opgenomen 
in de jaarcijfers van De Zellingen.  
 
Samen met de Raad van Bestuur bestaat het managementteam (MT) van De Zellingen uit  
zes leden: 
1. locatiemanager Rijckehove, heeft a.i. Thuiszorg De Zellingen aangestuurd.  
2. locatiemanager van De Meander, heeft a.i. Crimpenersteyn aangestuurd.  
3. manager B&B (Behandeling en Begeleiding) 
4. manager FCII (Financiën, Control, Informatie en ICT)  
5. manager Facilitaire en a.i. Personele Dienst (PFD)  
6. bestuurssecretaris.  
Zie organogram paragraaf 1.4.1. 
 
De Raad van Bestuur is vanzelfsprekend formeel eindverantwoordelijk voor de resultaten 
van De Zellingen. Het Zellingen MT in zijn geheel is medeverantwoordelijk voor de 
beleidsbepaling en –uitvoering.  
 
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
 



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 8 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

De Zellingen kent één ondernemingsraad (zie paragraaf 6.5). De cliëntenraden zijn op grond 
van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) per locatie en centraal 
georganiseerd. (zie paragraaf 6.4). 
 

1.2.3. Werkgebieden 
De Zellingen richt zich met betrekking tot haar producten en diensten primair op het  
hieronder afgebeelde werkgebied.  

 

 
 

Ten behoeve van de beademingszorg (chronisch) en het Afasiecentrum heeft De  
Zellingen een bovenregionale functie.  
 
In de regio Rotterdam levert De Zellingen per 1 januari 2015 Wmo-zorg aan ouderen en  
mensen met NAH. Dit houdt in dat De Zellingen huishoudelijke ondersteuning,  
dagbesteding, thuisbegeleiding en mantelzorgondersteuning op basis van  
ondersteuningsarrangementen voor ouderen aanbiedt in Prins Alexanderpolder, Ommoord,  
Zevenkamp, Nesselande, Prinsenland en Kralingseveer. Voor mensen met NAH levert De  
Zellingen in heel Rotterdam de ondersteuningsarrangementen.   
 
De Zellingen is werkzaam in de Wlz-zorgkantoorregio’s Rotterdam (Zilveren Kruis) en 
Midden-Holland (VGZ). 
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1.3. Samenwerkingsrelaties 
 
Vanuit onze visie is samenwerken met anderen een vereiste om te komen tot een goede 
kwaliteit van zorg- en dienstverlening. In het laatste kwartaal van 2016 hebben we besloten 
ten aanzien van onze samenwerkingspartners de term van belanghebbenden te gaan 
gebruiken. Uit de term blijkt al dat het gaat over een relatie waarbij vanuit een gezamenlijk 
belang wordt samengewerkt. Daarnaast is de wijze van communicatie en onderlinge 
afstemming herijkt.  
 
In onderstaand schema zijn de door ons geïdentificeerde  belanghebbende beschreven.  
 

Categorie Belanghebbende  
 

Aard samenwerking 

Patiënten-/ 
cliëntenorganisaties 

Onafhankelijke 
Seniorenvereniging Capelle 

Samenwerking, vervoer en 
hulpdienst 

 Alzheimer Stichting Samenwerking ten behoeve 
van Dementieketen 
Capelle/Krimpen 

 Anders Ouder Worden Samenwerking in organiseren 
activiteiten voor ouderen 

Ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum Beademingsafdeling 
(Vogelhof) wordt begeleid 
door beademingsverpleeg-
kundige vanuit Erasmus MC 

 IJsselland Ziekenhuis Samenwerking keten Collum 
Care, heup/knie, CVA etc. 
Transmurale Zorgbrug 

 Maasstad Ziekenhuis Samenwerking gericht op 
microbiologie 

Eerstelijns behandelaren huisartsen, 
fysiotherapeuten etc. 

Afstemming zorg in de 
thuissituatie 

Zorg en 
Welzijnsorganisatie 

Pameijer Cliënten Pameijer werken 
onder begeleiding in 
verpleeghuis (Rijckehove en 
Bermensteyn) 

 Gemiva Samenwerking in de 
dagbesteding en nachtdienst 
in De Meander 

 Health Risk Control Levering eerstelijnsdiëtetiek 
in gebouwen De Zellingen 
(vanaf 01-06-2009) 

 Vijverhof Behandeldienst t.b.v. cliënten 
met indicatie behandeling 
geleverd door De Zellingen  

 Stichting Welzijn Capelle In het kader van Welzijn 
Nieuwe Stijl diverse 
samenwerkingsvormen 
waaronder Wijkverpleging S1 
en buurtmoeders 

 Contour de Twern 
Krimpen a/d IJssel 

In het kader van activiteiten 
Recreatie & Welzijn, project 
ZorgSaam, respijtzorg etc. 

 Vegro Verpleegartikelen 
 

Inhuur van verpleegartikelen 
en hulpmiddelen 
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Categorie Belanghebbende  
 

Aard samenwerking 

Ketens Rotterdamse Stroke 
Service (RSS) 

Ketenzorg en behandeling 
CVA cliënten  

 “Groot” transmuraal 
ketenoverleg  

Samenwerking gericht op 
juist overdracht en 
doorstroming binnen de keten 

 Parknet Multidisciplinaire eerstelijns 
keten behandeling 
Parkinsoncliënten 

 NPZR (Netwerk Palliatieve 
Zorg Rotterdam E.O.) 

Ketenzorg voor palliatieve 
cliënten  

 Dementie Capelle/Krimpen Ketenzorg en behandeling 
cliënten met dementie 
woonachtig in Capelle en 
Krimpen a/d IJssel 

 Tandem Ketenzorg en behandeling 
cliënten met dementie 
woonachtig in Nieuwerkerk 
a/d IJssel 

Woningcorporaties Qua Wonen Huisvesting ouderenzorg in 
Krimpen a/d IJssel 

 Havensteder Verhuurder Bermensteyn, 
woningen rond 
Crimpenersteyn, 
Beemsterhoek en 
Afasiecentrum Reigerlaan. 
Ontwikkeling en afstemming 
zorgproducten 

 Vestia De Meander 

Scholen Albeda college Leerafdeling Vogelhof 

 Comenius College Wandelvierdaagse, jaarlijkse 
ontruimingsoefening 

 IJsselland College Wandelvierdaagse, 
spelmiddag 

 Hoornbeeck - stagiaires Deze school levert stagiaires 
voor zorgafdeling 

 Hogeschool Rotterdam Diverse stageopdrachten en 
leerafdeling 

Leveranciers  ZorgBreed Leveren huishoudelijke hulp 

 Alpro BV Incidenteel leveren van 
huishoudelijke hulp 
intramuraal 

 Zorgcentrale 
 

Meldkamer buiten 
kantooruren 

 Laurens/ 
Zorgbrug 

Specialistische verpleging 
 

 Vierstroom Veilig Thuis Acuut team/alarmopvolging 

Sociale partners NU91, FNV, CNV Romp Sociaal Plan 

Financier: overheden Gemeente Capelle-, 
Krimpen- en Nieuwerkerk 
a/d IJssel, Rotterdam 
 

Wmo/diverse 
projecten/schuldhulpverlening 
(Krimpen), woonservice, 
Open Inloop 
Afasieproject (Rotterdam) 
 



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 11 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

Categorie Belanghebbende  
 

Aard samenwerking 

Financier: 
zorgverzekeraars 

Achmea-Agis, Delta Lloyd,  
CZ, DSW, VGZ, Multizorg, 
Menzis, Zorg en Zekerheid 
etc. 

Contract levering eerstelijns 
ergo- en fysiotherapie, 
diëtetiek en logopedie, 
medisch-verpleegkundige 
zorg thuis, wijkverpleging, 
GRZ (geriatrische revalidatie) 

Financier: 
zorgkantoren 

Zorgkantoor Rotterdam 
(Achmea) 
Zorgkantoor Midden-
Holland (VGZ) 

Contractering Wlz-zorg en 
subsidie eerstelijnsverblijf 

Kapitaalverschaffers BNG/ING Hypotheken 

Toezichthouders Inspectie Gezondheidszorg 
Inspectie SZW 

Meldingen calamiteiten/ 
zorgweigering etc. 

 
 

1.4. Algemeen beleid, beleidsplan 2017-2018, resultaten, leerpunten 
 
Evenals 2015 kan 2016 worden beschouwd als een transitiejaar. Veel van de in 2015 door 
de overheid ingezette wijzigingen rondom wetgeving en financiering moesten in 2016 verder 
worden verfijnd en in beleidsafspraken worden verwerkt. De aandacht is uitgegaan naar het 
op orde krijgen van de basis. Vooral de tariefstelling vanuit de gemeente voor zowel de 
huishoudelijke ondersteuning als de tarieven vanuit de ZvW gericht op de wijkverpleging 
maakte een transitie binnen deze diensten van De Zellingen noodzakelijk. Deze transitie 
wordt verder toegelicht in de paragraaf kwaliteit Huishoudelijke Ondersteuning (2.3.4) en 
Wijkverpleging (2.3.2).  
 
Naast de interne aandacht voor het ‘op orde krijgen van de basis’ en het kostendekkend 
kunnen organiseren van de zorg werden de effecten van het door de overheid gevoerde 
beleid eveneens zichtbaar. Mensen blijven vaker en langer thuis wonen. Op dit moment 
woont 95% van de 65-plussers in Nederland (bijna 2,8 miljoen mensen) thuis (bron Vilans). 
Mensen met een lichte zorgvraag komen niet meer in aanmerking voor het wonen in een 
zorginstelling en de Wet langdurende zorg (Wlz) maakt het mogelijk om ook met een 
zwaardere zorgvraag thuis te blijven wonen. Dit leidt ertoe dat de zorgzwaarte in de 
intramurale setting van De Zellingen toeneemt. Echter, door het inzetten van 
mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en andere bekenden uit sociale netwerken van 
cliënten, waardoor professionele zorg wordt voorkomen of uitgesteld, neemt ook de 
zorgzwaarte toe in de thuiszorg. Deze ontwikkeling vraagt om een actualisatie van het 
strategisch beleid van De Zellingen. Met elkaar moeten keuzes gemaakt worden rondom de 
doelgroep, gekoppeld daaraan de medewerkers en het vastgoed van De Zellingen. 
 
Om het ‘Strategisch beleidsplan De Zellingen, thuis in de regio’ te kunnen actualiseren is in 
2016 een SWOT uitgevoerd en zijn de demografische ontwikkelingen, onze concurrenten en 
marktpositie geanalyseerd. Eveneens zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zoals 
het zorgkantoor, cliënten en medewerkers.  
De komst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg heeft ons doen besluiten de eisen vanuit 
het kwaliteitskader te integreren in het geactualiseerde strategisch beleidsplan. Het streven 
is het geactualiseerde beleidsplan 2017 – 2021 1 juli 2017 gereed te hebben.  
 
Het geactualiseerde strategisch beleidsplan zal het uitgangspunt vormen voor de actualisatie 
van het strategisch personeel- en opleidingsbeleid. In 2016 heeft een analyse 
plaatsgevonden en zijn concept-visies opgesteld. De uitwerking van deze visies zal zijn 
beslag leggen op 2017.  
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Bij het schrijven van dit verslag wordt het inzicht in het financieel resultaat steeds 
duidelijker en weten we dat er in 2016 een verschuiving heeft plaatsgevonden rondom de 
langdurige vacatures. Het aantal Specialisten Ouderengeneeskunde (SO) in dienst bij De 
Zellingen is gestegen naar zeven. De versterking van de formatie van het aantal SO’s draagt 
bij aan de mogelijkheid de kwaliteit van zorg en behandeling te verbeteren. Uit de afgelopen 
jaren is gebleken dat de functie van psycholoog moeilijk in te vullen is. Toch is het ons 
gelukt ook deze functie in te vullen. Uit de regio ontvangen wij signalen dat er een schaarste 
is aan medewerkers met het kwalificatieniveau 3IG wijkverpleegkundigen. Ook bij De 
Zellingen is er blijvend een vacature voor de medewerkers met het kwalificatieniveau 3IG. 
Hoewel er een aantal wijkverpleegkundigen afscheid heeft genomen, zijn wij in staat 
gebleken de wijkverpleegkundigen op formatie te houden. Deze ontwikkeling stemt ons zeer 
tevreden.  
 
In het najaar van 2016 heeft de medewerkersraadpleging plaatsgevonden. Hoewel op 
ludieke wijze veel aandacht is besteed aan het invullen van de raadpleging is de respons 
laag. Begin 2017 is een start gemaakt met de analyse van de uitkomsten die in het eerste 
kwartaal van 2017 aan het MT zal worden gepresenteerd. Op basis van de analyse zullen 
verbeterplannen worden opgesteld.  
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 
verpleegzorginstellingen. In juli 2016 publiceerde de Inspectie een lijst met de namen van 
deze instellingen, de zogenaamde "zwarte" lijst. De Zellingen stond in juli op de lijst met 
150 instellingen, maar hoorde niet bij de instellingen die onder verscherpt toezicht waren 
geplaatst. Het bezoek dat in 2015 was uitgevoerd had niet geleid tot een verbeterplan dat 
onder toezicht van de IGZ moest worden uitgevoerd. Op 28 september 2016 ontving De 
Zellingen een brief van de Inspectie met de mededeling dat voor De Zellingen de categorie 4 
‘toezicht afgesloten’ werd gehandhaafd en dat De Zellingen van de geactualiseerde lijst is 
gehaald. 
 
De Zellingen heeft goede en veilige zorg hoog in het vaandel staan! De in 2015 
aangekondigde compliance-audit op de onderwerpen medicatie, BOPZ (vrijheidsbeperkende 
maatregelen) en infectiepreventie is in het vierde kwartaal van 2016 uitgevoerd. De 
uitkomst laat zien dat de benodigde acties gericht op ‘de basis op orde’ een positief effect 
hebben gehad. De overstap naar de Instellingsapotheek heeft mede bijgedragen aan het 
behalen van de beoogde resultaten. Op de onderdelen die nog niet aan de eisen voldeden 
zijn verbeterplannen opgesteld. Ook de commissies BOPZ, geneesmiddelen en de 
infectiepreventiecommissie zijn gevraagd naar hun visie op de uitkomst. Zij zullen dit in 
2017 rapporteren. 
 
Om de veiligheid te vergroten heeft De Zellingen geparticipeerd in het overleg vanuit het 
IJsselland Ziekenhuis om de overdracht in de keten te verbeteren. Vanuit dit initiatief 
hebben diverse audits plaatsgevonden. De uitkomst van deze audits hebben ertoe geleid dat 
het interne overdrachtsproces is geëvalueerd en dat waar nodig verbetermaatregelen zijn 
uitgevoerd. Ook de invoering van de TIM, Transmurale Incident Melding, draagt bij aan het 
versterken van de veiligheid in de ketensamenwerking.  
 
De zorg wordt steeds digitaler en efficiënter ingericht. Zorgtechnologie draagt hieraan bij. 
Toch hebben wij gemerkt dat het loslaten van een papieren dossier of een planbord een 
uitdaging is. Verschillende diensten hebben de overstap gemaakt naar een digitaal dossier of 
een digitale planning. Het is de verwachting dat de thuiszorg per 2017 de overstap maakt 
naar een digitaal dossier.  
 
Aan het werken met digitale systemen is onlosmakelijk de veiligheid van de informatie of de 
gedeelde informatie verbonden. In 2016 is gestart met het opstellen van een 
datalekkenprocedure. Deze procedure zal in 2017 worden geïmplementeerd. 
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Om te voldoen aan de eis dat cliënten met een Wlz-indicatie een eigen kamer tot hun 
beschikking hebben, heeft in 2015 een uitgebreide inventarisatie naar de alternatieve 
huisvestingsmogelijkheden in Capelle a/d IJssel plaatsgevonden. In 2016 is samen met 
ZorgBreed intensief opgetrokken om te komen tot het huren van twee woonlagen in het te 
renoveren pand De Roo van Capelle. Het is de verwachting dat De Roo van Capelle medio 
maart 2017 zal worden opgeleverd. Als voldaan is aan alle eisen op het gebied van wet- en 
regelgeving zal De Zellingen gaan inhuizen.  
 
Organisaties in Nederland, waaronder zorginstellingen als De Zellingen, worden vanuit de 
Europese wet- en regelgeving verplicht hun energieverbruik goed in kaart te brengen. Het 
Europees Parlement heeft in 2012 de Energy Efficiency Directive (EED) vastgesteld. Ook De 
Zellingen heeft in het kader van deze wet een volledig EED laten opstellen door een extern 
bureau. Binnen De Zellingen is niet alleen aandacht voor het beperken van het 
energieverbruik, ook op het duurzaam om gaan met het milieu wordt actief ingezet. In 
paragraaf 2.6 wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop De Zellingen dit heeft 
georganiseerd. 
 
Het signaleren en beheersen van de risico’s neemt binnen de zorg een steeds prominentere 
plaats in. Door bestuur en het Zellingen MT is ook in 2016 regelmatig gesproken over de 
risico’s die De Zellingen loopt en hoe deze te beheersen zijn. Het behalen van HKZ 
gebaseerd op de ISO 9001:2015 toont aan dat De Zellingen actief bezig is met de nieuwe 
thema’s: 
- stakeholders en context 
- risico’s en kansen 
- leiderschap, verantwoordelijkheid bestuur 
- beschrijven van processen 
- personeel en kennis 
- kwaliteitssysteem: doel of middel 
- afwijkingen 
- kwaliteitshandboek en documentatie.  
De komende jaren zal verder vorm en inhoud moeten worden gegeven aan de nieuwe 
thema’s.  
 
Via het documentbeheersysteem ‘Klavertje Vier’ zijn alle kritische processen, procedures, 
richtlijnen en protocollen voor al onze medewerkers beschikbaar. Het onderhouden van 
Klavertje Vier is arbeidsintensief. De aandacht voor het onderhoud is in 2016 wat verslapt. 
Intern zijn afspraken gemaakt om de ontstane achterstand in te halen.  
 
De keuze van de cliënt krijgt in de Nederlandse gezondheidszorg een steeds meer 
prominente plaats. Vanuit dit besef en vanuit de behoefte de zorg aan onze cliënten te 
verbeteren is in 2015 de klantstrategie voor de komende jaren opgesteld. Voor 2016 zijn de 
volgende acties uitgevoerd:  
1. het live gaan van de nieuwe internetsite; 
2. het introduceren van een servicepakket ‘Hoogstpersoonlijk’. 
Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf 2.3.8. 
 
Wij zijn blij met onze medewerkers die over het algemeen trouw en loyaal zijn aan De 
Zellingen. Ook in 2016 heeft de trend zich rondom het verloop voortgezet. Het verloop is 
toegenomen naar 20% (exclusief nuluren- en vakantiecontracten) tegen vorig jaar 13%. Het 
verloop inclusief nuluren- en vakantiecontracten is 25,9%. Dat het verloop is toegenomen is  
gevolg van de transitie.  
 
Het (ziekte)verzuim is in het verslagjaar in vergelijking met 2015 toegenomen: van 6,95% 
in 2015 naar 7,7% in 2016. Hiermee scoort De Zellingen slechter dan het 
branchegemiddelde van 6,2%. De toename heeft de bestuurder doen besluiten hiervoor een 
projectstructuur in te stellen, gericht op het verminderen van het verzuim. In 2017 zal het 
terugdringen van het verzuim in De Zellingen centraal staan.  
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De Zellingen is met haar partners actief in het neerzetten en uitbouwen van zorgketens en 
zorgpaden, zowel lokaal als regionaal. Ondanks de negatieve effecten van de veranderde 
financiering blijft De Zellingen actief in de ketensamenwerking. Voor 2017 heeft De 
Zellingen de keuze gemaakt te investeren in de keten voor cliënten met Parkinson. 
 
Terugkijkend op het 2016 mogen wij tevreden en trots zijn over de behaalde resultaten. Zo 
zijn de doelstelling voor HO en wijkverpleging grotendeels behaald en staat De Zellingen 
bekend als betrouwbare zorgverlener. Natuurlijk zijn er ook punten waarover we nog niet 
(helemaal) tevreden zijn en waaraan wij - voor zover wij daarop invloed kunnen uitoefenen 
- volgend jaar moeten werken. 
 

1.4.1. Organogram 
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2. Zorg en Kwaliteit 
 
 

2.1. Kernactiviteiten en nadere typering 
 

2.1.1. Productie 
 

2016   Gerealiseerd   

Totaal intramurale verzorgingsdagen*   5.135 dgn 

Totaal intramurale verpleegdagen*   147.078 dgn 

Totaal DBC ligdagen**   19.861  dgn 

Totaal aantal DBC’s 2016***       

-       Start 2015, gesloten 2016   80    

-       Start 2016, gesloten 2016   292    

-       Start 2016, te sluiten 2017   79   

Totaal    451   

Thuiszorg huishoudelijke verzorging   100.167 uren 

Thuiszorg verpleging & verzorging   139.741 uren 

Dagactiviteiten   34.533 dagdelen 
Bron: *nacalculatie 2016 / **Kaderbrief 2016 t/m week 52 / ***Schadelastmonitor 

 
Productie 2016 
De Zellingen heeft te maken met een aantal financieringsstromen en daarmee 
samenhangend een nog groter aantal partijen (zorgverzekeraars, zorgkantoren en 
gemeentes) waarmee zij zaken doet: 

- Wet langdurige zorg 
- Zorgverzekeringswet (wijkverpleging en geriatrische revalidatiezorg) 
- Wet maatschappelijke ondersteuning 

 
In de praktijk zijn onze cliënten niet altijd eenduidig te labelen en wisselt het label soms 
zelfs met enige frequentie, terwijl voor elke vorm van zorg een apart financiering gevraagd 
moet worden. De schotten die zijn opgeworpen tussen de diverse financieringsstromen en 
inkopende partijen dragen niet bij aan de integraliteit van zorg aan onze cliënten.  
 
Onze productie is in 2016 stabiel gebleven t.o.v. 2015: 

Parameter Jaar 2016 Jaar 2015 
Aantal intramurale cliënten gedurende het jaar per locatie: 

- Rijckehove 
- Crimpenersteyn 
- De Meander 
- Bermensteyn 
- Thuissituatie (volledig pakket thuis) 

 

 
595 
319 
191 
  33 
   4 

 

 
631 
343 
184 
 22 
  10 

Aantal cliënten per ultimo van het kalenderjaar per locatie: 
- Rijckehove 
- Crimpenersteyn 
- De Meander 
- Bermensteyn 
- Thuissituatie (volledig pakket thuis) 

 

 
184 
197 
  67 
  11 
    1 

 
204 
212 
  69 
  15 
    4 

Aantal geriatrische revalidatie gedurende het jaar: 
 

426 439 

Aantal geriatrische revalidatie in zorg per ultimo van het 
kalenderjaar: 
 

 49  80 
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Parameter Jaar 2016 Jaar 2015 
Aantal cliënten thuiszorg gedurende het jaar 
 

3.484 2.866 

Aantal cliënten thuiszorg in zorg per ultimo van het 
kalenderjaar 
 

1.692 1.481 

Aantal dagen intramurale zorg* 
 

153.164 156.794 

Aantallen ZZP’s**: 
- ZZP 1 
- ZZP 2 
- ZZP 3 
- ZZP 4 
- ZZP 5 
- ZZP 6 
- ZZP 7 
- ZZP 8 
- ZZP 9 
- ZZP 10 

 
 0 

   2,0 
   7,0 
 57,5 
184,0 
104,7 
 32,0 
 14,0 
  0,0 
  0,0 

 
 0 

   4,8 
17 

  69,6 
187,6 
  94,2 
 29,6 
 16,5 
  0,8 
  0,4 

Aantal ligdagen geriatrische revalidatiezorg 
 

19.685 19.848 

Aantal uren extramurale zorg 
 

239.908 255.312 

Aantal dagdelen dagactiviteiten 
 

34.533 35.515 

Bron: * Nacalculatie 2016 / **Kaderbrief 2016 t/m week 52 

 
 

2.2. Kwaliteit van zorg 
 
De missie en visie van De Zellingen vormen de basis van ons kwaliteitsbeleid. Wij staan voor 
tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de eigen 
regie over hun leven. We dragen naar vermogen bij aan hun geluk en dat van hun 
mantelzorgers. We spreken hen aan op hun mens-zijn en hun talenten. 
Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en we doen dat vakbekwaam, opgewekt en 
met aandacht. We werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun mantelzorgers en 
met vrijwilligers en collega’s in de wijk en in de keten. We richten ons op de toegevoegde 
waarde voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor 
onze cliënten en hun naasten. Dat mogen onze cliënten en (keten)partners van ons 
verwachten en daarin willen wij ons van onze concurrenten onderscheiden.  
 

2.2.1. Kwaliteitsbeleid 
Het fundament van het kwaliteitsbeleid is ondersteunend aan het gedrag van onze 
medewerkers en draagt op die wijze mee aan de kwaliteit van zorg. De Zellingen werkt met 
het model dat is gebaseerd op de HKZ-systematiek. De organisatie is sinds 2008 in het bezit 
van het kwaliteitscertificaat dat jaarlijks wordt getoetst door een extern certificeringsbureau. 
Het kwaliteitssysteem wordt intern beoordeeld aan de hand van interne audits en de 
directiebeoordeling. In 2016 hebben er audits plaatsgevonden over de thema’s overdracht, 
hygiëne, BOPZ en medicatie.   
 
Door op vastgestelde thema’s structureel metingen te (laten) verrichten, de uitkomsten te 
analyseren en desgewenst onze processen aan te passen borgen we de kwaliteit van onze 
zorg- en dienstverlening.  
Voorbeelden van metingen zijn het tevredenheidsonderzoek onder cliënten en medewerkers, 
registraties van cliëntevaluaties, risicosignaleringen, incidenten, klachten en complimenten. 
Deze kwaliteitsregistraties worden op vastgestelde tijden door het management en de direct 
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uitvoerende medewerkers besproken. Indien nodig worden naar aanleiding van de metingen 
verbeteracties ondernomen en/of verbeterplannen opgesteld. De cyclus van het continu 
verbeteren is daarmee onderdeel van de reguliere planning- en controlecyclus. 
 
De Zellingen is zich ervan bewust dat professioneel werken gericht is op een continu proces 
van verbeteren en leren. Het vraaggerichte werken en het kwaliteitsbeleid stelt de 
organisatie in staat om vanuit onze missie en visie zorg en diensten te kunnen leveren. 
 
In het verslagjaar is de organisatie voor het eerst geaudit op basis van het nieuwe HKZ 
Certificatieschema Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuisorganisaties: 2015. De 
uitkomst van de audit heeft geresulteerd in het verlengen van het HKZ-keurmerk, waarbij is 
geconcludeerd dat het managementsysteem is beoordeeld “als zijnde in overeenstemming 
met de norm”. 
 
Procesaudits 2016 
In augustus en september is door het auditteam in opdracht van het MT een procesaudit op 
het onderwerp overdracht uitgevoerd op de intramurale locaties. 
Doel van deze procesaudit is: 
• naleving van procedures met betrekking tot medische, paramedische en verpleegkundige 

overdracht die vanuit De Zellingen worden verzonden; 
• goede- en verbeterpunten met betrekking tot de door ons verzonden overdrachten naar 

opvolgende zorgorganisaties/zorgverleners. 
 
In december 2016 is door het auditteam in opdracht van het MT een procesaudit Compliance 
uitgevoerd op de intramurale locaties en extramurale VV teams. 
Doel van deze procesaudit is: 
• vervolgmeting van gerealiseerde verbeteringen naar aanleiding van de procesaudits in 

2013, 2014 en 2015 op de onderwerpen medicatie, BOPZ, hygiëne, infectiepreventie; 
• borging van beleid en procedures met betrekking tot medicatie, BOPZ, hygiëne, en 

infectiepreventie. 
 
De samenvatting en de individuele verslagen geven aanknopingspunten voor nadere analyse 
en/of verbetertrajecten op de locaties en de afdelingen. Het MT en managers zijn 
verantwoordelijk voor het opstellen van verbeterplannen, deze te implementeren, evalueren 
en borgen. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van de procesaudit overdracht is daarnaast 
Zellingenbreed de procedure verpleegkundige overdracht aangescherpt en opnieuw 
geïmplementeerd.  
De uitkomsten van de compliance audit zijn ook naar de infectiepreventie-, BOPZ- en 
Geneesmiddelencommissie gestuurd. 
 

2.2.2. Ketenzorg 
Het samenwerken met andere (zorg)organisaties stelt ons in staat om betere zorg te 
leveren. Veel zorg- en dienstverlening voor onze cliënten begint of eindigt namelijk niet bij 
De Zellingen. Daarom hechten wij aan goede afspraken met onze ketenpartners en 
participeren wij in verschillende (zorg)netwerken en ketens, zoals de keten palliatieve zorg 
Capelle & Krimpen, het dementienetwerk Capelle & Krimpen, de Rotterdamse Stroke Service 
en het groot (transmuraal) ketenoverleg geïnitieerd vanuit het IJsselland Ziekenhuis.  
 
Door de veranderde wet- en regelgeving en de hieraan verbonden financiering hebben hun 
weerslag gehad op de invulling en de uitvoering van de diverse ketens. De Zellingen heeft 
ondanks de onduidelijkheid in financiering van de casemanagement dementie de keuze 
gemaakt deze dienst te blijven aanbieden, juist vanuit het erkende belang voor cliënt en 
naasten. 
 
In 2017 zal een start worden gemaakt met het ontwikkelen van een keten gericht op 
cliënten met Parkinson.  
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Overdracht 
Naar aanleiding van het IGZ-rapport over toezicht op de continuïteit van zorg in de regio 
van het IJsselland Ziekenhuis in 2014 is in de keten (IJsselland) een gezamenlijk 
verbeterplan geschreven. Elke organisatie heeft de opdracht gekregen dit verbeterplan in de 
eigen organisatie uit te voeren. Naar aanleiding hiervan is een werkgroep aan de slag 
gegaan om het beleid/proces van de verpleegkundige, paramedische en medische 
overdracht te evalueren en waar nodig aan te scherpen/te verbeteren. Dit is in maart 2016 
via het MT en de AO’s geïmplementeerd. Door middel van een procesaudit is de voortgang 
van de implementatie hiervan in augustus 2016 getoetst. 
 
Daarnaast zijn we aan de slag gegaan met het beveiligd kunnen versturen van de 
overdrachten. Voor het veilig uitwisselen van patiëntgegevens wordt steeds vaker gebruik 
gemaakt van digitale systemen. In programma’s zoals Point en Zorgmail worden berichten 
elektronisch uitgewisseld over veilige verbindingen via een onafhankelijk systeem van een 
onafhankelijke Trusted Party. In een werkgroep, met betrokkenheid van ICT, is een 
offertetraject gestart met de leverancier Zorgmail. Deze offerte is eind 2016 door de 
bestuurder en het MT goedgekeurd. In de eerste helft van 2017 zal Zorgmail Zellingenbreed 
geïmplementeerd worden.  
 
 

2.3. Kwaliteitsbeleid t.a.v. patiënten/cliënten 
 
Het kwaliteitsbeleid t.a.v. cliënten in een integraal onderdeel van het kwaliteits-
managementsysteem dat is gebaseerd op de HKZ-systematiek. In deze paragraaf wordt kort 
ingegaan hoe kwaliteitsbeleid concreet vorm heeft gekregen binnen de verschillende 
productgroepen. 
 

2.3.1. Kwaliteit van Wlz-zorg 
Ontwikkelplannen 
Voor de zorgkantoren zijn ontwikkelplannen opgesteld en uitgevoerd op de thema’s 
depressie, eigen regie en onbegrepen gedrag.  
 
Op het gebied van depressie is in 2015 reed beleid vastgesteld en opgenomen in het digitaal 
kwaliteitssysteem en geïmplementeerd. Een Zellingenbrede scholing  m.b.t. depressie heeft 
in 2016 plaatsgevonden met 103 deelnemers. 
In alle zorgleefplangesprekken wordt risicosignalering depressie uitgevoerd. Bij ongeveer 
37% van uitgevoerde risicosignaleringen komt de score ‘verhoogd risico’ naar voren en bij 
3% de score ‘extra verhoogd risico’. In 94% van de risicosignaleringen met score 
verhoogd/extra verhoogd risico vinden opvolgende acties plaats 
 
Op eigen regie hebben 92% van 245 cliënten de bejegening van Q1 t/m Q3 gewaardeerd 
met ‘tevreden/zeer tevreden’.  
De Zellingen werkt met Familienet. Familienet heeft Zellingenbreed 158 deelnemers, 
hiermee is 64% van de cliënten die daarvoor in aanmerking komt aangesloten op 
Familienet. De evaluatie Familienet is vooralsnog niet uitgevoerd, deze staat ingepland voor 
2017. Er is afgezien van het ontwikkelen van een toolkit ‘eigen regie’. Er is in 2016 geen 
aparte scholing ‘eigen regie’ uitgevoerd. Het besluit is genomen om in 2017 deze scholing te 
combineren met de scholingen ‘klantbejegening’ en ‘gastvrijheid’.  
 
Beleidskader en procesbeschrijving onbegrepen gedrag zijn in 2016 vastgesteld en 
opgenomen in digitaal kwaliteitssysteem. De implementatie is in 2016 gestart met scholing: 
48 medewerkers van vier afdelingen PG zijn geschoold. Vier afdelingen volgen in 2017. 
Verdiepende beleidsafspraken rondom inzet psychofarmaca zijn ter vaststelling en 
implementatie ingepland voor 2017.  
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Nieuwe zorgovereenkomst en ALV 
De nieuwe Algemene Leveringsvoorwaarden en van toepassing zijnde modules worden per 
01-01-2017 opgenomen in de opname-informatiemappen voor nieuwe cliënten. Voor Wlz 
Crimpenersteyn, Wlz Rijckehove, crisisopname (Rijckehove), kortdurende opname 
(Rijckehove, Crimpenersteyn, De Meander en Bermensteyn), GRZ (Rijckehove en De 
Meander) zijn er reeds mappen die centraal beheerd worden door PR&C. Een (vernieuwde, 
actuele) opnamemap voor Wlz De Meander, VPT/MPT, wijkverpleging, HO en begeleiding, 
die centraal beheerd gaat worden door PR&C, is in ontwikkeling.  
De nieuwe Zorgleveringsovereenkomst is in het ECD gezet, zodat deze vanaf 01-01-2017 
digitaal door de EVV’er/zorgcoördinator met de cliënt ingevuld wordt en digitaal ondertekend 
wordt door de cliënt/vertegenwoordiger en namens De Zellingen door de 
EVV’er/zorgcoördinator. Indien de cliënt dit wenst kan de cliënt een afdruk van de 
getekende overeenkomst ontvangen. 
 
Was- en textielservice 
Al langere periode heeft De Zellingen een eigen was- en strijkservice. Wanneer een 
zorgorganisatie over een eigen wasserij beschikt, dan is het noodzakelijk om het wasproces 
regelmatig tegen het licht te houden om te kunnen afwegen of dit nog steeds aan alle eisen 
voldoet en de opbrengsten voldoende rendabel zijn. 
 
Op basis van een gehouden tevredenheidsonderzoek, die onderdeel was van de evaluatie, 
kan geconcludeerd worden dat de cliënten tevreden zijn over de textielverzorging en dat er 
in vergelijking met het tevredenheidsonderzoek van 2012 veel punten zijn verbeterd. De 
tevredenheid in vergelijking met 2012 is 10% gestegen naar ruim 90%. Over de kwaliteit 
van het wasproces worden vrijwel geen opmerkingen gemaakt. Hieruit kan worden 
geconcludeerd dat de nieuwe procedures met betrekking tot textielverzorging verdere 
verbetering hebben opgeleverd. 
 
Waardigheid en Trots 
De Zellingen neemt op tweeërlei wijze deel aan het programma Waardigheid en Trots 
(W&T).  
 
Vanuit De Meander wordt uitvoering gegeven aan het project Familie Zorgleefplan waarbij 
men de totstandkoming van het zorgleefplan verder probeert te optimaliseren op de 
volgende onderdelen: 
1. Warm Welkom  
2. Eigen Regie 
3. Persoonsgebonden uren. 
 
Voor dit project is een vragenlijst ontwikkeld die betrekking heeft op het overgangsproces 
thuissituatie en wonen binnen De Meander. De ontvangen feedback wordt gebruikt om 
interventies uit te zetten waaraan de cliënt en mantelzorger behoefte hebben. Deze zijn 
meegenomen in het Warm Welkom-programma dat in samenspraak met de cliëntenraad is 
ontwikkeld. Onderdeel van dit programma vormen onder meer huisbezoeken door de 
EVV’ers, activiteiten tijdens wachtlijstperiode, een welkomattentie en een 
kennismakingsprogramma. 
 
M.b.t. het onderdeel Eigen Regie is in samenspraak met andere deelnemers aan dit W&T-
thema een nulmeting ontwikkeld met het oog op het kunnen meten van de ervaren eigen 
regie en betrokkenheid van de cliënt.  
Wat betreft de te hanteren gespreksvragenlijst is besloten om het reeds ontwikkelde format 
van de ‘Zorgleefplankoffer’ te blijven gebruiken, omdat hierin alle onderwerpen aan de orde 
komen die een totaalbeeld van de cliënt kunnen geven. In 2017 wordt onderzocht op welke 
wijze de cliënt/mantelzorger zelf (een deel van) het zorgleefplan kan opstellen. 
Aangaande het thema Persoonsgebonden uren heeft de projectgroep zich in eerste instantie 
gericht op beknopte informatiebladen per ZZP die aan de cliënt en mantelzorger kunnen 
worden uitgereikt als aanvulling op de mondelinge informatie door de zorgbemiddelaar.  
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Als stimulans voor de cliënten om hun wensen te uiten, die zij misschien niet op andere 
wijze uiten, is een wensboom ontwikkeld, waarin cliënten hun wensen kunnen hangen. 
Hierin kunnen ook mantelzorgers/vrijwilligers hun aanbod hangen, om vraag en aanbod 
nader tot elkaar te brengen. Immers, niet alle wensen zijn door de zorg op te lossen, maar 
ook anderen kunnen hieraan bijdragen, hetgeen zich in de praktijk ook al heeft bewezen.  
In 2017 zullen de mogelijkheden verder worden onderzocht om activiteiten, die volgen uit 
een bepaalde ZZP, uit te ruilen tegen andere activiteiten die de cliënt graag wil. 
 
Vanuit het programma W&T zijn door het ministerie van VWS tot en met 2020 extra 
middelen voor een zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering beschikbaar gesteld. 
In samenspraak met de CCR is besloten om voor 2016 de middelen voor de zinvolle 
daginvulling voornamelijk te besteden aan begeleiding van activiteiten (o.a. door extra inzet 
van dagbestedingscoaches) op tijden waarop deze voorheen niet werden ingezet (na 16.00 
uur en in het weekend) en aan verschillende muziekactiviteiten (waaronder 
muziektherapie). Omdat dit W&T-programma pas begin 2016 bekend werd gemaakt, kon 
slechts een deel in het afgelopen jaar worden gerealiseerd. De resterende middelen worden 
alsnog in 2017 in overleg met de CCR besteed. 
 
Het onderdeel deskundigheidbevordering is in samenspraak met de OR vastgesteld. 
Leidraad hierbij was dat de middelen werden ingezet voor scholingswensen uit het 
scholingsjaarplan die niet konden worden gehonoreerd en op onderwerpen rondom 
belevingsgerichte zorg. Het merendeel (65%) is besteed aan trainingen/workshops gericht 
op kennis over en vaardigheden voor een betere communicatie met cliënten en familieleden. 
Hiernaast zijn de middelen besteed aan trainingen gericht op het vergroten van kennis over 
ziektebeelden en het creëren van ruimte voor (team)reflectie en coaching op de werkplek.  
 
Gastvrijheid 
Het ontwikkelde gastvrijheidsconcept is in 2016 verder geïmplementeerd op 
Crimpenersteyn. Alle diensten, zowel zorg als facilitair, en de behandeldienst zijn hierbij 
betrokken. Per afdeling zijn één à twee ambassadeurs gastvrijheid aangesteld die in 2016 
een trainingstraject hebben gevolgd. Ook de managers/leidinggevenden zijn bij de training 
betrokken. De officiële kick-off van het project vond plaats in februari met de ‘week van de 
gastvrijheid’.  
 
Tijdens de vier workshops, die hierna volgden, zijn de ambassadeurs enthousiast gemaakt 
om het thema Gastvrijheid uit te dragen binnen de eigen afdeling en daarbuiten. Tijdens de 
presentaties in de laatste workshopbijeenkomst bleek dat ieder er op eigen wijze vorm aan 
had gegeven en mét resultaat. Verschillende afdelingen hadden hierin ook samenwerking 
gezocht om gastvrije activiteiten te realiseren. Geconstateerd moest worden dat het thema 
nog geen gemeengoed is binnen de afdelingen en dat ondersteuning van de 
managers/leidinggevenden noodzakelijk is bij dit proces. In 2017 krijgen de ambassadeurs 
ook weer een belangrijke rol bij de verdere implementatie en zullen zij de jaarlijks 
terugkerende dag van de gastvrijheid organiseren.  
 
Het afgelopen jaar is de werkgroep gastvrijheid uitgebreid met een vertegenwoordiging van 
de behandeldienst en van cliëntservice, om de betrokkenheid in inbreng van deze afdelingen 
te vergroten. Tevens zijn actiepunten die voortvloeiden uit de audit Gastvrijheid met Sterren 
verder opgepakt, hetgeen ook zijn vervolg krijgt in 2017.  
 

2.3.2. Kwaliteit Wijkverpleging 
Transmurale Zorgbrug 
De Zellingen heeft zich samen met ander zorgaanbieders en het IJsselland Ziekenhuis in 
2016 actief ingezet ten behoeve van het uitvoeren van een Transmurale Zorgbrug. De 
Transmurale Zorgbrug verbindt ziekenhuis en thuissituatie. De wijkverpleegkundige speelt 
daarin een cruciale rol. De Transmurale Zorgbrug combineert proactieve ziekenhuiszorg voor 
de oudere patiënt met een transmurale interventie door een wijkverpleegkundige, die de 
patiënt in het ziekenhuis bezoekt en vervolgens in de thuissituatie verder begeleidt, samen 



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 21 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

met de huisarts en mantelzorg. In 2016 is de ontwikkeling ingezet de transmurale zorgbrug 
uit te breiden specifiek voor cliënt met hartfalen en CVA-nazorg.  

 
Wijkgericht en cliëntgericht werken 
In 2016 is het wijkgericht werken meer en meer vorm gegeven. In samenwerking met Lelie 
zorggroep is er een aanbesteding gedaan naar een drietal zorgverzekeraars en is er budget 
toegekend om het wijkgericht werken ook in 2017 voort te zetten. In 2017 zullen de 
doelstellingen, zoals opgenomen in het beleidsstuk ‘wijkgericht werken’, tot uiting komen in 
samenwerking met Lelie zorggroep. 
Voor wat betreft de cliëntgerichte wijkverpleging is te zien dat er in verhouding tot 2015 in 
2016 meer cliënten in zorg waren, maar dat er minder zorg werd ingezet, dit geeft aan dat 
er professioneel geïndiceerd wordt door de wijkverpleegkundigen en dat zij de opdracht om 
20% minder zorg in te zetten zoveel mogelijk nastreven. Daarnaast is er een verschuiving in 
de verhouding PV/VP; was deze in 2016 nog 80/20, neigt deze nu meer naar een verdeling 
van 70/30. Dit is mogelijk te verklaren door de zorg die verzwaart, cliënten komen in een 
latere fase pas in zorg en blijven ook langer in de thuissituatie. Er is in de meeste gevallen 
sprake van multiproblematiek. 
Dementie/casemanagement 

In 2016 betrof dementie/casemanagement 81 nieuwe cliënten. De casemanagers dementie 
nemen deel aan het project Vitadem Vitadem-Studie Vitaal; blijven en meedoen, 
ondersteuning op maat voor mensen met dementie en hun naasten. In dit onderzoek wordt 
onderzocht hoe mensen met dementie en hun familie zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal 
thuis kunnen blijven wonen. Deelnemers vanuit de keten zijn Lelie zorgggroep en De 
Zellingen als het gaat om de deelnemende casemanager. Binnen dit onderzoek spelen de 
casemanagers een grote rol in de uitvoering. Het onderzoek startte 1 maart 2015 en eindigt 
in september 2017. 
Palliatieve zorg 

In het najaar van 2016 zijn we gestart met het scholen van diverse VV-medewerkers van 
kwalificatieniveau 3 en 4 d.m.v. een scholingstraject vanuit het Leerhuis palliatieve zorg. In 
2017 zal dit verder worden doorgepland en zullen uiteindelijk alle VV-medewerkers niveau 3 
en 4 geschoold zijn 
 
Transitie, productiviteit en planning 
Het jaar 2016 stond voor Thuiszorg De Zellingen in het teken van het kostendekkend 
organiseren van de Verpleging & Verzorging.  
 
De voor 2016 gestelde doelstellingen zijn: 

• TDZ draait kostendekkend en het behalen van de vastgestelde norm productiviteit 
per medewerker en per team en planningsmethodiek draagt hieraan bij; 

• alle teams behalen de vastgestelde norm productiviteit, dit betreft de netto 
productiviteit, per medewerker en per team; 

• de nieuw te ontwikkelen en te implementeren planningsmethodiek is efficiënt en sluit 
aan op Caress en is gebruiksvriendelijk; 

• planningsmethodiek en daaruit voortvloeiende planningen voldoen aan de ATW 
(arbeidstijdenwet) uit de CAO VVT, wensen van cliënten en aan de eisen van 
verzekeraar; 

• de deskundigheidsmix die wordt ingezet op PV is kostendekkend. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren is dit projectmatig uitgewerkt en uitgevoerd in drie 
projecten: 
1. productiviteit verhogen 

a. invoer iPads 
b. urenregistratie op de iPad  
c. Medewerkerportaal op de iPad; 

2. juiste deskundigheidsmix; 
3. efficiënte planningsmethodiek. 
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De werkgroep productiviteit is in 2015 gestart met de uitrol van iPads. Begin 2016 zijn de 
laatste teams gestart met de iPad. De urenregistratie wordt daarmee door alle teams 
volledig op de iPad in het Medewerkerportaal uitgevoerd. Er is in elk team een superuser 
aangesteld om als vraagbaak voor het team te fungeren en het werken met de iPad door 
alle teamleden te stimuleren. 
 
In 2016 is een doorontwikkeling gemaakt in het werken met de iPad.  
Communicatiemogelijkheden zijn uitgebreid. Klavertje Vier (ons documentbeheersysteem), 
Etos (onze Zellingentelefoongids), de 123-map met alle relevante informatie, diverse apps, 
etc. zijn op de iPad beschikbaar. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd om alle 
medewerkers te informeren over de functionaliteiten die op de iPad beschikbaar zijn. 
 
Productiviteit is continu onder de aandacht en wordt gevolgd d.m.v. actuele 
managementinformatie. De wekelijkse actuele managementinformatie wordt verspreid en 
besproken in een tweewekelijks overleg tussen control en de zorgteammanagers en in het 
werkoverleg tussen de locatiemanager en de zorgteammanagers. De zorgteammanagers 
bespreken de managementinformatie regelmatig met de medewerkers. 
 
In 2016 is de projectgroep daarnaast gestart met de voorbereidingen voor het in gebruik 
nemen van het ECD door de VV-teams. Met diverse betrokkenen is onderzocht of alle zaken 
uit het papieren zorgdossier in het ECD beschikbaar zijn en wat er nog noodzakelijk is aan 
een papieren dossier bij de cliënt thuis. Gaande dit traject is Pink gestart met de 
ontwikkeling van een nieuw dossier in het Medewerkerportaal gebaseerd op 
NANDA/NIC/NOC. De Zellingen is intensief betrokken bij dit traject. Met de implementatie 
hiervan hopen we in voorjaar 2017 te kunnen starten. 
 
De werkgroep Planning is de eerste helft van 2016 aan de slag gegaan met het actualiseren 
van het beleid en kader cliëntplanning. Dit beleid is vastgesteld in het MT en vervolgens is 
een pilotteam aan de slag gegaan om conform deze nieuwe werkwijze te gaan plannen in 
het Medewerkerportaal. Dit is intensief gevolgd in de werkgroep. De verdere uitrol in de 
andere teams is vertraagd vanwege vertrek van verpleegkundigen in de wijk in diverse 
teams, ziekte van een van de centrale planners en de uitwerking heeft omwille van 
zorgvuldigheid extra investering gevraagd. Eind 2016 is de vacature centrale planner 
ingevuld en zijn de voorbereidingen voor uitrol in alle teams weer opgepakt. Een training 
voor de centrale planners en planners van de teams staat voor maart 2017 gepland. 
 
De eerste resultaten van de implementatie van de nieuwe werkwijze laten zien dat de 
cliënten meer tevreden zijn (minder wisseling in medewerkers) en dat het proces van 
plannen efficiënter verloopt.  
 
Op basis van het transitieplan zijn met alle boventallig verklaarde verpleegkundigen 
individuele gesprekken gevoerd. Het aantal fte verpleegkundige in de wijk is verminderd 
volgens de afgesproken fte. Hiermee is de doelstelling behaald. Instroom van nieuwe 
medewerkers met een kwalificatieniveau 2 en 3 heeft in 2016 prioriteit gehad. Een grote 
nieuwe wervingscampagne is uitgerold. Er zijn diverse nieuwe interne en externe 
medewerkers niveau 2 en 3 aangenomen. 

 
2.3.3. Kwaliteit GRZ 

Binnen de GRZ zagen we in 2016 de nodige veranderingen. De opnameduur in de 
ziekenhuizen wordt onder invloed van landelijk beleid korter, de GRZ-instroomcriteria 
worden aangescherpt en ook de zorgverzekeraars sturen op verkorten van de opnameduur 
binnen de GRZ. Dit betekent dat de gemiddelde zorgzwaarte van de opgenomen cliënten 
stijgt en dat de multiproblematiek meer op de voorgrond staat in het revalidatieproces. 
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In 2016 is de herziening van het primair proces revalidatie afgerond. Dit heeft geresulteerd 
in: 

• vroegtijdige communicatie met de cliënt over behandelplan, evaluatiedata en 
voorlopige ontslagdatum; 

• een extra rapportagevorm t.b.v. het mdo. Elke behandelaar geeft hierin de status 
praesens weer en doet een uitspraak over de revalidatievoortgang in relatie tot de 
ontslagdatum.  

 
Om de volledigheid en de juistheid van de GRZ-registraties te verhogen, is er in 
samenwerking met manager informatie een rapport ontwikkeld, dat op elk gewenst moment 
inzicht kan geven geeft aan medewerkers in de registraties op medewerker- en cliëntniveau. 
Dit rapport vormt de basis waaraan elke week de volledigheid en juistheid van de 
registraties wordt getoetst. Hierdoor is het aantal geregistreerde uren gestegen. Managers 
B&B analyseren elke week de registraties op volledigheid en juistheid. 
 
Om de GRZ-productie beter te monitoren is er op managementniveau een werkgroep 
ingesteld die de totale GRZ volgt. Dit heeft geleid tot een meer slagvaardige aanpak en 
heeft de samenwerking tussen zorg en behandeldienst versterkt.  

 
2.3.4. Kwaliteit van Wmo-zorg 

Jaarlijks voert De Zellingen een telefonische evaluatie uit bij de cliënten die het product 
huishoudelijke ondersteuning ontvangen. In het verslagjaar hebben in totaal 535 cliënten 
meegedaan aan de telefonische evaluatie. Het gemiddelde cijfer dat in 2016, ondanks de 
transitie, aan de huishoudelijke ondersteuning van De Zellingen werd gegeven is een 8.  
 
Het jaar 2016 stond voor Thuiszorg De Zellingen in het teken van het kostendekkend 
kunnen organiseren van de huishoudelijke ondersteuning.  
 
Gerealiseerde doelstellingen: 

• het kostendekkend exploiteren van huishoudelijke ondersteuning inclusief een 
bijdrage aan de centrale overhead; 

• mobiliseren groep medewerker Thuishulp A; 
• de verdeling directe en indirecte kosten HO heeft in 2017 een verhouding van 

81,5/18,5% (conform de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning). 
 
Om de HO kostendekkend te krijgen heeft de bestuurder de locatiemanager TDZ opdracht 
gegeven om de HO zo efficiënt als mogelijk in te richten qua processen, aansturing en 
uitvoering. Om dit te realiseren is dit projectmatig uitgewerkt en uitgevoerd in drie 
projecten: 

1. regie medewerker HO en cliënt; 
2. efficiënte eenduidige planningsmethodiek en –systeem; 
3. juiste mix van contracten en invalpool. 

 
De werkgroep Regie heeft de uitgangspunten en de nieuwe werkwijze met betrekking tot 
het neerleggen van meer regie bij de medewerkers HO uitgewerkt en beschreven. Hierover 
zijn de medewerkers in centrale informatiebijeenkomsten geïnformeerd. Daarnaast hebben 
alle medewerkers HO een training eigen regie gevolgd.  
De folder voor cliënten is geactualiseerd en via de informatiebijeenkomsten aan 
medewerkers HO uitgereikt, zodat de medewerkers de cliënten informeren met behulp van 
de folder en door mondelinge toelichting. Het introductieprogramma voor nieuwe 
medewerkers is aangepast op de nieuwe werkwijzen. 
 
De werkgroep Planning HO heeft de processen planning vastgesteld en daarmee voor het 
gehele planningsproces, inclusief verlof en inzet vakantiekrachten, een eenduidige werkwijze 
vastgelegd. De tfo voor de planner HO is opgesteld en vastgesteld door de bestuurder. 
Training van de planners HO in het planningspakket Caress heeft plaatsgevonden. De 
formatie planning en zorgteammanager is afgebouwd.  
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De werkgroep Personele Mix heeft de ideale contractgrootte bepaald op maximaal 24 uur. 
Inmiddels hebben alle medewerkers een urencontract en wordt er niet meer gewerkt met 
nulurencontracten. De beweging is ingezet om zoveel mogelijk medewerkers binnen de 
eigen organisatorische eenheid te laten werken, omdat dit reistijd voorkomt en 
planningsactiviteit scheelt. Voor een centrale invalpool is geworven.  
 
Onder de 200 medewerkers HO heeft De Zellingen een klein team zeer ervaren en 
gespecialiseerde medewerkers. Deze medewerkers worden ingezet bij een specifieke 
doelgroep cliënten. De Zellingen zet deze HO-plusmedewerkers in voor een groep van circa 
50 cliënten. In de tweede helft 2016 is uitgewerkt welke kenmerken deze cliëntgroep 
typeert en welke taken de medewerkers uit dit team bij deze cliënten uitvoeren, naast de 
huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast is een plan van aanpak uitgevoerd om deze 
medewerkers HO-plus structureel kostendekkend te kunnen inzetten. Hiervoor is o.a. 
overleg gevoerd met de gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken om HO-plus in te 
zetten voor combinaties van indicaties HO en begeleiding. Georganiseerd is dat het HO-
plusteam ingezet wordt bij die cliënten die daarvoor ook een indicatie hebben. Dit heeft erin 
geresulteerd dat het HO-plusteam behouden kan worden. Er is een tfo medewerker HO-plus 
opgesteld en vastgesteld door de bestuurder. 
 
Capelle aan den IJssel 
De bestuurder van De Zellingen heeft op 12 januari, 15 juni en 18 oktober 2016 overleg 
gevoerd met de wethouder over de ontstane situatie en twijfels over het voortbestaan, plan 
van aanpak, resultaten in dit plan van aanpak en de invulling en kostendekkendheid van de 
HO. De gemeente Capelle a/d IJssel heeft het huidige contract voor 2017 verlengd (met 
prijsindexering). Tevens is de gemeente voornemens de zorg te blijven organiseren op basis 
van arrangementen. Daarnaast hebben zij aangegeven bereid te zijn de mogelijkheid voor 
het ontwikkelen van een ‘HO-plus’-product te willen onderzoeken. Hierover heeft in juni een 
overleg op beleidsniveau plaatsgevonden.  
Eind november 2016 heeft de gemeente Capelle a/d IJssel de aanbieder geïnformeerd dat 
de gemeente heeft besloten de HHT in de huidige vorm te stoppen. Dit heeft erin 
geresulteerd dat in december 2016 de cliënten en medewerkers hierover zijn geïnformeerd 
en de planning bij 190 cliënten, waarbij de HHT stopte, aangepast diende te worden. Voor 
bijna 4 fte medewerkers verviel daarmee werkgelegenheid. 
 
Krimpen aan den IJssel 
De bestuurder van De Zellingen heeft diverse malen overleg gevoerd met de wethouder 
over de ontstane situatie en twijfels over het voortbestaan, plan van aanpak, resultaten in 
dit plan van aanpak en de invulling en kostendekkendheid van de HO. Het contract met de 
gemeente Krimpen loopt door t/m 2018. De signalen zijn dat de gemeente de indicatie op 
HH1 en HH2 in uren blijft handhaven. De HHT is door de gemeente Krimpen a/d IJssel voor 
2017 voortgezet. Cliënten in de gemeente Krimpen a/d IJssel kunnen gebruik blijven maken 
van de HHT. De Zellingen blijft deze in 2017 aan cliënten in Krimpen a/d IJssel leveren. 
 
Zuidplas 
In het eerste kwartaal 2016 zijn de voorbereidingen gestart van een pilot gericht op het 
resultaatgericht werken. Deze pilot hulp bij het huishouden is gestart op 23 mei 2016 en liep 
tot en met 9 oktober 2016. De pilot is een gezamenlijk project van de gemeente en 
zorgaanbieders om het werken met een nieuwe vorm van bekostiging te testen. In de pilot 
kregen cliënten niet meer een vast aantal uren geïndiceerd, maar het resultaat een schoon 
huis. De invulling van een schoon huis werd door de cliënten en zorgaanbieder samen 
besproken. Aan de pilot hebben 168 cliënten op vrijwillige basis deelgenomen.  
Tijdens de pilot waren pakketprijzen van toepassing, die passen binnen de opgestelde Code 
Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning. De uitkomsten van de pilot en de 
landelijke ontwikkelingen zouden de uitgangspunten vormen voor het beleid van 2017. 
Voorafgaand aan de pilot bestond het idee dat het resultaatplan tussen aanbieder en cliënt 
en het ondersteuningsplan tussen cliënt en gemeente elkaar zouden kunnen aanvullen. De 
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gemeente zou in het ondersteuningsplan verwijzen naar het resultaatplan voor de invulling 
van de ondersteuning. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep heeft hierover echter 
geoordeeld dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. Daarmee is het niet meer 
mogelijk om op dit onderdeel het proces efficiënter in te richten. 
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de hulp bij het huishouden kwam 
tijdens de pilot resultaatbekostiging. Dit maakte voor de gemeente Zuidplas duidelijk dat het 
voortzetten van de pilot significante aanpassingen in beleid en uitvoering zou vragen. Omdat 
hulp bij het huishouden vanaf 2018 opnieuw wordt ingekocht, heeft de gemeente besloten 
om hiervan af te zien. De bekostiging van hulp bij het huishouden is na de pilot weer op de 
reguliere manier vervolgd door middel van productbekostiging (PxQ = uurtarief x aantal 
uur).  
Eind 2016 heeft De Zellingen besloten voor de gemeente Zuidplas in 2017 geen HHT te 
leveren. 
De gemeente Zuidplas heeft in 2014 de keuze gemaakt de Wmo-zorg via het stiptermodel 
aan de zorgaanbieders aan te bieden, het in de volksmond genoemde ‘veilingmodel’. Ook in 
2017 wordt deze werkwijze voortgezet. Het geboden tarief is nog steeds bepalend voor de 
toewijzing. De Zellingen heeft vanaf de start aangegeven niet onder de kostprijs te zullen 
bieden, met als gevolg dat er geen nieuwe cliënten HO Zuidplas instromen bij De Zellingen.  
 
Rotterdam 
Vorig jaar was een overgangsjaar voor de Wmo Rotterdam. In de loop van dat jaar kregen 
de meeste Rotterdamse cliënten een herindicatie volgens de nieuwe Rotterdamse aanpak 
met arrangementen. In 2016 hebben alle Rotterdamse cliënten een zorgtoewijzing met een 
ondersteuningarrangement, waarin zowel de score op de zelfredzaamheid (ZRM) als een 
concrete ondersteuningsopdracht op een aantal domeinen (leefgebieden) opgenomen staan.  
 
Op basis van de nieuwe Wmo Rotterdam heeft De Zellingen 19 cliënten die zorg krijgen met 
een arrangement. 
 
Rotterdam heeft in het derde kwartaal van 2016 een tevredenheidsonderzoek gedaan. Onze 
cliënten beoordelen De Zellingen in vergelijking tot andere organisaties zeer goed.  
De meeste organisaties komen gemiddeld op een 7 uit en wij scoren gemiddeld een 8,2.  
De relatiebeheerders gaven aan dat ook uit de Wmo-wijkteams naar voren komt dat de 
samenwerking met De Zellingen als aanbieder vlot verloopt. Kortom, Rotterdam is erg 
tevreden. 
 
Cliënten: aantal cliënten ondersteund in 2016: totaal 58. 
• Arrangement LB bieden we in heel Rotterdam voor de doelgroep NAH. We hebben  34 

cliënten ondersteuning geboden. Soms met een enkelvoudige opdracht thuisbegeleiding 
of dagactiviteiten, soms met een  arrangement met meerdere resultaatgebieden 
Door het grotere werkgebied van het arrangement LB, waar we ons richten op cliënten 
met hersenletsel (NAH), is het efficiënt inzetten van HO soms lastig. Vanwege het grote 
werkgebied is het niet altijd even gemakkelijk om medewerkers HO te vinden, die weinig 
moeten reizen om bij de cliënten HO te kunnen leveren op tijden die ook passend zijn 
voor de cliënt. De reisafstanden zijn groot. Daarom is in 2016 ervoor gekozen om met 
andere zorgaanbieders samen te werken voor het leveren van HO in Rotterdam.  

• Arrangement ouderen bieden we in de deelgemeente Alexanderpolder. Daar wonen  24 
cliënten. De ondersteuning ouderen blijkt inhoudelijk en organisatorisch goed uit te 
voeren. 

 
2.3.5. Kwaliteit dagactiviteiten 

Voor De Zellingen dagactiviteiten was 2016 het jaar van de transitie. Na het overgangsjaar 
van de AWBZ naar de Wmo was het team klaar voor het nieuwe werken en de eisen die de 
diverse gemeenten stelden in het vinden van de aansluiting met laagdrempelige ontmoeting.  
 



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 26 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

De Zellingen dagactiviteiten biedt elke werkdag van 08.30 tot 16.30 uur ontmoeting, 
herstelgerichte begeleiding, behandeling, persoonlijke zorg en dagbesteding als respijtzorg 
op diverse locaties in Krimpen-, Nieuwerkerk- en Capelle aan den IJssel.  
Onze locatie in de Capelse wijk Schollevaar, de Bazuin, is dagelijks geopend: op werkdagen 
van 09.00 tot 19.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 14.00 uur. Men kan er helpen in 
de activiteitenmoestuin en bij het bereiden van de dagverse warme maaltijd bij Samen 
Koken Samen Eten. In de Bazuin, in het gebouw Bermensteyn, zijn zowel senioren als 
jongere mensen met beperkingen welkom. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft in 
2016 subsidie beschikbaar gesteld om maximaal vijf mensen zonder Wmo- indicatie aan te 
laten sluiten bij de activiteiten, tevens voor laagdrempelige ontmoeting in de beweegtuin en 
op zeven dagen per week een warme maaltijd te organiseren. Op dinsdag en donderdag zijn 
er voor de doelgroep mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) specifieke 
activiteiten. Op werkdagen kan men er terecht voor behandeling vanuit de eerste lijn. 
 
Ook de Capelse locatie in de Beemsterhoek ontving subsidie van de gemeente om een 
laagdrempelige ontmoeting aan te bieden als preventieve maatregel. Dit met als doel 
senioren en mensen met beperkingen uit de wijk Oostgaarde elkaar te laten ontmoeten, een 
gezonde maaltijd aan te bieden en te stimuleren om meer in beweging te komen. Op 
maandag, dinsdag en donderdag sluiten er gemiddeld 18 mensen aan bij de laagdrempelige 
activiteiten. Op woensdag en vrijdag zijn er vooral mensen met NAH die gebruik maken van 
de faciliteiten van de Beemsterhoek als locatie van het Afasiecentrum.  
 
Op de dagactiviteiten en dagbehandeling in de locatie Rijckehove ligt het accent op de 
behandeling. Hier is men gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met 
Parkinson en mensen met complexere cognitieve beperkingen. Ook mensen die 
multidisciplinaire behandeling nodig hebben na een aandoening of ziekte kunnen er terecht 
voor professionele behandeling en begeleiding.  
 
Ook bij de dagactiviteiten van De Zellingen op Crimpenersteyn in Krimpen aan den IJssel en 
de Vlindertuin in De Meander in Nieuwerkerk a/d IJssel is men van harte welkom voor het 
onderhouden van plezierige sociale contacten en – individueel of in groepsverband - doen 
van leuke, doelgerichte activiteiten. Beweging op muziek, geheugentraining en het met 
elkaar doen van spelletjes zijn voorbeelden van ons uitgebreide aanbod aan dagactiviteiten. 
Natuurlijk houden we daarbij zo goed mogelijk rekening met de mogelijkheden en interesses 
van de bezoekers en stemmen we onze activiteiten af op de seizoenen. 
 
Om van de professionele begeleiding van de dagactiviteiten gebruik te kunnen maken is een 
indicatie nodig. Deze kan men aanvragen bij de gemeente: het Wmo-loket of vraagwijzer. 
Wie 24 uur zorg nodig heeft, doet een beroep op de Wlz (Wet langdurige zorg) en vraagt 
een verblijfsindicatie aan via het digitale portaal van het CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorg). In aanvulling op de dagactiviteiten is eerstelijnsbehandeling mogelijk. 
 

2.3.6. Kwaliteit Buurtmoeders 
Na 13 jaar Buurtmoeders onder de vleugels van De Zellingen werd begin 2016 bekend 
gemaakt dat het team Buurtmoeders in 2017 zou overgaan naar de nieuw op te richten 
Stichting Welzijn Capelle. Deze ontwikkeling was zowel voor De Zellingen als voor het 
Buurtmoederteam ‘even wennen’. Met elkaar is jarenlang gewerkt om een mooi product te 
realiseren en dat dit gelukt is blijkt uit de op handen zijnde overstap naar de nieuwe 
stichting, samen met gehele welzijnsaanbod in Capelle aan den IJssel.  
 
Buurtmoeders bevorderen de maatschappelijke deelname van kwetsbare burgers, met name 
kwetsbare vrouwen en hun kinderen. Het gaat hierbij om: eenoudergezinnen, gezinnen die 
door taal of cultuur in een isolement dreigen te raken, nieuwkomers en oudkomers, 
eenzame ouderen of jongeren met een dreigende schooluitval. De buurtmoeders bevorderen 
maatschappelijke deelname van de doelgroep door hen toe te leiden naar buurtactiviteiten, 
vrijwilligerswerk, scholing of werk. Daarnaast maken buurtmoeders hen wegwijs en 
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ondersteunen zij hen praktisch bij het vinden van de juiste welzijns- en zorgvoorzieningen in 
de brede zin van het woord. 
 
De kracht van de Buurtmoeders is dat zij weten wat er binnen de doelgroepen speelt. Zij 
beschikken over veel - door ervaring verworven - deskundigheid. Buurtmoeders zijn sterk in 
het leggen van contact en het winnen van vertrouwen. Als instanties en voorzieningen als  
hoogdrempelig worden ervaren, gaan Buurtmoeders vaak een eerste keer mee om het 
contact te leggen. Zij kunnen rollen, regels en werkwijzen van instanties of van de 
gemeente goed uitleggen. Omgekeerd brengen ze signalen vanuit de doelgroepen naar de 
gemeente en de professionele partners in het veld. Daardoor kunnen de Buurtmoeders 
succesvol de rol van intermediair vervullen tussen de kwetsbare burgers en de verschillende 
instanties. Zij zijn inmiddels een onmisbare schakel. 
 
Het Buurtmoederproject is goed verankerd in de Capelse samenleving, het is een levendig 
project dat meebeweegt met de ontwikkelingen in de wijken, door steeds te leren van 
(nieuwe) ervaringen en inzichten.  
 
Het prestatieveld over 2016 ziet er als volgt uit.  
 
 Overallbeeld prestaties 2016 in aantallen 

 Aantallen Aantal bereikte 
cliënten 

Themabijeenkomsten/koffieochtenden 
i.s.m. 
ouderkamers/CMC/buurthuizen/Picasso 

185 1994 

Fietslessen 30  15 personen voor 
fietslessen (2 
groepen) 
15 vrouwen voor 
vrij zwemmen 

Aantal spreekuren 
CMC/wijkwinkel/Picasso/Klim-op/de 
Knik  

180 590 

Taalhuisbezoeken/felicitatiedienst 369 263 

Gerichte 
huisbezoeken/contactmomenten 

4927 185 

‘Straat’-contacten  6000 

Overleggen partners 144   

Bereik aantal landen van herkomst 22 
nationaliteiten 

 

Aantal vrijwilligers via de netwerken ca. 50  

   
 
Per 01-01-2017 zijn de Buurtmoeders overgedragen aan de Stichting Welzijn Capelle en is 
er op gepaste wijze afscheid genomen van de Buurtmoeders en hun coördinator.  
 

2.3.7. Kwaliteit Afasiecentrum 
Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten weer de regie over hun 
eigen leven laten nemen en hun zelfredzaamheid vergroten, dat is waar de zorg en 
dienstverlening in het Afasiecentrum voor staat. De gecombineerde aanpak van 
multidisciplinaire behandeling, professionele begeleiding en dagbesteding én informele hulp 
door ervaringsdeskundigen (lotgenoten), vrijwilligers en het sociale netwerk heeft tot doel 
dat mensen met NAH in toenemende mate iets kunnen betekenen voor anderen in de 
maatschappij .  
Het Afasiecentrum is met name gespecialiseerd in communicatiebeperkingen door NAH. We 
werken vanuit de missie dat mensen met NAH het meeste leren van anderen die in 
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eenzelfde situatie verkeerden. Door cliënten en deelnemers met talenten actief te betrekken 
in de voorbereiding en uitvoering van trainingen, educatietrajecten, activiteiten, cursussen 
en beleidsvraagstukken kon het Afasiecentrum ook het afgelopen jaar zijn regionale functie 
waarmaken.  
 
De themabijeenkomst ‘Storing even geduld a.u.b.’ in het Isalatheater in mei van dit jaar was 
één van de hoogtepunten in het kader van samenwerking.  Ervaringsdeskundigen en 
professionals van het Hersenletselcentrum organiseerden voor 300 bezoekers een 
interactieve avond. Het muzikale intermezzo en de kunstwerken rondom het thema werd 
verzorgd vanuit het Afasiecentrum Rotterdam van De Zellingen.  
 
De toegankelijkheid voor behandeling, begeleiding en groepsactiviteiten vanuit het 
Afasiecentrum is laagdrempelig. Geïnteresseerden konden terecht voor een vrijblijvende 
kennismaking om de best passende zorg- en dienstverlening te vinden bij de hulpvraag. 
Hierbij kunnen zowel de eerstelijnbehandeling, als de behandeling-groep of Wmo-
begeleiding aangevuld worden met welzijnsactiviteiten van het Praatatelier. 
Ervaringsdeskundigen worden zo snel mogelijk ingezet als ‘maatje’ om anderen, die nog niet 
zo lang met hersenletsel werden geconfronteerd, verder te helpen. Ter ondersteuning van 
de naast betrokkenen en de mantelzorgers werden er familiedagen en familieweekenden 
georganiseerd.  
 
De locatie Reigerlaan biedt vijf dagen per week behandeling of begeleiding met concrete 
herstelgerichte doelen en activiteiten vanuit het Praatatelier. Deelnemers werken er elk 
dagdeel aan hun eigen doelen. Deze doelen en werkwijze staan vermeld in een 
activiteitenplan. Elke activiteit kan op deze manier goed verantwoord en geëvalueerd 
worden. De vooruitgang van de cliënt kan zo op de voet worden gevolgd. Het talige gedeelte 
van het Draaiboek activiteitenplannen werd uitgebreid met functionele plannen ten behoeve 
van koken en zelfstandig reizen met het openbaar vervoer.  
Ook in de locatie Beemsterhoek biedt het Afasiecentrum begeleiding om vaardigheden te 
behouden. Vanaf januari 2016 worden eveneens op de locatie de Bazuin (in Bermensteyn) in 
Schollevaar op dinsdag en donderdag speciale NAH-activiteiten aangeboden. Beide locaties 
streven ernaar senioren, mensen met beperkingen en mensen met NAH te verbinden met 
‘gezonde burgers’. Tenslotte werden de in 2015 opgezette laagdrempelige inloopactiviteiten 
in Rotterdam gecontinueerd. Vanuit het Praatatelier worden de vrijwilligers in Rotterdam 
Zuid en Hoogvliet begeleid. Onze collega’s Middin, Laurens en Gemiva nemen de overig 
NAH-inlopen (café’s) voor hun rekening.  
 
De voorzichtige conclusie van de evaluatiestudie, die door Vilans uitgevoerd werd in 
opdracht van de patiëntenvereniging, luidt dat het noodzakelijk is om de ondersteuning van 
mensen met hersenletsel in de chronische fase vorm te geven vanuit professionele 
netwerksamenwerking, waarbij de inzet van preventieve maatregelen een belangrijke rol 
speelt. Het Afasiecentrum Rotterdam en omstreken van De Zellingen zal zich ook het 
komende jaar hiervoor inzetten.  
 

2.3.8. Klantstrategie 
Begin 2015 is door het MT van De Zellingen een klantstrategie vastgesteld. Belangrijkste 
doelstellingen in deze klantstrategie waren het verbeteren van de klant- en merkbeleving, 
het versterken van de naams- en productbekendheid en het werven van nieuwe klanten. 
Deze klantstrategie heeft eind 2015 geresulteerd in de introductie van een nieuwe huisstijl, 
een nieuw logo en een geheel nieuwe folderlijn. Begin 2016 is daarnaast een nieuwe 
internetsite geïntroduceerd. De nieuwe website sluit in haar uitstraling aan op de nieuwe 
brochures. Zowel in de brochures als in de nieuwe website stonden vier belevingsthema’s 
centraal:  

• Gastvrijheid (‘bij ons bent u als klant meer dan welkom’); 
• Echte aandacht (‘wij kennen onze klanten en weten waar ze behoefte aan hebben’); 
• Veiligheid (‘bij ons bent u in goede handen’); 
• Activiteiten en sfeer (‘bij ons kunt u deelnemen aan allerlei activiteiten’). 
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De nieuwe huisstijl is in 2016 verder doorgevoerd in alle externe uitingen, zoals briefpapier, 
enveloppen en documentatiemappen, maar ook in de ABC’s die klanten krijgen als ze klant 
worden van De Zellingen. Voor cliënten die nog geen klant zijn, maar die langskomen voor 
een oriënterend gesprek op en rondleiding door één van onze locaties, is een nieuwe 
welkomstmap gemaakt, bestaande uit een welkomstbrief, de corporate brochure en de 
brochure van de betreffende locatie. 
 
Eind april is een volledig aan De Zellingen gewijde Huis-Aan-Huis (HAH)-krant in een oplage 
van 70.000 exemplaren in Capelle, Krimpen, Nieuwerkerk en Rotterdam verspreid. De HAH-
krant heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het imago, de naams- en productbekendheid en de 
merkbeleving van De Zellingen, maar heeft weinig directe respons opgeleverd. Besloten is 
om dit medium voorlopig even niet meer in te zetten. 
 
Met de vernieuwing van de internetsite heeft De Zellingen in de tweede helft van 2017 ook 
een digitale nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze is inmiddels een aantal malen 
verstuurd naar mensen die zich hiervoor via de opt-in regeling hebben ingeschreven. In 
2017 zal deze nieuwsbrief nog vaker worden verstuurd en gaan we kijken of we het aantal 
geadresseerden verder kunnen verhogen. 
 
De Zellingen wil haar relatie met verwijzers en andere belanghebbenden op een meer 
professionele manier gaan invullen, zodat we hen op een gestructureerde manier kunnen 
blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen bij De Zellingen. Om deze reden is in de 
tweede helft van 2016 een begin gemaakt met het in kaart brengen van alle verwijzers en 
stakeholders met wie management en medewerkers van De Zellingen contacten 
onderhouden. Alle verwijzers en belanghebbenden hebben in het najaar een mailing 
ontvangen met ons nieuwe foldermateriaal. 
 
Hoogstpersoonlijk 
Tegelijk met de introductie van de nieuwe internetsite is begin 2016 het servicepakket 
Hoogstpersoonlijk in de markt gezet. Nadat het pakket is samengesteld, de webmodule is 
gebouwd, is het servicepakket begin februari geïntroduceerd bij alle extra- en intramurale 
klanten en bij zo’n 5000 inwoners in onze werkgebieden die nog geen klant waren bij De 
Zellingen. De geplande acties en mailingen hebben geresulteerd in ruim 720 nieuwe klanten.  
 
De uitdaging voor De Zellingen de komende jaren is om zo snel mogelijk een relatie met de 
klanten van Hoogstpersoonlijk op te bouwen en deze relatie daarna goed te onderhouden, 
niet alleen omdat we met het servicepakket klanten kunnen helpen om zo lang en 
zelfstandig mogelijk thuis te wonen, maar ook omdat klanten die nu aanvullende diensten 
nodig hebben, in de toekomst wellicht zorg nodig gaan hebben. Dan is het fijn als zij voor 
De Zellingen kiezen! 
 
Voor de zomervakantie hebben alle 720 klanten daarom een brochure ontvangen met een 
overzicht van alle producten en diensten van Hoogstpersoonlijk. In de tweede helft van 
2016 is verder een elektronische nieuwsbrief ontwikkeld, waarmee klanten op de hoogte 
kunnen worden gehouden van acties en aanbiedingen. Ook deze nieuwsbrief is inmiddels 
een aantal keren verstuurd. De bedoeling is om in 2017 regelmatig met de klanten van 
Hoogstpersoonlijk te blijven communiceren, zodat ze weten waar De Zellingen voor staat en 
wat ze van ons kunnen verwachten. 
 
In 2016 heeft een pilot plaatsgevonden waarin met een aantal klanten van 
Hoogstpersoonlijk servicegesprekken zijn gevoerd. Deze zijn gedeeltelijk telefonisch en 
gedeeltelijk persoonlijk gevoerd. Het doel van deze gesprekken was om een beeld op te 
bouwen van de (potentiële) klant, zodat wij vanuit marketing, communicatie en cliëntservice 
een goed aanbod kunnen ontwikkelen en ook onze communicatie kunnen afstemmen op 
specifieke wensen en behoeften van cliënten. Omdat de resultaten van de pilot erg positief 
waren, heeft De Zellingen besloten hiermee in 2017 verder te gaan.  



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 30 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

De Zellingen zal in de toekomst meer informatie moeten gaan bijhouden over de klant dan 
nu het geval is. Het gaat hierbij dan niet om zorggerelateerde informatie, maar om 
informatie die door marketing, communicatie en cliëntservice gebruikt kan worden om een 
goede relatie met de klant op te bouwen en onderhouden. In 2016 is een begin gemaakt 
met het inventariseren van de wensen en behoeften van medewerkers binnen de organisatie 
en de mogelijkheden die bestaande CRM-applicaties bieden. In 2017 zal een keuze moeten 
worden gemaakt voor een applicatie en moet deze applicatie worden geïmplementeerd en 
geïntroduceerd bij de medewerkers. 
 
 

2.4. Klachten en incidenten 
 

2.4.1. Klachten en complimenten 
Klachten zijn belangrijke input om van te leren en onze zorg- en dienstverlening te 
verbeteren. Complimenten geven ons inzicht in de zaken die we goed doen. De drie 
procedures die gevolgd kunnen worden, informele klachten en complimentenregistratie, 
cliëntvertrouwenspersoon en formele klachtenrouting, zijn ook in 2016 gebruikt om signalen 
af te geven. Klachten, zowel formeel als informeel, worden volgens de geldende procedures, 
waarin een verbetercyclus is geborgd, afgehandeld.  
 
In het kader van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn nieuwe 
werkwijzen ontwikkeld m.b.t. de klachtafhandeling. Het nieuwe beleid is geïmplementeerd in 
2017. De gevolgen van het nieuwe beleid voor o.a. de manier van registreren zijn zichtbaar 
vanaf de verantwoordingscyclus 2017.  
 
Informele complimenten en klachten cliënten 
In 2016 zijn er 170 informele complimenten en 104 informele klachten geregistreerd. Het 
aantal complimenten stijgt en het aantal klachten daalt ten opzichte van 2015.  
 

Aantal complimenten en klachten  

Locatie Complimenten Klachten 
2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Rijckehove 77 86 61 18 23 43 
Crimpenersteyn 26 15 29 43 48 41 
De Meander 5 3 7 7 17 12 
TDZ 35 15 9 31 53 12 
Totaal 170 125 106 104 141 108 
 

Alle locaties laten een (lichte) stijging zien in het aantal geregistreerde complimenten met 
uitzondering van Rijckehove. Het aantal geregistreerde complimenten blijft wel het grootst 
in Rijckehove. Opvallend is de sterke toename in het aantal registraties in Crimpenersteyn 
en Thuiszorg De Zellingen. Ten opzichte van voorgaande jaren is er een toename van 
registraties, die betrekking hebben op overige afdelingen zoals de facilitaire dienst.  
 
Na een sterke stijging in 2015 is het aantal klachten gedaald tot (net) onder het niveau van 
2014. Het aantal geregistreerde klachten is het grootst in Crimpenersteyn en bij TDZ. De 
daling geldt voor alle locaties, maar is het grootst bij TDZ. 
 
Aantal complimenten naar onderwerp en locatie 

Onderwerp Totaal RH CS DM TDZ 
Zorgverlening 86 46 17 3 15 
Bejegening 20 8 0 1 8 
Eten & drinken 17 8 1 0 0 
Overplaatsing 5 0 0 0 2 
Anders* 42 15 8 1 10 

Totaal** 170 77 26 5 35 
*) Onderwerpen waarop in totaal <4 melding is gedaan of meldingen zonder bepaald onderwerp. 
**) Totaal hoger dan meldingen OE door meldingen van DBS, BS, AfC, B&B, FCII en Facilitair. 
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Het onderwerp van zowel de klachten als de complimenten is heel divers, dat blijkt uit de 
het grote aantal ‘andere’ meldingen.  
 
De meeste complimenten worden geregistreerd op het onderwerp zorgverlening. Opvallend 
is dat drie van de vijf complimenten m.b.t. overplaatsing betrekking hebben op de 
dagactiviteiten. 
 
Net als in 2015 hebben de meeste klachten betrekking op de zorgverlening. Opvallende 
daling is zichtbaar bij klachten m.b.t. facturering (Wmo). Vorig jaar was dit nog een van de 
onderwerpen waarover het meest werd geklaagd en dit jaar komt het niet meer terug als 
apart onderwerp.  

 

Aantal klachten naar onderwerp en locatie 
 

*) Onderwerpen met in totaal <4 melding en meldingen zonder onderwerp. 
**) Totaal hoger dan meldingen OE door meldingen van DBS, BS, AfC, B&B, FCII en Facilitair. 

 
Formele klachten cliëntvertrouwenspersoon (CVP) 
In 2016 zijn tien klachten en twee meldingen ontvangen en zijn drie adviezen gegeven. Het 
aantal klachten, meldingen en adviezen laat daarbij al een aantal jaar een regelmatig beeld 
zien. Acht klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. Twee klachten worden afgehandeld 
in 2017. In overleg met betrokkenen heeft de CVP wat het advies en de melding betreft 
geen verdere actie ondernomen. 
 
Aantal klachten, meldingen en adviezen naar locatie 

Locatie Klachten Melding Advies 
2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

RH 5 6 7 1 1 1 2 0 1 
CS 1 2 1 0 0 0 0 1 0 
DM 3 0 2 0 0 0 0 0 0 
TDZ 1 3 1 1 0 0 1 0 2 
Totaal 10 11 11 2 1 1 3 1 3 

 
De onderverdeling van de aard van de klachten is te zien in onderstaande tabel. Een klacht 
kan verschillende onderdelen bevatten, waardoor de totalen uit beide tabellen niet 
overeenkomen. De aard van de klachten laat een verschuiving zien. In 2015 was het 
onderwerp communicatie het vaakst onderwerp van een klacht. In 2016 is dit zorg.  
 
Aard van de klachten 

Aard klacht RH CS DM TDZ Totaal 
Zorg 4 1 2 1 8 
Medisch 1 0 0 0 1 
Bejegening 1 0 1 0 2 
Communicatie 3 0 2 1 6 
Overig 2 0 2 0 4 

 
Formele klachten Klachtencommissie Rijnmond 
Er zijn in het verslagjaar drie klachten over De Zellingen ingediend. Dit is gelijk aan het 
aantal ingediende klachten in 2015. Eén klachtdossier is door middel van een 
bemiddelingsgesprek afgesloten. Eén klacht is gegrond verklaard en één klacht is deels 

Onderwerp Totaal RH CS DM TDZ 
Zorgverlening 25 4 14 0 7 

Wasgoed 11 2 6 0 2 
Eten & drinken 11 7 3 0 0 
Schoonmaak 9 1 4 0 3 

Bejegening 9 1 5 1 2 
Anders* 39 3 10 6 17 
Totaal** 104 18 43 7 31 
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gegrond en deels ongegrond verklaard. Daar waar verbeterpunten door de 
klachtencommissie zijn aangegeven, is een verbeterplan opgesteld. 
 

Aantal formele klachten naar locatie en status 

Locatie Klacht Status 
CS • Bezetting 

• Zoekraken gehoorapparaat 
• Wassen kleding 

Dossier gesloten na  
bemiddelingsgesprek. 

RH • Inzet PEG-sonde 
• Monitoren gewicht 
• Aanbieden voedsel 

Gegrond verklaard. 
Verbeterplan opgesteld. 

RH • Contact met familie 
• Onvoldoende gebruik wetenschap 

ondergaan chemotherapie 
• Niet opmerken allergie Augmentin bij 

toedienen 

Eerste twee punten 
ongegrond verklaard. 
Laatste punt gegrond 
verklaard. 

 
2.4.2. Incidenten 

Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)  
Er zijn in het verslagjaar drie calamiteiten gemeld en drie Prisma-analyses uitgevoerd. Dit is 
eenzelfde aantal als in 2015. Twee calamiteiten zijn afgerond. Voor één calamiteit wordt 
aanvullend onderzoek uitgevoerd. 

 
Inspectiemeldingen 
• Calamiteit medicatie TDZ. Bevinding IGZ:  

o melding voldoende onderzocht en genomen maatregelen passend; 
o melding afgesloten (november 2016). 

• Calamiteit medische regie en supervisie Rijckehove. Bevinding IGZ: 
o op basis van onderzoek en verbeterplan heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen 

IGZ, bestuurder, manager B&B en bestuurssecretaris; 
o melding voldoende onderzocht en genomen maatregelen passend; 
o melding afgesloten (januari 2017). 

• Valcalamiteit Crimpenersteyn. Bevinding IGZ: 
o op basis van onderzoek heeft IGZ behoefte aan aanvullend onderzoek; 
o melding nog niet afgesloten. 

 
Melding Incidenten Cliëntenzorg (MIC) 
Het totaal aantal intramurale meldingen is net als de afgelopen jaren gedaald en ligt 
inmiddels op het niveau van 2012. Het aantal extramurale meldingen laat na twee jaar van 
stabilisatie, net als de jaren ervoor, weer een sterke daling zien. Het aantal extramurale 
MIC-meldingen is sinds 2012 met een kleine 70% afgenomen. 
 

Aantal MIC meldingen 

MIC-melding 2016 2015 2014 
Intramuraal 1863 2031 2297 
Extramuraal 148 227 226 
Totaal 2011 2258 2523 

 

Vallen, medicatie en ongewenst gedrag zijn net als in de voorgaande vier jaar intramuraal 
de meest gemelde incidenten. Alhoewel de ‘rangorde’ tussen de incidenten grotendeels 
gelijk is gebleven, neemt het aantal meldingen over de hele linie in meer of mindere mate 
af. Uitzonderingen zijn vallen, branden/stoten/knellen en vermissing die in 2016 een stijging 
lieten zien in het aantal meldingen. Het aantal meldingen omtrent vermissingen is dermate 
hoog dat het voor het eerst zichtbaar is als aparte categorie. Het relatief hoge aantal 
valincidenten in de kolom overig wordt grotendeels verklaard door de meldingen van 
Bermensteyn. Het overgrote deel van de overige meldingen omtrent overdracht is gemeld 
door de dienst behandeling en begeleiding (B&B). 
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Aantal MIC-meldingen per locatie naar soort incident  

Incident Totaal RH CS DM TZ Overig** 
Vallen 1136 364 465 181 44 82 
Medicatie 513 180 192 39 87 15 

Ongewenst gedrag 131 81 35 3 2 10 
Overdracht 76 17 13 4 5 37 
Bejegening 36 20 9 3 2 2 
Branden, stoten, knellen 35 16 13 2 0 4 
Voeding 28 11 11 0 0 6 
Vermissing 23 11 5 2 0 5 

Planning 18 2 5 0 6 5 
Overig* 15 6 7 0 2 0 
Totaal 2011 708 755 234 148 166 
*) Incident “overig” bestaat uit 5 categorieën waarvoor 10 incidenten of minder zijn gemeld. 
**) OE overig bestaan uit DBS, BS, AfC, B&B, FCII en Facilitair. 

 
 

2.5. ECD 
 
In 2015 is er voor het beheer van het Medewerkerportaal een functieprofiel opgesteld en 
een medewerker geworven vanuit de zorg. Er is bewust gekozen om het beheer van het 
Medewerkerportaal te combineren met een functie in de zorg. Kennis en ervaring vanuit de 
zorg wordt daarmee ingebracht in het beheer hetgeen ervoor zorgt dat het beheer nauw 
aansluit bij de wensen en verwachtingen van de eindgebruikers. 
 
In 2016 heeft dit zijn vruchten afgeworpen door de ontwikkeling van functionaliteiten gericht 
op de eindgebruikers. Daarnaast zijn er aanpassingen geweest die vooral werden ingegeven 
door veranderingen in wet- en regelgeving. 
 
Samen met de medische dienst is met maatwerk een digitaal medisch dossier ontwikkeld, 
waarin de artsen o.a. hun episodes en deelcontacten verwerken. Daarvandaan vindt vanaf 
2016 de communicatie richting de zorg en disciplines plaats via het Medewerkerportaal. Het 
papieren dossier dat de artsen gebruikten is daarmee komen te vervallen. Voor de 
zorgafdelingen is de communicatie van medische opdrachten hiermee sterk verbeterd en 
zijn zij beter op de hoogte van de actuele medische status van cliënten. 
 
In de thuiszorg zijn steeds meer onderdelen van het Medewerkerportaal beschikbaar voor de 
medewerkers. Hiervoor is een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. In deze 
bijeenkomsten is met name stilgestaan bij de communicatie tussen medewerkers onderling 
die via iPad’s is gaan plaatsvinden. Voor thuiszorgmedewerkers, die met name 
individualistisch werken, hebben deze communicatiemiddelen een mooie verbetering 
opgeleverd. Voor 2017 staat de uitrol van het volledige Medewerkerportaal in de thuiszorg 
gepland. 
 
Verder is in de thuiszorg in 2016 een start gemaakt met de digitale indicatiestelling binnen 
het Medewerkerportaal. Er is gekozen voor de NANDA-systematiek. De 
wijkverpleegkundigen kunnen nu binnen het dossier de volledige indicatiestelling afhandelen 
en daarover communiceren met hun collega’s en de planning. In steeds meer teams wordt 
er gepland op basis van de vaste afspraken die die met cliënten zijn gemaakt die door de 
zorg zelf kunnen worden vastgelegd in het Medewerkerportaal. Bij aanvang van de zorg zijn 
deze teams nu volledig autonoom geworden om nieuwe cliënten aan te maken en in te 
plannen.  
 
Tot slot zijn in het afgelopen jaar verschillende formulieren en rapportages aangepast naar 
de actuele regelgeving. Daarbij is de gebruiksvriendelijkheid voor de eindgebruiker 
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meegenomen en zijn er oplossingen ontwikkeld om sneller overzichten en 
managementinformatie te kunnen genereren over cliëntgroepen, aandoeningen, scores, enz. 
 
 

2.6. Milieu-inspanningen 
 
Organisaties in Nederland waaronder ook zorginstellingen worden vanuit de Europese wet- 
en regelgeving door de overheid verplicht om hun energieverbruik goed in kaart te brengen. 
Het Europees Parlement stelde in 2012 hiervoor de Energy Efficiency Directive (EED) vast. 
Dit heeft als gevolg dat zorginstellingen speciale energie-audits moeten doorlopen om aan 
de milieuwet- en regelgeving te voldoen. Sinds 1 juli 2015 is deze ingevoerd in Nederland. 
Het bleek dat veel organisaties onvoldoende op de hoogte waren van de milieuwet- en 
regelgeving, hierdoor heeft de overheid besloten om de verplichte energie-audit uitstel te 
verlenen tot 1 januari 2017. Bedrijven waarvoor de EED geldt, moeten iedere vier jaar een 
energie-audit opstellen en indienen bij het bevoegd gezag.  
 
Organisaties in Nederland moeten voldoen aan de verplichting van de energie-audit wanneer 
zij tenminste voldoen aan één van de onderstaande eisen: 

• 250 werknemers (fte) en/of; 
• 50 miljoen omzet en/of > 43 miljoen balanstotaal. 

 
De EED bestaat in grote lijnen uit de volgende vier onderdelen: 

• vervoer van woon- en werkverkeer 
• zakelijk vervoer  
• transport producten/grondstoffen 
• transport afval. 

 
In de EED zijn de mogelijke energiebesparingen voor de komende vier jaar in een energie-
efficiëntieplan (EEP) uitgewerkt. Tevens is hierin opgenomen een overzicht van de kosten en 
opbrengsten die deze maatregelen met zich meebrengen. 
 
De Zellingen 
De Zellingen heeft de EED volledig laten opstellen. Dit houdt in dat zij de huidige 
energieverbruiken van alle locaties in kaart hebben gebracht. Voor De Zellingen is bij een 
achttal locaties een energieaudit uitgevoerd. De gegevens m.b.t. de energieverbruiken 
volgens de facturen zijn aangeleverd en tevens is een groot deel van de gegevens over de 
aanwezige installaties verzameld. 
Het externe bedrijf heeft de locaties bezocht en de mogelijke energiebesparende 
maatregelen in kaart gebracht. Tijdens de locatiebezoeken is een onderzoek uitgevoerd naar 
de instellingen van de GBS-systemen en -regelingen en een onderzoek naar de overige 
besparende maatregelen. De betrokken energieverbruiken zijn aardgas, warmte en 
elektriciteit. 
De EED is opgestuurd naar het bevoegd gezag, milieudienst DCMR, en het wachten is op 
een goedkeuring. De Zellingen zit momenteel in de fase om proactief een uitvoeringsplan op 
te stellen gebaseerd op de EED inzake het uitvoeren van de verplichte maatregelen (oftewel 
maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar). 
 
Projectaanpak 
Om te komen tot een totale energie-audit voor De Zellingen zijn de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd. 

• Stap 1 opstellen plan van aanpak met bijbehorende planning. 
• Stap 2 opstellen brief met verzoek om uitstel voor het opstellen van de energie-audit 

(conform de richtlijnen EED) voor De Zellingen. 
• Stap 3 startoverleg over aanleveren van de benodigde gegevens (inventarisatie 

gegevens met betrekking tot gebouwen, gebouwgebonden installaties, 
energieverbruikers, energieverbruiken, vervoersgegevens, etc.). 
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• Stap 4 inplannen en uitvoeren diverse locatiebezoeken ten behoeve van onderzoek 
naar mogelijke energiebesparende maatregelen. 

• Stap 5 diverse overleggen op locatie om de organisatie rondom het onderwerp 
energie en de monitoringstructuur inzichtelijk te maken ten behoeve van de energie-
audits op vestigings- en ondernemingsniveau. 

• Stap 6 uitvoeren onderzoek en opstellen energie-audit met opgave 
gestandaardiseerde energiebalans en lijst met mogelijke besparende maatregelen op 
vestigingsniveau. 

• Stap 7 samenstellen energie-audit op ondernemingsniveau met gestandaardiseerde 
energiebalans, overzicht mogelijke energiebesparende maatregelen, inclusief 
uitsplitsing naar vestigingsniveau en bijbehorende bijlagen in de vorm van energie-
audits op vestigingsniveau.  

• Stap 8 opleveren definitieve energie-audits (acht vestigingsrapporten en één 
ondernemingsrapport). 

 
Energie in de organisatie 
Het onderwerp milieu en daarmee energie zit in de portefeuille van met name de Facilitaire 
Dienst. 
De Zellingen beschikt over een milieubeleid dat is vastgesteld door de Raad van Bestuur en 
het Zellingen MT. De manage. Facilitaire en a.i. Personele Diensten (Bouw & Huisvesting) is 
eindverantwoordelijk voor het milieubeleid en daarmee ook voor het beleid omtrent energie. 
Binnen het milieubeleid van De Zellingen is ook energie als separaat onderwerp opgenomen. 
Zo is in het vigerende milieubeleid met betrekking tot het onderwerp energie opgenomen 
dat: 

• De Zellingen structureel de energieverbruiken registreert en meet; 
• dat bij nieuwbouw, renovatie of het vervangen van apparatuur wordt bekeken of 

energiebesparing of waterbesparing mogelijk is; 
• De Zellingen, waar zinvol, maatregelen neemt om het gebruik van energie en water 

te verminderen. 
 
Doordat het onderwerp energie is opgenomen in het milieubeleid is het onderwerp geborgd 
binnen de organisatie. Voor het ten uitvoer brengen van het milieubeleid is een 
milieucommissie in het leven geroepen. In deze commissie zijn de volgende functies 
vertegenwoordigd: manager Facilitaire en a.i. Personele Diensten (Bouw & Huisvesting), 
manager Diensten Crimpenersteyn, manager Diensten Rijckehove, De Meander en TDZ en 
coördinator Facilitaire Dienst. De manager Facilitaire en a.i. Personele Diensten verzorgt 
tevens de rol van de milieucoördinator. 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de milieucoördinator zijn: 

• voorzitten van de milieucommissie; 
• voorbereiden van de vergaderingen van de milieucommissie; 
• inhoudelijk voorbereiden en actualiseren van het milieubeleid; 
• beheren van het milieubeleid en de daarmee samenhangende documenten; 
• controleren van de milieuwet- en regelgeving, eisen en normen en hierop actie 

ondernemen. 
 
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de milieucommissie zijn als volgt 
vastgesteld: 

• opstellen en implementeren van het milieubeleid en verbeteracties; 
• coördineren van de activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling, de implementatie 

en het onderhoud van het milieubeleid; 
• evalueren van de voortgang van de verbeteracties; 
• opstellen en evalueren van het milieubeleid en procedures die daarmee 

samenhangen en die het milieubeleid betreffen; 
• initiëren en begeleiden van acties en projecten op het gebied van milieu; 
• adviseren van de leidinggevenden met betrekking tot milieuzorg; 
• stimuleren van milieubewust gedrag; 
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• verspreiden van relevante milieu-informatie binnen de organisatie; 
• initiëren en coördineren van de diverse milieuactiviteiten en het verlenen van 

ondersteuning bij de uitvoering daarvan; 
• analyseren en beheren van registraties; 
• nemen van corrigerende en preventieve maatregelen; 
• verzorgen van mondelinge en schriftelijke voorlichting. 

Alle andere leidinggevenden zijn betrokken bij de uitvoering van het milieubeleid en zij 
dienen de medewerkers te faciliteren om te kunnen voldoen aan het milieubeleid van De 
Zellingen. 
 
Binnen De Zellingen is naast de milieucoördinator niet expliciet een energiecoördinator 
benoemd. Echter, de rol van de energiecoördinator, althans de taken die normaal 
toebehoren aan de energiecoördinator, is toebedeeld aan de coördinator Facilitaire Dienst. 
De coördinator Facilitaire Dienst is in de rol van energiecoördinator verantwoordelijk voor: 

• de communicatie met gemeenten en omgevingsdiensten aangaande het onderwerp 
energie; 

• de communicatie met energieleveranciers; 
• de energiemonitoring van de locaties Rijckehove, Crimpenersteyn en De Meander; 
• de administratie en facturatie van energiestromen (aardgas, elektriciteit en water); 
• het signaleren van afwijkingen en op basis hiervan de acties intern uitzetten naar de 

desbetreffende afdeling (veelal Technische Dienst); 
• het opstellen begroting t.b.v. energiekosten; 
• het laten uitvoeren van energiebesparingsonderzoeken; 
• het volgen van de uitvoering van energiebesparende maatregelen door of in opdracht 

van de Technische Dienst; 
• het rapporteren aan manager Facilitaire en a.i. Personele Diensten over het 

onderwerp energie. 
 
Communicatie is belangrijk voor een breed draagvlak binnen de organisatie. Voor het 
onderwerp energie wordt aangesloten bij de communicatiemiddelen die ook worden ingezet 
voor milieu. Als communicatiemiddelen worden o.a. ingezet: 

• vergaderingen en of/ werkoverleggen; 
• intranet; 
• energiemonitor (informatiescherm op de locatie Rijckehove); 
• huisbladen; 
• energiebesparende instructies, opgehangen in de kantoren/vergaderruimtes. 

In het verleden heeft men binnen De Zellingen ook een campagne gevoerd om de bewoners 
en medewerkers bewust te maken van hun invloed op het energieverbruik van de gebouwen 
en faciliteiten door middel van de getoonde presentatie over energiebesparing op de E-
monitor en d.m.v. het ophangen van instructies over energiebesparing in de kantoren. 
Daarnaast worden medewerkers en bewoners ook betrokken bij proeven met 
energiebesparende technieken. Zo is men in 2014 gestart met een proefopstelling voor 
biodynamische verlichting en basisverlichting in de vorm van LED-verlichting. In eerste 
instantie is in overleg met de medewerkers, de cliëntenraad en de bewoners gekozen voor 
de best passende oplossing voor LED-verlichting. De proef naar biodynamische verlichting 
loopt nog. 
 
Binnen de huisbladen van De Zellingen wordt er met regelmaat aandacht besteed aan het 
besparen van energie. Ook heeft De Zellingen, verpleeghuis Rijckehove, in 2009 als best 
practice gefungeerd inzake het onderwerp energiebesparing en energiemonitoring op de 
bijeenkomst van DCMR. 
De manager Facilitaire en a.i. Personele Diensten neemt met regelmaat deel aan 
bijeenkomsten van Actiz m.b.t. het onderwerp energie en heeft in het kader van het 
invoeren van energiebeheer een presentatie gegeven. 
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Uitvoering en monitoring van besparende maatregelen 
De trends en ontwikkelingen rondom energiebesparende maatregelen staan niet stil. In een 
periodiek energieoverleg (ieder kwartaal) worden de resultaten vanuit de energiemonitoring 
besproken. Tijdens deze overleggen wordt eveneens gekeken naar welke invloed 
besparende of ontsparende maatregelen hebben gehad op het energieverbruik van De 
Zellingen. In deze overleggen wordt tevens gekeken naar mogelijke verbetermaatregelen 
om het energieverbruik nog verder terug te dringen of verbruikers te optimaliseren. 
Bij het energie overleg zijn de volgende personen aanwezig: 

• coördinator Facilitaire Dienst; 
• coördinator Technische Dienst; 
• administratief secretarieel medewerkster Facilitaire Dienst; 
• externe energie adviseur. 

 
Op verzoek schuiven eventueel andere medewerkers van De Zellingen aan, zoals de 
manager Facilitaire en a.i. Personele Diensten (Bouw & Huisvesting), de manager 
Technische Dienst of de coördinator Technische Projecten. 
Vakkennis van de medewerkers van De Zellingen wordt opgedaan door het bezoeken van 
beurzen, gesprekken met leveranciers of collega-organisaties. 
Uitvoering of uitvoeringsbegeleiding van technische energiebesparende maatregelen is in 
hoofdzaak belegd bij de Technische Dienst. De uitvoering of uitvoeringsbegeleiding van 
organisatorische of gedragsmaatregelen is belegd bij de coördinator Facilitaire Dienst. 
Voor de energiemonitoring wordt gebruik gemaakt van het energiemonitoringsysteem E-
bench van WHC. In deze web-based monitoringsoftware worden de gegevens van de 
hoofdlocatie grotendeels geautomatiseerd ingelezen. Voor de zorglocatie Crimpenersteyn en 
De Meander geldt dat maandelijks op basis van meterstanden de verbruiken worden 
geregistreerd. Voor de overige locaties geldt vooralsnog dat de verbruiksgegevens, voor 
zover bekend, worden overgehaald vanaf de energiefactuur. 
De monitoring wordt grotendeels verzorgd door WHC. Periodiek wordt gecontroleerd op 
afwijkingen in het verbruik. Zodra een afwijking in het verbruik wordt geconstateerd koppelt 
WHC deze terug aan de coördinator Facilitaire Dienst. Zij zet de benodigde acties, die in 
overleg worden vastgesteld met de adviseur, uit richting de Technische Dienst. Ieder 
kwartaal wordt een monitoringrapportage opgesteld met daarin het vergelijk van de 
verbruiken ten opzichte van het voorgaande jaar en de voorgaande jaren 
(langetermijngemiddelde). Tijdens het energieoverleg worden verklaringen gezocht voor de 
geconstateerde afwijkingen en waar mogelijk c.q. nodig worden maatregelen besproken en 
uitgezet. De monitoringrapportage wordt eveneens aangeboden aan de manager Facilitaire 
en a.i. Personele Diensten (Bouw & Huisvesting). 
Jaarlijks wordt tevens een meer uitgebreide rapportage, t.b.v. de grootverbruikers, 
opgesteld op vestigingsniveau. 
Tot slot worden ieder jaar in het vierde kwartaal tijdens de bijeenkomst van de 
milieucommissie het milieubeleid en de verbeteracties beoordeeld op actualiteit en 
effectiviteit. De resultaten van de terugblik en de milieuaspecten die in het komende jaar 
gaan spelen leiden tot de doel- en taakstellingen voor de nieuwe cyclus, het opstellen van 
nieuwe verbeteracties en deze komen dan in de jaarplannen. Het onderwerp energie maakt 
hiervan ook onderdeel uit. 
 
Energie in de bedrijfsvoering 
Inkoopbeleid energie gebruikende apparatuur 
Binnen De Zellingen wordt bij de aanschaf van nieuwe apparatuur onderzocht of energie 
en/of waterbesparing mogelijk is (dit is eveneens vastgelegd in het milieubeleid). In het 
inkoopbeleid van De Zellingen is separaat een paragraaf gewijd aan duurzaam inkopen. 
Hierin is vastgelegd dat De Zellingen een voorkeur heeft voor duurzame producten. Dit heeft 
o.a. zowel betrekking op de energie-efficiëntie van apparatuur, herbruikbaarheid van het 
materiaal als op de herkomst van het product. De voorkeur gaat namelijk uit naar 
leveranciers uit de regio. 
Wanneer een leverancier een opdracht krijgt inzake uit te voeren werkzaamheden bij De 
Zellingen wordt in de opdrachtbrief verwezen naar de algemene Inkoopvoorwaarden 
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Gezondheidszorg en de Veiligheid- en Milieurichtlijnen. Van het bedrijf wordt verwacht dat 
zij zich aan dit reglement houden. In dit reglement is opgenomen dat de toeleverancier de 
milieubelasting tot een minimum dient te beperken. 
 
Instructies gebruik apparatuur met hoog energiegebruik 
Met name bij de maaltijdbereiding wordt gebruik gemaakt van apparatuur met een hoog 
energiegebruik, zoals de grootkeukenapparatuur en de meals-on-wheels-apparatuur. De 
grootkeukenapparatuur betreft apparaten zoals ovens, bakplaten, koffieautomaten, etc. Het 
keukenpersoneel heeft instructies gekregen rondom het gebruik van deze apparatuur en 
hierbij is afgesproken dat deze apparatuur alleen wordt ingeschakeld indien daadwerkelijk 
nodig om onnodig energieverbruik te voorkomen.  
De uitrol van de meals-on-wheels-apparatuur is sinds 2013 gestart en deze apparatuur is 
vanaf kwartaal drie van 2016 volledig in bedrijf genomen. Deze apparatuur vervangt de 
oude Socamelwagens voor de voedselbereiding (opwarmen of koelen maaltijden). De 
nieuwe apparatuur (meals-on-wheels) is voorzien van software waarmee de apparatuur 
geautomatiseerd wordt ingeschakeld. Op deze wijze wordt voorkomen dat er onnodig 
energie wordt verbruikt. 
 
Energie op de agenda 
De meeste zaken rondom energie worden georganiseerd door de Facilitaire Dienst. Zoals 
ook opgenomen in het milieubeleid, wordt het onderwerp energie en milieu vanuit de 
milieucommissie via het MT en middenkader onder de aandacht gebracht bij de 
medewerkers. Verschillende communicatiemiddelen worden hiervoor ingezet, te denken valt 
hierbij aan werkoverleggen, het ophangen van energiebesparende werkinstructies, 
communicatiemiddelen zoals de E-monitor, intranet etc. Dit wordt met name gedaan om de 
medewerkers en ook cliënten voor te lichten over wat zij kunnen doen om het milieu te 
sparen of energie te besparen. 
 
 

2.7. Veiligheid cliënten en medewerkers m.b.t. BHV 
 
Veiligheid speelt een grote rol binnen De Zellingen. Het is van groot belang dat zowel 
cliënten, medewerkers, vrijwilligers als bezoekers een gevoel hebben dat het veilig is om bij 
De Zellingen te zijn.  
In Rijckhove is er een stroomonderbrekingstest gehouden om te na te gaan of we bij een 
echte stroomonderbreking de zorg goed kunnen continueren. De resultaten zijn positief. 
 
In Crimpenersteyn is er een geheel nieuwe pieperinstallatie geïnstalleerd waarmee de 
gehele BHV-organisatie bij brand en andere calamiteiten (restrisico’s) opgeroepen kan 
worden. De installatie voldoet aan de NEN 2575.  
• Tevens is er in Crimpenersteyn, Rijckehove en De Meander een BHV-noodknop bij de 

entreebalies geïnstalleerd ten behoeve van het alarmeren van de dienstdoende BHV-
organisatie. 

• Om bij eventuele calamiteiten snel te kunnen alarmeren wordt gebruik gemaakt van het 
intern alarmnummer 5555 (voor TDZ Meeuwensingel 1616). Wanneer via alarmnummer 
5555 een calamiteit wordt gemeld in Rijckehove, Crimpenersteyn of De Meander (1616 
TDZ Meeuwensingel) komt dit gesprek uit bij een mobiele telefoon die ten alle tijden 
gedragen wordt door een ploegleider BHV. (BHV’er voor TDZ Meeuwensingel). Hiermee 
wordt meteen de BHV-organisatie in gang gezet. 

• De procedure vermissing cliënt is herzien, geactualiseerd en opnieuw geïmplementeerd. 
• Ontruimingsinstructie voor de vrijwilligers vindt ieder jaar plaats in Crimpenersteyn, De 

Meander en Rijckehove in september. 
• De cliëntenraden worden frequent over de BHV geïnformeerd en worden bij 

ontruimingsoefeningen uitgenodigd. 
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• iTask wordt gebruikt, managementinformatie inzake veiligheid wordt besproken in de 

BHV-commissie/BHV-beleidscommissie/werkgroep veiligheid, verbeteracties worden 

uitgezet. 
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3. Financiële informatie 
 
3.1. Ontwikkelingen gedurende het jaar 
 

Financiële ontwikkelingen wet langdurige zorg 
Zorgverlening in het kader van de Wet langdurige zorg is qua volume licht gegroeid, 
voornamelijk door uitbreiding gedurende het jaar met drie extra plaatsen in Nieuwerkerk 
a/d IJssel. De verzwaring van zorg is de afgelopen jaren reeds grotendeels geëffectueerd. 
Cliënten met een zorgzwaartepakket van 1 t/m 3 komen nauwelijks meer voor in onze 
huizen. In de hogere zorgzwaartepakketten zien wij een verdere verzwaring.  
 
De omzet wordt meer volatiel, omdat vraag en aanbod grillig zijn en dit direct impact heeft 
op de financiering. Er zijn periodes, waarin de uitstroom relatief hoog is, terwijl er geen 
wachtlijst is. Er zijn ook periodes dat wachtlijsten vollopen, terwijl onze huizen volledig 
bezet zijn.  
 
Met de omzetplafonds in gedachten blijkt het ingewikkeld om het ‘geld-volgt-cliënt’-systeem 
in de praktijk daadwerkelijk gestalte te geven. Zodra het omzetplafond is bereikt, is 
opnemen van cliënten voor rekening en risico van de zorginstelling.  
 
Er is in toenemende mate sprake van prestatiefinanciering binnen de intramurale zorg: 
zowel de Waardigheid & Trots-middelen als tariefafspraken met de zorgkantoren zijn 
rechtstreeks gerelateerd aan de mate waarin wij concrete prestatieafspraken realiseren. 
Tussentijdse sturing op de mate van realisatie scherpen wij – mede gezien het toenemende 
financiële belang – verder aan in 2017. 
 
Financiële ontwikkelingen thuiszorg 
Gedurende 2016 is de in 2015 gestarte transitie van de thuiszorg doorgezet. Dit heeft 
geresulteerd in een significante reductie van het verlies van de thuiszorg (huishoudelijke 
ondersteuning en wijkverpleging). Enerzijds zijn personele kosten teruggebracht door de 
reorganisatie en anderzijds zijn processen efficiënter geworden, waardoor de productiviteit 
verbeterd is. Het is op dit moment slechts op hoofdlijnen mogelijk om te beoordelen of de 
exploitatie van de thuiszorg (en de andere activiteiten) volledig kostendekkend is. Dit wordt 
veroorzaakt door de complexiteit rondom toerekening aan activiteiten van met andere 
activiteiten gedeelde kosten zoals overhead. In 2017 starten wij met een kostprijstraject, 
waardoor de resultaten per activiteit c.q. financieringsstroom zuiverder bepaald kunnen 
worden.  
 
De tarieven, die gehanteerd worden in de thuiszorg, bieden geen enkele ruimte voor 
innovatie of adequate investeringen in medewerkers ondanks het feit dat ook in de thuiszorg 
sprake is van verzwaring van zorg. In 2017 is sprake van integrale tarieven voor de 
wijkverpleging, waarbij het tarief is gebaseerd op een bepaalde verhouding tussen 
verpleging en verzorging. Omdat de cliëntpopulatie die wij bedienen relatief beperkt is bij 
een aantal verzekeraars, zijn wij kwetsbaarder voor zogenaamde ‘outliers’. Slechts een 
beperkt aantal cliënten kan de gemiddelde verhouding tussen verpleging en verzorging zo 
sterk beïnvloeden dat de exploitatie negatief kan worden. Stringente monitoring is daarom 
noodzakelijk.  
 
Financiële ontwikkelingen geriatrische revalidatiezorg 
Geriatrische revalidatiezorg groeit gestaag, mede door de vergrijzing en het feit dat ouderen 
langer thuis wonen. Het geld-volgt-cliënt-systeem krijgt binnen de revalidatiezorg in de 
praktijk een betere invulling dan binnen de langdurige zorg, waardoor wij zien dat als 
cliënten voor onze organisatie kiezen, financiering in de regel volgt. Er is daardoor 
nauwelijks sprake van wachtlijsten. In 2016 werken wij verder aan de verbetering van 
prestatie-indicatoren, zoals gemiddelde ligduur en uitstroom naar huis.  
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Organisatorische ontwikkelingen 
De kwaliteit van de algehele administratieve organisatie en interne controle is gedurende 
2016 verbeterd. Het gaat hierbij om o.a. een verdere verhoging van de kwaliteit van 
registratie en facturatie, uitmondend in soepel verlopen productiecontroles, reductie van 
correcties in facturatie en een verlaging van het debiteurensaldo. Rechtmatigheid van 
facturatie is door deze verbeteringen nog beter geborgd. 
 
In 2016 is het treasury statuut geactualiseerd en vastgesteld. Implementatie vindt in 2017 
plaats.  
 
Informatievoorziening, zowel intern als extern, heeft extra aandacht gekregen en dit heeft 
geleid tot verbetering van zowel kwantiteit als kwaliteit van (stuur)informatie.  
 
Een punt van aandacht is het verder formaliseren van informatiebeveiliging en borgen dat 
wij ook in de toekomst voldoen aan privacywetgeving. In 2016 is een protocol datalekken 
opgesteld dat in 2017 geïmplementeerd wordt. Daarnaast is het besluit genomen om een 
functionaris aan te trekken die zich richt op dit aspect. Inmiddels heeft de werving en 
selectie plaatsgevonden en de functionaris start half mei 2017. Om financiële risico’s 
rondom datalekken af te dekken, is een zogenaamde cybersecurity-verzekering afgesloten. 
Gedurende 2016 hebben wel beveiligingsincidenten plaatsgevonden (malware), maar zijn er 
geen datalekken geweest.  
 
Behaalde omzet en resultaten 
Het totale resultaat bevat naast het zorgresultaat ook het resultaat op de kapitaalslasten, 
zijnde het verschil tussen kapitaalslasten en de normatieve huisvestingscomponent (NHC). 
In onze interne rapportages maken wij onderscheid hiertussen. In het hierna volgende 
overzicht splitsen wij het resultaat volgens de jaarrekening in een resultaat op zorg en een 
resultaat op kapitaalslasten Omdat de financiële resultaten worden beïnvloed door 
incidentele resultaten, laten wij tevens het genormaliseerd resultaat zien. Samengevat zien 
de resultaten over 2015 en 2016 er als volgt uit: 
 

 
 
 
Belangrijkste aspecten om het resultaat te kunnen interpreteren zijn: 

- de omzet 2016 is hoger dan in 2015, omdat in 2016 sprake is van een vrijval van 
een reservering die betrekking had op omzet voorgaande jaren. In de 
genormaliseerde resultaten is dit zichtbaar. De resterende stijging van de omzet, die 
ook zichtbaar is in de genormaliseerde resultaten, wordt verklaard door indexaties en 
de uitbreiding gedurende het jaar van drie intramurale plaatsen in Nieuwerkerk aan 
den IJssel; 

- personele lasten stijgen door o.a. de effecten van de CAO-aanpassing. Hierbij was 
sprake van een vergoeding van ORT over vakantierechten met terugwerkende kracht 
t/m 2012, een eenmalige uitkering en algehele verhoging van lonen. Daarnaast zijn 
de premiekosten verbonden aan de WGA fors gestegen en is het verzuim structureel 
hoog; 
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- materiële kosten zijn volgens de jaarrekening lager in 2016 dan in 2015. Dat wordt 
veroorzaakt door vrijvallen van voorzieningen, terwijl in 2015 sprake was van 
dotaties. Genormaliseerd zijn de materiële kosten in 2016 hoger, omdat in 2016 
relatief veel externe advisering is ingehuurd;  

- voor normalisatie neemt het resultaat op kapitaalslasten af door de versnelling van 
de afschrijvingen. Hierdoor is een aantal actiefposten volledig afgeschreven in 2016. 
In de genormaliseerde resultaten is zichtbaar dat het positieve resultaat op 
kapitaalslasten is toegenomen. Dit komt omdat De Zellingen investeringen de 
afgelopen jaren heeft uitgesteld. De overgang van de oude 
kapitaalslastenbekostiging (grotendeels op basis van werkelijke kosten) naar de 
nieuwe financiering (normatieve huisvestingscomponent op basis van normatieve 
kosten) heeft een positief effect heeft op het resultaat van De Zellingen; 

- in 2015 hebben incidentele resultaten voornamelijk betrekking op het vormen van de 
reorganisatievoorziening thuiszorg en een voorziening voor het verlieslatend contract 
huishoudelijke ondersteuning; 

- in 2016 hebben incidentele resultaten betrekking op mutaties in voorzieningen, het 
herzien van de afschrijvingstermijnen en de eenmalige effecten van de CAO. 

 
Abstraherend van incidentele resultaten, is het genormaliseerde resultaat op zorgactiviteiten 
licht positief. De verslechtering van het genormaliseerde zorgresultaat 2016 ten opzichte 
van 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door personele inzet en dit hangt samen met het 
arbeidsverzuim.  
 
Toestand per balansdatum 
Hiernavolgend is de geconsolideerde balans gecomprimeerd weergegeven. 
 

 
 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn als volgt. 

- In de jaarrekening 2016 heeft een correctie plaatsgevonden van de financial 
leaseconstructie. Zowel de vaste activa, de langlopende schulden en het eigen 
vermogen zijn gecorrigeerd. Tevens is het resultaat 2015 herzien. Het gevolg is dat 
de solvabiliteit zoals gepresenteerd in de jaarrekening 2015 te laag was weergegeven 
(17,9% in plaats van 18,8%). 

- Solvabiliteit verbetert verder door het positieve resultaat 2016 naar 23,0%. 
- De current ratio verbetert van 1,7 naar 1,8 mede als gevolg van de toename van de 

liquiditeit van De Zellingen.  
- Vaste activa dalen als gevolg van afschrijvingen, inclusief de eerder genoemde 

effecten van de herziening van de afschrijvingstermijnen. 
- Vlottende activa stijgen door het saldo van de toename van de liquide middelen en 

de daling van debiteuren. 
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- Voorzieningen dalen mede omdat de reorganisatie thuiszorg inmiddels is afgerond.  
 
 

3.2. Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
1. Beheersing van de personele kosten is cruciaal voor het financiële resultaat van De 

Zellingen. Hierbij gaat het om stringente monitoring van de inzet in relatie tot de 
vergoedingen, reductie van het arbeidsverzuim en aantrekken van vaste medewerkers 
die nu worden ingehuurd via bureaus. 

2. Doorontwikkeling van en inbedding in de bedrijfsvoering van het VPT-model is belangrijk 
voor het behoud en groei van het marktaandeel.  

3. Beheersing van de toekomstige kosten van nieuwbouw en renovatie.  
4. Beperkte marktmacht in relatie tot zorginkopers (zorgkantoren en zorgverzekeraars). 
 
 

3.3. Kasstromen en financieringsbehoeften 
 
In 2017 staat de start van de renovatie van Crimpenersteyn en het realiseren van tijdelijke 
huisvesting gepland. Hiervoor zal financiering gevraagd worden. Een deel van de 
financiering zal met eigen liquide middelen plaatsvinden. Ook na de inzet van liquide 
middelen voor de renovatie blijft sprake van een hoge liquiditeit.  
 
Kasstromen zijn – abstraherend van de geplande investeringen – positief.  
 
 

3.4. Vastgoed en vastgoedbeleid 
 
• Diverse onderzoeken naar verbouw/nieuwbouw/renovatie/afstoting gebouwen zijn in 

2016 uitgevoerd. Besluitvorming vindt plaats in 2017. 
• Overleg met de woningbouwcorporaties Havensteder en Vestia is geïntensiveerd. 
 
 

3.5. ICT-beleid 
 
ICT in 2016 
Er is in januari verder gegaan met de uitrol van iPads voor medewerkers in de thuiszorg om 
de productiviteit te verhogen. Verder is de laatste afdeling, Vogelhof, overgegaan op 
zorgtechnologie, waarbij de nadruk lag bij beademingscliënten. In maart is gestart met het 
vervangen van circa 300 computerwerkplekken met zogenaamde thincliënts, ter 
voorbereiding van de overgang naar het Microsoft besturingsplatform Windows 2012. 
Rond de zomer is het elektronisch voorschrijfsysteem ‘Medimo’ in gebruik genomen en zijn 
voor alle afdelingen binnen De Zellingen 45 iPads in gebruik genomen. 
In de zomer is een calamiteitentest gedaan in samenwerking met de facilitaire dienst en is 
de hoofdstroom uitgeschakeld, waarna noodvoorzieningen in werking traden.  
In het najaar zijn de voorbereidingen gestart met de overgang naar het nieuwe 
besturingsplatform. 
 
 

3.6. Bezoldiging topfunctionarissen 
 
De Zellingen is ingedeeld in klasse III. Hierbij behoort een bezoldigingsmaximum voor de 
bestuurder van € 145.000,--. De bezoldiging van de bestuurder is hoger, omdat sprake is 
van overgangsrecht. De huidige vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht zijn 
lager dan op grond van de klasse-indeling is toegestaan.   



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 44 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

4. Risico’s en onzekerheden 
 
 

4.1. Bedrijfseconomisch 
 
Verwezen wordt naar paragraaf 3.2. Hier zijn de bedrijfseconomische risico’s toegelicht.  
 
 

4.2. Zorgverlening 
 
Verzorgenden en verpleegkundigen hebben dagelijks oog voor mogelijke gezondheidsrisico’s 
van cliënten. Dat is onderdeel van het werk en van hun professionaliteit. Binnen De 
Zellingen wordt deze professionaliteit ondersteund door het beleid risicosignalering. In het 
beleid zijn afspraken vastgelegd over de onderwerpen waarvoor een risicosignalering 
plaatsvindt, hoe deze worden uitgevoerd en waar de uitkomsten worden besproken.  
Concreet betekent dit dat voor vallen, depressie, ondervoeding, decubitus, medicatie, 
mondzorg, slikken en incontinentie met vaste regelmaat en bij verandering van de 
gezondheidssituatie van de cliënt risicosignaleringen worden uitgevoerd. De bevindingen van 
de risicosignaleringen worden tijdens de zorgleefplangesprekken multidisciplinair besproken.  
 

4.3. Resterende risico’s en inventarisatie 
 

De transitie die in 2015 door de overheid is ingezet in Nederland heeft nog altijd zijn 
weerslag op de maatschappij en daarmee op zorgorganisaties als De Zellingen. Zowel 
extramuraal als intramuraal verzwaart de zorg. Dit vraagt van De Zellingen om deze 
ontwikkelingen zowel intern als extern goed te volgen en hierop te anticiperen en om 
mogelijke risico’s vroegtijdig te signaleren en maatregelen te treffen om een negatief effect 
te voorkomen of te verminderen. Daarnaast zijn kennis van wet- en regelgeving in verband 
met compliance, procesbeschrijvingen en uitvoeren conform beschrijving plus een heldere 
en eenduidige taak- en bevoegdheidsverdeling essentieel.  
 
De Zellingen heeft afgesproken om bij elke – nieuwe - ontwikkeling een risicoanalyse te 
maken, zodat risicomanagement, net als kwaliteits-, personeels- en financieel management, 
een normaal onderdeel uitmaakt van de taak van leidinggevenden. In de praktijk vraagt dit 
continue aandacht.  

 
Zoals al eerder in het verslag geschreven is Zellingenbreed aandacht besteed aan veiligheid. 
Op het gebied van veiligheid, in de ruimste zin van het woord, worden de meeste 
maatregelen genomen om incidenten en calamiteiten te voorkomen. Een leven zonder 
risico’s is niet mogelijk, veel risico’s zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden als organisatie. 
Soms vraagt het om een bewuste acceptatie van de risico’s en dit met elkaar te delen. 
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5. Personeel 
 
 

5.1. Personeelsbeleid 
 
Formatie 
Het aantal medewerkers is sterk afgenomen (- 114 = 8,2%), het aantal fte’s is licht 
afgenomen (- 3 = 0,4%). Het afnemen van het aantal medewerkers is onder andere het 
gevolg van de transitie TDZ. Het verloop is toegenomen naar 20% (exclusief nuluren- en 
vakantiecontracten) tegen vorig jaar 13%. Het verloop inclusief nuluren- en 
vakantiecontracten is 25,9%. Dat het verloop is toegenomen is ook een logisch gevolg van 
de transitie.  
De gemiddelde leeftijd is met 1,4 jaar sterk toegenomen: van 46,2 jaar in 2015 naar 47,3 
jaar in 2016. 
 
Arbeidsverzuim 
Het arbeidsverzuim bij De Zellingen is in 2016 gestegen naar 7,7% tegen in 2015 7%. De 
meldingsfrequentie is uitgekomen op 1,29. Daarmee is de meldingsfrequentie 0,2 gestegen 
t.o.v. het jaar 2015. De branche scoort een meldingsfrequentie van 0,97.  
 
De verzuimkosten bedragen per jaar geschat 3,5 miljoen euro. Dat is 5.300 euro per fte. 
Daarmee zitten we ruim boven het branchegemiddelde (4.800 euro). 
Daling van het verzuimpercentage levert 5 ton euro op per procent. 
 
Vanuit de benchmark van Vernet onder zorginstellingen blijkt dat wij slechter presteren op 
kortdurend en middenlang verzuim, maar op langdurend verzuim scoren we lager dan de 
branche. Het niet dalende verzuim heeft ertoe geleid dat Falke en Verbaan een quickscan 
binnen De Zellingen hebben uitgevoerd. Voor de quickscan zijn er interviews gehouden met 
sleutelfiguren binnen de organisatie. De uitkomst van de quickscan heeft als basis gediend 
voor een plan van aanpak.  Eén van deze maatregelen is trainingen voor leidinggevenden. 
Deze gaan in 2017 plaatsvinden.  
 
Werving en selectie 
Dit verslagjaar telde 87 vacatures, waarbij er in een aantal gevallen meerdere medewerkers 
zijn aangenomen. Voor het grootste deel is intern in de vacatures voorzien. De Zellingen 
stelt een vacature de eerste twee weken intern beschikbaar. Hierdoor hebben de eigen 
medewerkers  een voorsprong op externe kandidaten. Voor negen vacatures zijn er 
personeelsadvertenties extern gepubliceerd. Alle externe vacatures worden op het internet 
van De Zellingen geplaatst en op de website van Care2Care. Via deze laatste site worden de 
vacatures doorgeplaatst op de nationale vacaturebank. Daarnaast worden de vacatures 
gepubliceerd op facebook, twitter en LinkedIn. Er is een wervingscampagne gestart voor 
verzorgenden en verpleegkundigen met ondersteuning van een extern bureau. Hierbij zijn 
posters ontwikkeld die op diverse plaatsen zijn opgehangen en op bussen van de RET 
zichtbaar waren. Deze acties zijn ingezet, omdat de vacatures voor de functie van 
verzorgende IG en verpleegkundige niveau 5 steeds moeilijker te vervullen zijn. 
 

Transitie Thuiszorg De Zellingen 
In het verslagjaar werd duidelijk dat de tarieven in de thuiszorg niet voldoende dekkend zijn 
voor de personele kosten. Dit heeft mede ertoe geleid dat er een transitie heeft 
plaatsgevonden voor de functies thuishulp A, verpleegkundige in de wijk, planners, 
administratief ondersteuners en zorgteammanagers. Met in totaal 135 boventallig 
verklaarde medewerkers is een persoonlijk mobiliteitsplan afgesproken. Deze medewerkers 
zijn begeleid naar ander passend werk, zijn scholingen voor andere functies gaan volgen of 
is door middel van een vaststellingsovereenkomst met deze medewerkers een ontbinding 
met wederzijds goedvinden overeengekomen. 
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Taskforce 
Bij de transitie is weer gebruik gemaakt van de tweewekelijkse taskforce in het MT, waarbij 
alle vacatures en medewerkers met functieverlies ter sprake kwamen en waar een eventuele 
match tot stand kwam.  
Het resultaat was dat de transitie is verlopen zonder gedwongen ontslagen of 
overplaatsingen, binnen het afgesproken tijdsplan en zijn de kosten binnen de transitie-
begroting gebleven. 
 

Ontwikkelingen op P&O gebied 
Ontwikkelen functie voedingsassistent 
In het verslagjaar is een start gemaakt met een scholings- en ontwikkeltraject voor alle 
voedingsassistenten met als doel de werkzaamheden van de voedingsassistenten en de 
uitvoering van deze werkzaamheden op een hoger niveau te brengen. Hiervoor is er een 
nulmeting gedaan door middel van een 180 graden feedbackmeting op gedragsindicatoren 
vanuit het opgestelde competentieprofiel. De uitkomsten van deze meting waren basis voor 
gesprekken met de voedingsassistenten over de ontwikkelpunten.  Daarnaast is er een 
interne scholing voor alle voedingsassistenten gestart. Dit ontwikkeltraject en de scholing 
lopen door in 2017. 
 
HR-beleidsnotitie 
In november 2016 is er een HR-beleidsnotitie in het MT gepresenteerd waarin een visie is 
neergelegd over de toekomst van HR binnen De Zellingen. In deze notitie staat de aandacht 
voor medewerkers centraal. In de notitie is beschreven de visie op medewerkers, de visie op 
leidinggevende en de cultuuraspecten van De Zellingen. Eveneens is  beschreven hoe 
uitvoering te geven aan duurzame inzetbaarheid, employability, lerende organisatie en 
flexibiliteit. Uitvoering geven aan de beschreven instrumenten is preventief voor verzuim en 
moet leiden tot behoud en ontwikkeling van medewerkers, waardoor verloop gaat afnemen 
en de positie op de arbeidsmarkt verbetert. 
 
Organisatiestructuur 
In augustus 2016 is er een project gestart om de invoering van een vastgelegd 
besturingsmodel en organisatiestructuur in de vorm van een project te realiseren. Binnen dit 
project wordt ook een taken-, bevoegdheden- en verantwoordelijkhedenmatrix ontworpen 
met de afdeling P&O als voorbeeld. 
 
Wet en regelgeving 
Wet Flexibel werken 
Wensen van medewerkers voor meer/minder werk moeten door de werkgever worden 
toegestaan of gemotiveerd worden geweigerd. 
 
Wet DBA 
De VAR verdwijnt en zzp’ers moeten zich door middel van een modelovereenkomst 
verhuren.  
 
Wet aanpassing schijnconstructies 
Gevolg is dat onkostenvergoedingen gespecificeerd op loonstrook zichtbaar moeten zijn. 
Binnen De Zellingen zijn de vergoedingen nu gespecificeerd op de loonstrook vermeld. 
 
Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd 
AOW-gerechtigden die doorwerken hebben meer rechten. Voor De Zellingen heeft dit bijna 
geen consequenties, omdat het beleid is dat er niet na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt 
doorgewerkt. 
 
CAO VVT  
In november 2016 is er een akkoord bereikt over een nieuwe CAO VVT met een looptijd van 
april 2016 tot april 2018. In het akkoord zijn de volgende zaken opgenomen: 

• eindejaarsuitkering wordt in stappen verhoogd naar volwaardige 13e maand; 
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• twee structurele salarisverhogingen per oktober 2016 en juli 2017 en twee eenmalige 
uitkeringen per december 2016 en februari 2017; 

• vermindering van bovenwettelijk verlof met 21,6 uur bij fulltime; 
• vanaf januari 2017 doorbetaling ORT bij verlof. 

 
Over de nabetaling ORT-periode 01-01-2012 t/m 31-12-2016 is het volgende afgesproken: 
werknemer krijgt van werkgever een vaststellingsovereenkomst (format Actiz). In de 
vaststellingsovereenkomst wordt een afkoopsom overeengekomen als schikking ter 
compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT over de periode 01-01-2012 
t/m 31-12-2016.  
 
 

5.2. Opleidingen en deskundigheidsbevordering 
 
Wet BIG 
• Voor het toetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen is in 2016 totaal 24 keer, 

73 dagen, gebruik gemaakt van het skillslab. Dit is iets minder dan het jaar hiervoor 
toen van het skillslab 30 keer gebruik is gemaakt. 

• Gebruikers van het skillslab waren medewerkers van Thuiszorg De Zellingen, De 
Meander, Crimpenersteyn en Rijckehove. 

• In totaal 274 medewerkers hebben gebruik gemaakt van het skillslab, 37 minder dan in 
2015. 

 
Beroepsregistratie 
Ongewijzigd ten opzichte van 2013. Paramedici, verzorgenden niveau 3 en 
verpleegkundigen niveau 4 en 5 worden door de beroepsvereniging gestimuleerd zich te 
laten registreren in het kwaliteitsregister en periodiek geaccrediteerde scholing te volgen om 
hun inschrijving in het kwaliteitsregister te behouden. De Zellingen vergoedt een gedeelte 
van de kosten en studietijd dat wordt besteed aan de scholing. 
 
Deelname symposia e.d. 
• Het aantal scholingsaanvragen voor het bezoeken van een studiedag of volgen van een 

cursus buiten De Zellingen is met 24 nagenoeg gelijk aan 25 in 2015. 
• De meeste aanvragen komen van FCII, gevolgd door TDZ en PFD. 
• Met acht medewerkers is een studieovereenkomst afgesloten ten behoeve van het 

volgen van een opleiding. 
 
Deskundigheids-/opleidingsniveau 
Er is geen Zellingenbreed overzicht van deskundigheids-/opleidingsniveau van de 
medewerkers, zodat vergelijking en analyse van afdelingen vanuit Opleidingen niet mogelijk 
is. 
 
Scholingsjaarplan 2016 
• In totaal zijn er 121 scholingsbijeenkomsten georganiseerd, waaraan 1.151 

medewerkers en vrijwilligers hebben deelgenomen. Dit is een forse stijging ten opzichte 
van 2015, de aantallen waren toen 85 bijeenkomsten en 854 deelnemers. 

• Dit jaar is voor het eerst coaching on the job gegeven. 
• De scholingsbijeenkomsten zijn georganiseerd over de volgende onderwerpen. 

 
Onderwerp Aantal deelnemers 
BHV basistraining 138 
BHV herhalingstraining 105 
Buurtmoeders 8 
Eigen regie 22 
Gastvrijheid in bedrijf 18 
Intervisie team Kievit 7 
Intervisie thuisbegeleiders 12 
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Onderwerp Aantal deelnemers 
Lentehof teambuilding 25 

Tulpenhof teambuilding 20 
Medewerkers HO training ‘eigen regie’ 116 
Onderhandelen 6 

Palliatieve zorg TDZ 28 
Omgaan met slikproblemen voor V&V 
medewerkers 

68 

Omgaan met slikproblemen lange vrijwilligers 29 
Tilspecialist 12 
Basistraining voor EVV’ers 9 
Basistraining voor werkbegeleiders 12 

Medewerkersportaal 25 
Onbegrepen gedrag 12 
Training dementie 91 
TDZ wzv Bermensteyn dementie 7 
Toedienen van medicatie voor team 
thuisbegeleiding 

5 

Themabijeenkomst Dementie vrijwilligers 51 
Dementie, Coaches  6 
Coaching on the job  
Teambuilding medewerkers huishouding 6 
Wat wilt u  
Afasie centrum/ dagactiviteit 

23 

Werkbegeleiding opfrisbijeenkomst TDZ 15 
Voedingsassistenten 48 
Medicatie, nieuwe apotheek 227 

 
Stagiaires 
• Totaal 175 stagiaires, waarvan 151 stagiaires op verpleeg-/zorgafdelingen/teams/ 

dagactiviteit. Het totaal aantal stagiaires is hiermee nagenoeg gelijk aan vorig jaar, het 
aantal stagiaires in de zorg is gestegen van 128 naar 151. 

• 24 stagiaires werkten niet op zorgafdelingen, respectievelijk PFD 20, fysiotherapie 2 en 
ergotherapie 2. 

• Bij Thuiszorg De Zellingen zijn in 2016 31 stagiaires geweest, 14 volgden de opleiding 
HBO-V, 13 de opleiding verpleegkunde niveau 4, 2 de VIG-opleiding, 1 MMZ niveau 3 en 
1 de opleiding helpende. 

• Bij locatie Crimpenersteyn waren 38 stagiaires van de volgende opleidingen; 15  MMZ, 8 
verpleegkunde niveau 4, 4 VIG, 4 SPH, 2 helpende, 4 van het VMBO en 1 HBO-V. 

• Op locatie De Meander hebben 11 stagiaires gewerkt, 3 die de opleiding verpleegkunde 
niveau 4 volgden, 3 de opleiding helpende, 1 VIG, 1 SPW, 1 MMZ, 1 HBO-V en 1 SPH 

• In Rijckehove zijn 62 stagiaires geweest, 35 VIG, 8 MMZ, 11 verpleegkunde niveau 4, 3 
HBO-V, 3 helpende, 1 gezondheidswetenschappen, 1 manager in de zorg 

• Bij de dagactiviteit en afasiecentrum waren 17 stagiaires 
 
Leerlingen 
• 63 leerlingen hebben in 2016 bij De Zellingen gewerkt, onderverdeeld naar opleiding: 

helpende 3, helpende+ 14, 3 verpleegkunde niveau 4, 4 HBO-V, 7 verzorgende C en  32 
verzorgende IG. 

• 14 van hen haalden hun diploma in 2016. 
• Onderverdeeld per locatie zijn het TDZ 31, RH 21. CS 8 en DM 3. 
• Vergeleken met 2015 is het aantal leerlingen toegenomen vanwege de transitie bij 

Thuiszorg De Zellingen. 
 
 

5.3. Veiligheid medewerkers 
 

5.3.1. RisicoInventarisatie en Evaluatie 



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 49 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

In 2016 werd een RI&E uitgevoerd bij de afdelingen FCII en de facilitaire diensten. 
Stand van zaken per maart 2017: 

• FCII: een afdeling afgerond, van twee afdelingen staat de RI&E ter beoordeling bij de 
externe beoordelaar, een afdeling is nog niet klaar met het invullen van 
verbeterpunten; 

• Facilitaire diensten: twee afdelingen zijn nog niet klaar met het invullen van de 
vragenlijsten/verbeterpunten, zes RI&E’s staan ter beoordeling bij de externe 
beoordelaar. 

Actiepunten bij de RI&E’s:  
• 284 actiepunten zijn gereed gemeld door de actienemers; 
• 134 actiepunten staan nog open: 

- 77 actiepunten zijn over de afgesproken termijn heen,  
- vijf moeten binnen twee weken worden afgehandeld, 
- voor 51 is de afgesproken datum nog niet bereikt. 

De verantwoordelijke voor het uitvoeren van een onderdeel van de RI&E wordt regelmatig 
herinnerd aan een openstaande taak door een herinneringsmail. 

 
De toetsing van de RI&E door de externe deskundige wordt met ingang van maart 2017 
overgenomen door vervangend arbeidshygiënist. 
 

5.3.2. Meldingen incidenten medewerkers 
In 2016 werd 204 maal een incident met een medewerker gemeld (278 in 2015, 237 in 
2014).  
 

De Zellingen MIM 2016 

DM CS RH 
TD
Z 

BS 
WZV 

Dag 
act 

Dag 
beh 

Afa
cen 

CS
DZ 

B&B PFD FCII Best Totaal 

Agressie / Ongewenst 
gedrag 8 55 77 5 4 0 0 0 1 2 1 0 0 153 

Besmettingsincident 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Vallen 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 9 

Verbranden 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Psychisch letsel 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gevaarlijke stof 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ander incident 3 12 9 5 1 1 0 0 0 0 4 1 0 36 

Totaal 12 72 88 12 7 1 0 2 1 2 5 2 0 204 

 

Status 
DM CS RH 

TD
Z 

BS 
WZV 

Dagac
t 

Afasie
cent 

CSDZ B&B PFD 
FCI
I 

Totaal 
 totaal 
2015 

Afgehandeld 9 52 78 9 7 1 1 0 1 5 0 163 189 

Afgewezen 1 0 9 0 0 0 1 1 0 0 2 14 28 

Ontvangen 2 20 0 2 0 0 0 0 1 0 0 25 50 

In behandeling 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 

In analyse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Totaal 12 72 88 12 7 1 2 1 2 5 2 204 278 

 
Van de 204 binnengekomen meldingen werden er 163 (79,9%) afgehandeld, dat betekent 
dat de gehele cyclus werd doorlopen. Dat is 12% meer dan in 2015. Er staan op 7 maart 
2017 nog 25 (12%) meldingen in de status ontvangen die zijn gedaan in 2016. Dit was 
18%. Er zijn dus relatief meer meldingen afgehandeld. Mogelijk heeft dit te maken met het 
coördinatorformulier dat het afhandelen van meldingen gemakkelijker maakt. 
De daling in het aantal meldingen zou verklaard kunnen worden door het invoeren van het 
Nieuwe Melden, waarbij incidenten zonder schade, waarvan niets geleerd/verbeterd hoeft te 
worden niet gemeld worden.  
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Inhoudelijke analyse 
Agressie/ongewenst gedrag is opnieuw de grootste groep meldingen: 77% (vier van de 
meldingen Ander incident gaan ook over agressie/ongewenst gedrag). Dit is hoger dan in 
2015 (193 = 69%). 
Bij analyse van de incidenten valt op dat in veel meldingen sprake is van gedrag van 
cliënten dat door de medewerker niet verwacht/begrepen wordt. Dit geldt voor zowel PG-
afdelingen als voor de somatische afdelingen. Daarbij wordt door medewerkers het volgende 
regelmatig gemeld: 

• gedrag ontstond uit het niets, plotseling, zonder aanleiding; 
• gedrag ontstond omdat iets aan cliënt gevraagd/opgedragen of juist ontzegd werd, of 

omdat zorghandelingen ’moeten’ worden uitgevoerd; 
• op afdeling Kievit spelen alcohol en (geld voor) rookwaren een rol bij het ontstaan 

van agressie; 
• het ziektebeeld (dementie, Alzheimer, NAH) wordt benoemd als oorzaak van het 

ongewenste gedrag. 
Bij veel incidenten wordt aangegeven dat er omgangsoverleg en afspraken zijn gemaakt, 
ook CCE inschakelen wordt benoemd. 
 
Het aantal besmettingsincidenten is gedaald naar zeven (14 in 2015), vier meldingen 
kwamen binnen als besmettingsincident, drie als “ander incident”.  
 
Onder de noemer ‘Ander incident’ kwamen 36 meldingen binnen. Daarbij vallen de volgende 
meldingen op:  

- eenmaal betrof het een klacht over het binnenklimaat (11 in 2015); 
- vier meldingen betroffen ongewenst gedrag; 
- zesmaal werd een melding gedaan die geen MIM was, maar een MIC of een klacht; 
- fysieke overbelasting werd zevenmaal gemeld, knellen tweemaal, snijdincidenten 

kwamen driemaal voor.  
 

5.3.3. Infectiepreventie 
Griepprikken 
In november 2016 werd aan de cliënten en de medewerkers van De Zellingen opnieuw de 
griepprik aangeboden.  
Aan 323 intramurale cliënten werd de griepprik gegeven.  
Tijdens de priksessies meldden zich 124 medewerkers, 25 collega’s haalden de griepprik bij 
de huisarts. Het percentage gevaccineerde medewerkers komt daarmee op ca 10,6% 
(15,4% in 2015). 
 
BRMO  
In Klavertje 4 werden acht Bijzonder Resistente Micro Organismen gemeld, waaronder één 
MRSA-besmetting, die mogelijk een besmetting was door een MRSA-positieve medewerker. 
In verband met de MRSA werd een contactonderzoek verricht onder medewerkers en 
cliënten van afdeling Leisteen in Crimpenersteyn. Gelukkig bleken er geen verdere 
besmettingen te hebben plaatsgevonden. 
Twee BRMO’s werden afgemeld: de cliënt is vrij van de besmetting. 
 
Uitbraken besmettelijke ziekten 
In 2016 kreeg De Zellingen te maken met uitbraken van het Norovirus in Crimpenersteyn, 
Rijckehove en De Meander. Er werd volgens protocol en draaiboek gewerkt om het virus te 
beteugelen. 
Thuiszorg De Zellingen kreeg te maken met scabiës (schurft), twee cliënten waren besmet. 
In overleg met de GGD werd het team dat hen zorg verleend had gemonitord. Drie collega’s 
hadden in meerdere of mindere mate klachten die bij scabiës passen. Zij werden behandeld 
in overleg met het EMC. Uit monitoring van cliënten bleken gelukkig geen verdere 
besmettingen. 
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5.3.4. MedewerkerMonitor 2016 
In november 2016 werd de mening van de medewerkers over hun werk en de organisatie 
gepeild door middel van de Medewerkerraadpleging als onderdeel van de Benchmark Zorg 
van Actiz. 425 van de 1436 uitgenodigde medewerkers maakten gebruik van de 
mogelijkheid om haar/zijn mening te geven, dat betekent een respons van bijna 30%. De 
resultaten worden in 2017 besproken en waar mogelijk/noodzakelijk van een verbeterplan 
voorzien.  
 

5.3.5. Beeldschermbrillen 
Voor negen collega’s werd een beeldschermbril geadviseerd, na een werkplekbezoek door de 
arbomedewerker. 
 

5.3.6. Werkplekadvies 
Bij 15 collega’s werd door de arbomedewerker, in overleg met de leidinggevende en soms 
de bedrijfsarts een werkplekadvies gegeven. Meestal betrof dat een individueel advies over 
houding, werkmethode en gebruik van de juiste hulpmiddelen voor een medewerker die 
fysieke klachten had of re-integreerde na arbeidsverzuim. In enkele gevallen ging het om 
een advies voor meerdere teamleden die klachten hadden bij een bepaalde cliëntsituatie. 
Ook werd advies gegeven aan enkele afdelingen van FCII i.v.m. opstelling van het meubilair 
en het binnenklimaat 
 

5.3.7. Klokkenluidersregeling 
Er zijn geen meldingen binnen gekomen binnen de klokkenluidersregeling. 
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6. Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
 
 

6.1. Governancecode: normen voor goed bestuur 
 
De Zorgbrede Governancecode 2010 vormt voor De Zellingen het kader voor de Raad van 
Toezicht en de Raad van Bestuur. Op basis van deze code zijn de volgende onderdelen 
geborgd: 

• in 2015 zijn de statuten geactualiseerd; 
• het bestuursreglement en reglement van de Raad van Toezicht zijn in 2016 op basis 

van de statutenwijziging geactualiseerd; 
• de belanghebbenden van De Zellingen zijn gedefinieerd en ten aanzien van de 

communicatie met de belanghebbenden is een plan aanwezig, zie ook paragraaf 1.3; 
• bij het opstellen, het herijken van het strategisch beleid van De Zellingen, waarmee 

een start is gemaakt in 2016, zullen in 2017 interne sleutelfiguren, de centrale 
cliëntenraad, OR en Raad van Toezicht worden geraadpleegd. Ook ten aanzien van 
de kwaliteit van zorg en de mogelijkheid tot verbetering worden interne 
belanghebbenden betrokken; 

• is het door de brancheorganisatie vastgestelde model klokkenluidersregeling door De 
Zellingen geïncorporeerd; 

• is een vertrouwenspersoon aangesteld.  
 
Met de centrale cliëntenraad is het convenant in 2015 beoordeeld en zonder wijzigingen 
vastgesteld. Het convenant vormt de basis waar vanuit invulling is gegeven aan de gevoerde 
overleggen (zie 6.4.). In het convenant is het recht op enquête vastgelegd. 
 
Kernbegrippen bij verantwoording zijn ‘verantwoorde zorg’ en ‘transparante bedrijfsvoering’. 
Het directieverslag wordt als een adequaat middel beschouwd voor het afleggen van 
maatschappelijke verantwoording. Om die reden heeft De Zellingen sinds 2004 voor deze 
wijze van verslaglegging gekozen en heeft er geen enkele moeite mee om, zelfs nu er geen 
verplichting vanuit de overheid is, verantwoording af te leggen. Het directieverslag wordt 
voorgelegd aan de centrale cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Na vaststelling wordt het 
directieverslag gedeeld met financiers, IGZ en Kamer van Koophandel. 
 
 

6.2. Raad van bestuur 
 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor en belast met het besturen van De Zellingen 
en legt hierover aan de Raad van Toezicht verantwoording af. Dit geschiedt periodiek op 
onderdelen in de Raad van Toezichtvergaderingen, meer omvattend via het directieverslag 
in de Raad van Toezichtvergadering van mei van elk jaar en voorts zo vaak als door de Raad 
van Toezicht of Raad van Bestuur noodzakelijk wordt geacht. 
 
Samenstelling van de Raad van Bestuur 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 
T. van Wijngaarden-van Dieren lid 

 
lid 
 
 
voorzitter 
 
 
lid 

• bestuurder Van Kleef 
Instituut  

• bestuurder 
Klachtencommissie 
Rijnmond 

• voorzitter NPZR, Netwerk 
Palliatieve Zorg Rotterdam 
e.o. 

• Stichting Bevordering 
Maatschappelijke 
Dienstverlening Rotterdam 
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Nevenfuncties 
In het Van Kleef Instituut staat kennisontwikkeling centraal. 
In de Klachtencommissie Rijnmond zijn diverse collega-instellingen aangesloten. De 
doelstelling van de Klachtencommissie is adequate klachtenbehandeling door onafhankelijke 
personen. 
NPZR is een keten, waarin kennis en ontwikkelingen rondom palliatieve zorg gedeeld wordt 
met partners vanuit huisartsen, ziekenhuizen, VVT-instellingen etc. 
Stichting Bevordering Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam heeft tot doel de 
bevordering van de maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder te Rotterdam en 
omgeving. 
 
Aandachtsgebieden Raad van Bestuur 
De bestuurder stuurt de Zellingen MT-leden aan. Tevens stuurt de bestuurder direct de 
stichting Vrijwilligers Terminale Zorg aan. De cliëntenvertrouwenspersoon valt eveneens 
onder het aandachtsgebied van de bestuurder. Tweemaal per jaar sluiten 
vertegenwoordigers van diverse commissies, waaronder de BOPZ, 
infectiepreventiecommissie, commissie veiligheid en ethiek aan bij het bestuursoverleg. Met 
de artsen vindt driemaal per jaar overleg plaats.  
 
Bezoldiging 
De bezoldiging van (de leden van) de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad 
van Toezicht en wordt conform de voorschriften vermeld in dit document (zie paragraaf 
3.7) behandeld. 
 
Informatieprotocol 
De afspraken tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een 
informatieprotocol. In ieder geval wordt de volgende informatie verstrekt: 
• exploitatieoverzichten; 
• ziekteverzuimoverzichten; 
• bezettingspercentages/productiegegevens; 
• de notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur, het Zellingen MT, de 

ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad; 
• strategisch beleidsplan/andere (beleids)plannen; 
• begroting, jaarrekening en jaardocument; 
• vacatures locatiemanagers en managers centrale diensten; 
• relevante informatie van koepelorganisaties; 
• afspraken met derden m.b.t. samenwerkingsovereenkomsten e.d.; 
• informatie m.b.t. kwaliteit zorg, zoals o.a. de oordelen die door de Inspectie hierover 

worden uitgesproken; 
• problemen/conflicten van enige betekenis (intern/extern); 
• alle relevante jaarverslagen; 
• resultaten benchmarkonderzoeken; 
• alle informatie benodigd om als Raad van Toezicht goed te kunnen functioneren. 
 
 

6.3. Raad van Toezicht 
 
Maatschappelijke context 
Voor het leveren van goede zorg zijn de medewerkers van De Zellingen essentieel. Goed 
bestuur en intern toezicht spelen hierbij een belangrijke rol. Zoals in hoofdstuk 6 
beschreven draagt de Raad van Bestuur eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit, veiligheid 
en continuïteit van zorg binnen De Zellingen. De Raad van Toezicht (hierna genoemd de 
Raad) toetst als intern toezichthoudend orgaan het beleid en de besluiten van de Raad van 
Bestuur. Rekening houdend met het publieke belang van de instelling en de perspectieven 
van zowel cliënten als medewerkers stelt de toezichthouder zich bij deze toetsing positief 
kritisch op. De Zorgbrede Governancecode (2010) vormt het kader voor de Raad. De taken 



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 54 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

en bevoegdheden van de Raad zijn expliciet beschreven in de statuten en het reglement van 
de Raad van Toezicht van De Zellingen. 
 
De rollen van de Raad zijn te duiden in drie thema’s: 
1. toezicht op het goed bestuur, 
2. klankbord en advies voor ontwikkelingen, 
3. werkgeverschap van de Raad van Bestuur. 
 
De Raad heeft vanuit deze drie rollen haar toezicht vorm en inhoud gegeven. In het 
afgelopen jaar is veel aandacht geweest voor de transitie in de thuiszorg, gericht op een 
goede kwaliteit van zorg en het kostendekkend organiseren daarvan. Zoals in het verslag 
over 2015 al aangekondigd is uitgebreid stilgestaan bij de huishoudelijke ondersteuning. 
Deze, voor onze cliënten belangrijke zorg, staat zwaar onder druk door de gehanteerde 
tarieven door de verschillende gemeenten. Het bestuur heeft in 2016 passende maatregelen 
genomen om te komen tot een kostendekkende exploitatie. Dit heeft ertoe geleid dat De 
Zellingen deze activiteiten op basis van de huidige exploitatie kan continueren. Ook bij de 
wijkverpleging (Verpleging & Verzorging) gefinancierd vanuit de Zvw staan de tarieven 
onder druk; voor dit onderdeel van de thuiszorg zijn in 2016 maatregelen genomen teneinde 
te komen tot een kostendekkende exploitatie.  
 
Hoe om te gaan met het vastgoed en de te maken strategische keuzes gericht op de 
maatschappelijke veranderingen zijn uitgebreid onderwerp van gesprek geweest. Naast de 
rol van toezichthouder heeft de Raad juist op dit onderwerp gefunctioneerd als klankbord 
voor het bestuur. Hierbij blijft het de uitdaging een juiste balans te behouden tussen de 
gepaste afstand en benodigde betrokkenheid. 
 
Voor de Raad was en is, gelet op alle veranderingen en de complexiteit die deze 
veranderingen met zich mee brengen, de vraag cruciaal: hoe anticipeert de bestuurder op al 
deze ontwikkelingen. Deze vraag is het afgelopen jaar regelmatig onderwerp van gesprek 
geweest tussen bestuurder en leden van de remuneratiecommissie. 
 
Professionalisering van toezicht 
De Raad heeft in 2016 haar functioneren geëvalueerd en zal dit in 2017 onder begeleiding 
van een externe adviseur doen. Uit de evaluatie is onder meer naar voren gekomen dat de 
Raad niet in alle opzichten werkt conform de nieuwe Governancecode. Hierop zal in 2017 
actie worden ondernomen. In 2016 zijn de auditcommissie en de commissie Kwaliteit en 
Veiligheid ingesteld, naast de al bestaande remuneratiecommissie. Het instellen van deze 
commissies draagt bij aan het verder professionaliseren van de Raad en het toezicht. Uit de 
evaluatie is verder gebleken dat het wenselijk is de reglementen en het functioneren van de 
commissies medio 2017 te evalueren.  
 
Een ander belangrijk punt bij deze evaluatie was de betrokkenheid bij de organisatie: het 
meer zichtbaar zijn als Raad naar de organisatie. In 2016 heeft een eerste werkbezoek 
plaatsgevonden. Tijdens het werkbezoek zijn de verschillende locaties van De Zellingen 
bezocht. Daarnaast zijn er de gebruikelijke contacten met de OR (tweemaal) en de CCR 
(eenmaal). Het streven is om in 2017 de betrokkenheid bij de organisatie verder te 
verhogen door het regelmatig afleggen van een werkbezoek en een jaarlijks(e) 
overleg/themabijeenkomst met het managementteam van De Zellingen.  
 
Samenstelling 
De heer Degenhart heeft in 2015 aangegeven na zijn eerste zittingstermijn met zijn 
lidmaatschap aan de Raad te stoppen. De heer Stark is per 1 mei 2016 als zijn opvolger 
benoemd. Mevrouw Pawlikowski heeft medio 2016 het besluit genomen haar lidmaatschap 
aan de Raad te beëindigen. De Raad heeft besloten de ontstane vacature niet direct in te 
vullen; tijdens de evaluatie van 2017 zal de Raad zich op een eventuele invulling bezinnen. 
De heer De Deugd is in de plaats van mevrouw Pawlikowski benoemd als vice-voorzitter en 
lid van de renumeratiecommissie. 
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Toepassing WNT 
Met ingang van 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) van toepassing voor De Zellingen, per 2014 gevolgd door de 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De WNT en de 
regeling geven de kaders voor de bezoldiging van de bestuurder en de Raad van Toezicht. 
 
De remuneratiecommissie heeft voor 2016 de toetsing klasse-indeling WNT-regeling zorg 
(op basis van de WNT-2) toegepast. Dit is in een gedetailleerd en onderbouwd voorstel en 
na afstemming met de bestuurder aan de Raad gedaan. De uitkomst van de klasse-indeling 
is door de Raad vastgesteld als 3.  
De toepassing van de WNT heeft voor 2016 geen gevolgen voor de bezoldiging van de 
bestuurder, noch voor die van de Raad. Hiervoor wordt verwezen naar toelichting in de 
jaarrekeningen. 
 
Besproken onderwerpen Tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad worden met de 
Raad van Bestuur de algemene gang van zaken en de specifieke ontwikkelingen binnen De 
Zellingen als geheel en de diverse afzonderlijke instellingen besproken. De Raad ontvangt 
ter voorbereiding daarvan alle ter zaken doende documentatie en informatie van de Raad 
van Bestuur. Een groot aantal onderwerpen komt daarbij aan de orde. In 2016 is de Raad 
achtmaal bijeengekomen, zie onderstaand overzicht.  
 

Datum Onderwerp Afwezig  

21-01-2016 
voorbereidingscie. 

• Begroting: structureel en incidenteel (HO, 
V&V, Transitie 2015) 

• Impactanalyse 

 

   

21-01-2016 • Plan van aanpak: HO, V&V, Transitie 2.0 
Personele gevolgen en aanpak 

• Begroting 2016 

 

   

11-02-2016 Besloten gedeelte: terugkoppeling 
evaluatiegesprekken OR/CCR/bestuurder 
• Huisvesting (stand van zaken businesscase 

Meeuwensingel, huurovereenkomst De Roo 
• Managementletter, plan van aanpak 
• Begroting: analyse 2015-2016, plan van 

aanpak HO, plan van aanpak V&V, Transitie 
2.0 Personele gevolgen en aanpak 

 

   

31-03-2016 • Planning HO/VV, stand van zaken 
(communicatieplan, eerste rapportages) 

• Huisvesting, stand van zaken Meeuwensingel, 
Crimpenersteyn, De Roo 

• Begroting 2016, vaststelling (structurele- en 
transitiebegroting, verschil begroting 2015-
2016, toelichting 

• Managementletter, plan van aanpak, top 5 
• RRR, terugkoppeling onderzoek fusieverzoek 
• Huishoudelijke reglementen RvT en RvB 
• Auditcommissie, Remuneratiecommissie en 

Commissie Kwaliteit & Veiligheid, vaststelling 
reglementen, installatie commissies 

• Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid 
• Brief De Vijverhof 01-03-2016 en 

afvaardiging RvT-leden bij 
overlegvergaderingen met OR  
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26-05-2016 Besloten gedeelte: terugkoppeling evaluatie 
CCR/OR/bestuurder door de 
remuneratiecommissie 
• Voorstellen F. Stark 
• Presentatie verzuim 
• Vastgoed: huurcontract De Roo, 

Meeuwensingel, Factsheet Crimpenersteyn 
• Financiën: concept 

jaarrekening/directieverslag 2015, 
kwartaalcijfers, transitie (stand van zaken 
uitnutting transitiebegroting) 

• Aanpak meerjarenbegroting 2017 e.v. 
• Verzekering bestuurlijke aansprakelijkheid 
• Huishoudelijke reglementen RvT en RvB 
• Tussentijdse evaluatie strategisch beleidsplan 

2014-2017, honorering RvT-leden 

 

   

27-06-2016 • Jaarrekening 2015, goedkeuring in 
aanwezigheid accountant 

• Directieverslag 2015 
• Decharge bestuurder 
• Stand van zaken HO, tussenrapportages plan 

van aanpak HO en personele gevolgen 
Transitie 2.0, realisatie transitie t/m april, 
voorgenomen besluit HO 

• Stand van zaken V&V, tussenrapportages plan 
van aanpak VV, personele gevolgen Transitie 
2.0, realisatie transitie t/m april 

• Invulling commissies i.v.m. vertrek J. 
Pawlikowski 

• Vakantieplanning, datum rondleiding 
vastgoed 

dhr. Wiegmans 

   

22-09-2016 • Auditcie., notulen vergadering auditcie. 23-
06-2016, agenda 06-09-2016 + bijlagen en 
concept-verslag 06-09-2016 

• Transitie, memo stand van zaken HO en V&V, 
stand van zaken plan van aanpak V&V TDZ 
september 2016, stand van zaken resultaten 
plan van aanpak HO september 2016, 
tussenrapportage transitie 2.0 en personele 
gevolgen en aanpak, financieel overzicht t/m 
juli 2016 HO en V&V 

• Jaarkalender 2017 
• Vice-voorzitterschap, formele besluitvorming 
• ZorgBreed/De Roo, memo bestuurder en 

bestuurder ZorgBreed a.i. 07-09-2016, 
vragen ZorgBreed/antwoorden De Zellingen 

• Verzuim, stand van zaken, VTZ/afasiecentrum 

 

   

10-11-2016 • Financiën, Q3, Vernet Viewer Q3 + 
verzuimanalyse 

• Transitie, stand van zaken, financiële 
toelichting, evaluatie 

• Vastgoed, Zadkinerade, Meeuwensingel, Tour 

Dhr. Helder 



Stichting Zorgbeheer De Zellingen 57 mei 2017 
Directieverslag 2016 
 
 

14-10-2016 
• Uitwerking plan financieringsaanvraag, 

presentatie 
• ZorgBreed/De Roo 
• Studiedag RvT 16-06-2017, besluit 

benoeming accountant, benchmark 
(medewerkers/financiën), vergaderdatum 
december 2017, rooster van aftreden 

• Rapportage managementletter 

   

15-12-2016 • Afasiecentrum, presentatie M. Verschaeve, 
jaarrekening 2015 ter goedkeuring 

• Kaderbrief 2017 
• Begroting 2017 
• Ontwikkelingen De Roo/ZorgBreed 
• Remuneratiecommissie, statutaire 

waarneming 
• WNT 2017 
• Rooster van aftreden 2017 

 

 
De Raad adviseerde de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. 
 

6.3.1. Bedrijfsvoering 
Het beeld dat de Raad zich vormt omtrent de bedrijfsvoering is gebaseerd op de zaken die in 
de vergaderingen, zoals hierboven vermeld, aan de orde zijn geweest en meer specifiek 
vanuit de informatie die is vastgelegd in de managementletter van de accountant. Op grond 
hiervan heeft de Raad voldoende zicht op de bedrijfsvoering en concludeert dat genoemde 
onderwerpen voldoende aandacht krijgen. Voor de aanbevelingen uit de managementletter 
is een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt een aantal lijnen geschetst voor het 
komende jaar (2017). Onderwerpen die hierbij specifieke aandacht krijgen zijn:  

• de financiële performance, waaronder zaken als tussentijdse resultaten, 
liquiditeitsprognose en benchmark; 

• besturing en beheersing: fraudebeheersing, impairment, vastgoed; 
• planning en control; 
• treasury statuut, de herijkte versie zal in 2017 worden vastgesteld; 
• risicomanagement; 
• Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC); 
• personeelsbeleid; 
• verzuim; 
• automatisering. 

 
6.3.2. Het risicobeleid 

Binnen De Zellingen is een risicomatrix ingevuld als gezamenlijke inspanning van het 
volledige managementteam. In 2016 zijn zaken vanuit het risicobeleid, zoals veiligheid 
cliënten en medewerkers, het voorkomen van datalekken en een beoordeling van de 
verzekeringsportefeuille aan de orde gesteld. Het beleid en de inventarisatie zullen in 2017 
worden geactualiseerd. 
 

6.3.3. Het beleid ten aanzien van frauderisico’s 
Hoekstenen van het voorkomen van fraude zijn functiescheiding binnen de organisatie en 
verankering daarvan in geautomatiseerde systemen. In dit kader kan tevens verwezen 
worden naar het in 2013 vastgestelde treasury statuut, waarin onder meer het beheersen 
en beperken van financiële risico’s die invloed hebben op het vermogen en resultaat van De 
Zellingen worden beschreven. Het treasury statuut is in 2016 geactualiseerd en zal in 2017 
opnieuw worden vastgesteld. Binnen De Zellingen is het frauderisicobeleid gebaseerd op 
preventie, detectie en respons. 
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Indien of wanneer zich binnen De Zellingen zaken met een frauduleuze achtergrond 
voordoen, grijpt het management adequaat in, niet in de laatste plaats om een voorbeeld te 
stellen. 
 

6.3.4. Waarborging van de deskundigheid in de Raad 
Voor de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad hanteert de Raad een vooraf 
opgesteld profiel van zowel de Raad als geheel als van het in de vacature te benoemen lid. 
De sollicitatiecommissie bestond uit twee leden van de Raad van Toezicht. De OR en de 
centrale cliëntenraad worden bij de procedure betrokken, zodat mede gelet op een gewenste 
evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, in voldoende mate tegemoet wordt 
gekomen aan het voordrachtsrecht van de centrale cliëntenraad. 
 

6.3.5. Onafhankelijkheid van de Raad 
De leden van de Raad voldoen aan de eis van volledige onafhankelijkheid. Ook het op 
voordracht van de centrale cliëntenraad benoemde lid zit zonder last of ruggenspraak in de 
Raad en heeft geen bijzondere taak ten opzichte van de centrale cliëntenraad. Wel is 
besloten dat in 2017 het door de centrale cliëntenraad aangedragen lid deel uitmaakt van de 
delegatie namens de Raad van Toezicht bij het periodiek overleg. 
 

6.3.6. Samenstelling van de Raad 
De samenstelling van de raad in 2016 was als volgt:  

Naam Functie Datum 
benoemd 

Datum 
aftredend of 
herkiesbaar 

dhr. drs. R.M. de Koning, 

57 jaar, algemeen directeur 

Amfors Groep 

Voorzitter, lid 

remuneratiecommissie  

01-05-2014 01-05-2018 

herkiesbaar 

dhr. mr. B. J. de Deugd, 50 

jaar, advocaat 

Lid, vice-voorzitter 

per 22-09-2016, lid 

remuneratiecommissie  

25-03-2010 01-01-2018  

aftredend 

 

mevr. drs. J. Ch. 

Pawlikowski, 67 jaar, 

interimbestuurder/adviseur 

zorgsector 

Vice-voorzitter, lid 

remuneratiecommissie 

01-01-2011 01-07-2016 

afgetreden 

dhr. drs. H.H.G. Wiegmans, 

69 jaar, arts 

Lid, lid commissie 

Kwaliteit & Veiligheid 

26-03-2007 01-01-2018 

aftredend  

 

dhr. S.J.A. Timmerman, 52 

jaar, directeur Vastgoed 

Dudok Wonen  

Lid, lid 

auditcommissie 

01-07-2015 01-07-2019 

herkiesbaar 

dhr. R.A. Helder, 61 jaar, 

voorzitter Raad van 

Bestuur Amarant Groep 

Lid, lid commissie 

Kwaliteit & Veiligheid 

01-01-2016 01-01-2020 

herkiesbaar 

Dhr. F. Stark, 53 jaar, 

directeur STICA B.V. 

Lid, lid 

auditcommissie 

01-05-2016 01-05-2020 

herkiesbaar 

 
6.3.7. Nevenfuncties van de leden van de Raad  

De nevenfuncties zijn bekend bij de voorzitter en worden in het onderstaande 
gerecapituleerd. De voorzitter van de raad controleert jaarlijks of deze verenigbaar zijn met 
het lid zijn van de raad. De leden van de raad hebben geen nevenfuncties die niet 
verenigbaar zijn met hun functies binnen De Zellingen Voor de leden van de raad gelden 
specifiek in acht te nemen regels bij een mogelijke belangenverstrengeling. 
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• Nevenfuncties lid De Koning:  

• voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Dunavie (woningcorporatie 

te Katwijk) 

• lid Raad van Toezicht Da Vinci College (ROC te Dordrecht) 

• Nevenfuncties lid Pawlikowski:  
• lid RvT Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinde en slechtziende 

mensen 

• Nevenfuncties lid Wiegmans:  

• directeur/eigenaar Thinking of Art. 
• Nevenfuncties lid De Deugd:  

• juridisch adviseur van de Stichting Zuidplas Helpt 

• bestuurslid (voorzitter) Stichting Samen Zuidplas (Welzijn Zuidplas) 

• bestuurslid (voorzitter) Stichting Greppelpop 

• lid Raad van Toezicht (vice-voorzitter) stichting Welzijn voor Oud en Jong 

(Woej) te Leidschendam-Voorburg 

• lid kandidaatstellingscommissie voor de Gemeenteraadsverkiezingen, VVD, 

afdeling Zuidplas 

• bestuurslid (penningmeester) van de Regio 6 van de Koninklijke 

Nederlandse Bond van Philatelistenverenigingen 

• bestuurslid (penningmeester) van de Stichting Pro Filatelie 

• bestuurslid (penningmeester) Stichting Filatelistische Evenementen 

• bestuurslid (penningmeester) van de Handeldrijvende en Industriële 

Middenstandsvereniging te Nieuwerkerk aan den IJssel 

• bestuurslid (penningmeester) van de stichting Bedrijvengebied Oude Dorp 

Nieuwerkerk aan den IJssel 

• lid College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten 

• gastdocent Goudse Weekendschool 
• Nevenfuncties lid Timmerman: 

• interim- & projectmanager PlanZuid BV 
• lid RvT Warande (specialisatie Vastgoed) te Zeist 
• bestuurslid (financiën), St. Pakhuis Wilhelmina 
• bestuurslid (financiën), St. Woonzorg Theodotion  

• Nevenfuncties lid Stark: 
• lid Raad van Toezicht Savant 
• financieel directeur De Opbouw (maart-augustus 2016) 
• programma directeur Lijn5 (augustus 2016 - ) 
• docent bij The Academy (PwC) facilitator controllersnetwerk en treasury 

netwerk 
• docent bij Academie Publieke Sector (NBA) 
• adviserend lid werkgroep Horizontaal Toezicht vereniging HEAD 

 
 

6.4. Cliëntenraden 
 

6.4.1. Cliëntenraad Rijckehove 
In de samenstelling van de cliëntenraad Rijckehove heeft in 2016 een aantal wijzigingen 
plaatsgevonden. Eén lid is overleden (Tulpenhof), één lid is afgetreden en daarvoor is een 
nieuw lid in de plaats gekomen (Beukenhof). Voorts is één lid toegetreden die tijdelijk 
Tulpenhof vertegenwoordigde en de zaken voor Lentehof waarneemt. Voor Vogelhof bestaat 
nog steeds een vacature. Op Vogelhof en Tulpenhof heeft de cliëntenraad tevens 
contactpersonen, die een lid van de cliëntenraad regelmatig bijpraten over het reilen en 
zeilen op de afdeling. 
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Voor de Muziekhof is een nieuwe vleugel aangeschaft. Cliëntenraadslid Siebe Veeman heeft 
zich hiervoor hard gemaakt en de zaken rondom de aanschaf geregeld. Helaas is de heer 
Veeman kort na de levering van de vleugel overleden.  
 
In Rijckehove staat muziek hoog in het vaandel. Muziek bevordert in hoge mate het welzijn 
van onze cliënten. Ons doel is o.a. een zinvolle daginvulling van onze bewoners. Daarom 
staat de invulling van de Waardigheid en Trots-gelden iedere vergadering op de agenda. 
 
De cliëntenraad heeft in 2016 acht keer vergaderd, waarvan één keer informeel. 
Naast de gebruikelijke punten kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. 

• Bezuinigingen bij Recreatie en Welzijn en de eigen bijdragen. 
• Het nauwgezet volgen van het ziekteverzuim en de personeelsbezetting. 
• De cliënt- en familiegesprekken met de cliëntvertrouwenspersoon en de daaruit 

voortvloeiende verbeterplannen. 
• Nieuw model dienstkleding. 
• Geluidswerende panelen in het restaurant. 
• Meals on wheels, nu op alle afdelingen ingevoerd. 
• Pilot biodynamische verlichting op Tulpenhof. 
• Besteding donatie van de Van Cappellen Stichting. 
• Invulling gelden Waardigheid & Trots (W&T): 

- nieuwe functie van muziekagoog per 1 februari 2017; 
- medewerkers worden bijgeschoold (uit deskundigheidsbevorderingsbudget W&T);  
- uitbreiding uren dagbestedingscoaches ook in de avond en eventueel in het  
  weekend of bij feestdagen; 
- aanschaf muziekinstrumenten, iPods, luisterboeken en abonnement op Radio  
  Remember. 

 
Samenwerking 
De cliëntenraad ervaart de samenwerking met de locatiemanager als goed. Zij heeft een 
open oor en er wordt vrijwel altijd gereageerd en teruggekoppeld. 
 

6.4.2. Cliëntenraad Crimpenersteyn 
Tijdens de laatste vergadering van 2015 hebben de heren De Klerk en Snijders afscheid 
genomen. Voor hen in de plaats zijn tijdens de eerste vergadering van 2016 de dames 
Kamphuis en Van Staveren tot de raad toegetreden. Hierdoor telde de raad ook dit 
kalenderjaar slechts vier leden. 
 
De raad is in dit kalenderjaar vijfmaal bijeengeweest. Om een en ander nader toe te lichten 
zijn als gast ontvangen: mevrouw Otten (woonzorgmanager Kraalsteen/Kievit), mevrouw 
Vierhout (manager diensten), de heer Verveer (woonzorgmanager Waalsteen/Kiezelsteen), 
mevrouw Eenkhoorn (woonzorgmanager IJsselsteen), mevrouw Cauwels 
(projectmedewerker facilitaire dienst), de heer Olivier (woonzorgmanager Leisteen) en 
mevrouw De Pee (coördinator vrijwilligers). 
 
Tijdens de vergaderingen is gesproken over de volgende onderwerpen: 

• mondverzorging door Vitadent 
• inspectiebezoek 
• uitkomsten CQ 2015 
• evaluatie zorgleefplan 
• internet voor cliënten 
• project gastvrijheid 
• evaluatie proces textielverzorging nieuwe stijl 
• BHV-ontruimingsoefening. 

 
Er zijn dit kalenderjaar geen schriftelijke adviezen uitgebracht. 
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6.4.3. Cliëntenraad TDZ 
De cliëntenraad heeft halverwege dit jaar uitbreiding gekregen en bestaat nu uit zes 
personen. Twee personen hebben ook zitting in de centrale cliëntenraad. 
 
De cliëntenraad kwam dit jaar viermaal bijeen. 
Mevrouw N.I. Bickes is locatiemanager van de thuiszorg. 
 
Het was dit jaar heel prettig dat er iedere vergadering iemand van het management uitleg 
kwam geven over haar functie. Dit maakt zichtbaar wat de thuiszorg allemaal doet. 
In februari gaf mevrouw A. Stuurman, casemanager dementie, toelichting; in mei mevrouw 
I. Amegnekou, zorgteammanager verpleging/verzorging; in september de dames I. Bunnik, 
zorgteammanager thuisbegeleiding en verpleging/verzorging, en E. Lindeijer, 
verpleegkundige wondzorg. In december kwam mevrouw. A. Coebergh, oncologie-
verpleegkundige, ter vergadering. 
 
Een enorme teleurstelling was dat half december onverwacht aan de cliënten kenbaar werd 
gemaakt dat de vouchers per 1 januari 2017 stopgezet werden. 
 

6.4.4. Cliëntenraad De Meander 
De cliëntenraad bestond bij aanvang 2016 uit slechts vijf leden, waarvan twee bewoners, 
één mantelzorger en twee leden die in het verleden door inwonende familieleden betrokken 
waren bij De Meander. Ondanks herhaalde oproepen via familienet en de Bosviool is de 
animo voor cliëntenraad zeer gering. Het resulteerde in uitbreiding van slechts één lid, 
mevrouw W. Schotting, mantelzorger van een cliënt op KSW. Dit betekent dat zowel 
mevrouw A. Vermeulen als de heer H. Stolk (beiden niet meer rechtstreeks betrokken bij De 
Meander) nog in de cliëntenraad blijven totdat er zich meerdere kandidaten aanmelden. Het 
reglement geeft deze ruimte.  
De cliëntenraad heeft zesmaal vergaderd in 2016. Het voorzitterschap lag tijdelijk bij de 
locatiemanager totdat één van de leden dit zou overnemen. Als oplossing is aangeboden om 
een duo-voorzitterschap in te stellen. Dit kwam echter ook niet van de grond en resulteerde 
in het feit dat de locatiemanager het gehele jaar het voorzitterschap op zich genomen heeft. 
Een vast agendapunt is de terugkoppeling vanuit de CCR door mevrouw A. Vermeulen. 
Vanwege dit agendapunt zijn de vergaderdata gekoppeld aan de vergadermomenten van de 
centrale cliëntenraad. 
Door de vergaderingen heen liep een rode draad van steeds weer terugkerende 
onderwerpen: het aanbod activiteiten voor bewoners woonzorgcentrum en wijkbewoners, 
inzet vrijwilligers, personeelskrapte. 
 
De cliëntenraad heeft al bij aanvang van het jaar zorgen geuit over de exploitatie en 
uitstraling van het restaurant, de openingstijden, de consumptieprijzen en de 
professionaliteit van het personeel. Dit gaf aanleiding tot een gesprek met de manager 
Horeca in de vergadering van 7 april 2016. Dit gesprek is naar tevredenheid verlopen en 
een aantal actiepunten is door de manager Horeca meegenomen naar het team, te weten: 

• tijdstip van uitserveren warme maaltijd verplaatsen naar 12.00 uur; 
• per tafel gezamenlijk beginnen indien cliënten op elkaar wensen te wachten; 
• verruiming openstelling restaurant tijdens klaverjas-/bridgemiddag; 
• gepaste muziek, afgestemd op de bezoekers; 
• openstelling en bediening terras; 
• bejegening en gastvrijheid medewerkers is een verbeterpunt; 
• activiteiten in het restaurant. 

 
In de vergadering van 20 oktober 2016 is het hierboven genoemde geëvalueerd tot 
tevredenheid van de cliëntenraad, behalve het laatste punt activiteiten in het restaurant. 
De Hollandse middag op zondag is een goede activiteit, georganiseerd door de medewerkers 
Horeca zelf. De cliëntenraad spreekt zich hierover positief uit, echter met de aantekening 
dat er meer activiteiten in het restaurant gehouden kunnen worden, zodat het restaurant 
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een gezellige ruimte voor samenkomst en ontmoeting is zowel voor de bewoners als 
bezoekers uit de wijk. 
  
Overige onderwerpen behandeld tijdens de vergaderingen zijn: 

• evaluatie kerstvieringen 2015 nieuwe stijl. 
Voor de afdeling zorg en het zorghotel was er een high tea, waaraan ook één extra 
persoon mocht deelnemen. Voor de beide afdelingen van kleinschalig wonen was er 
een zelf klaargemaakt kerstdiner op de afdeling en in de recreatieruimte, waarbij ook 
familie aanwezig kon zijn. De kerstvieringen werden als zeer positief ervaren; 

• het huiskamerproject op de 2e etage; 
• herdenkingsbijeenkomst 30 november 2016, met bijdrage vanuit de cliëntenraad; 
• toegang binnentuin in het weekend; 
• onderhoud/verzakking binnentuin; 
• postbezorging en verwerking daarvan op zaterdag; 
• schoonmaak vloeren kamers en balkon van Kanaallaan; 
• veiligheid. De vrije toegang tot 18.00 uur van het pand resulteert in een onveilig 

gevoel van cliënten.  
• Er is een ingezonden brief n.a.v. diefstal bij een bewoner. Mevrouw A. Vermeulen 

heeft hierop actie ondernomen; 
• familieavonden kleinschalig wonen; 
• inkrimping personeel op kleinschalig wonen; toezicht huiskamers; aanstelling nieuwe 

woonzorgmanager; 
• inzet vrijwilligers; 
• HKZ 2015. 

 
Tijdens de vergaderingen is regelmatig gesproken over het landelijk project Waardigheid en 
Trots, waarvan een pilot Warm Welkom op De Meander wordt gehouden. In de vergadering 
van 9 juni 2016 is mevrouw I. Cauwels uitgenodigd om een presentatie van dit project en de 
plannen van De Zellingen met betrekking tot dit project weer te geven. In het kader van 
Warm Welkom is de egel met de vouchers als welkomstattentie en de wensboom 
geïntroduceerd in de cliëntenraad. 
 
Terugkoppeling vanuit de CCR door A. Vermeulen betreft de volgende onderwerpen: 

• transitieronde Thuiszorg 
• directiebeoordeling 2015 
• kwartaalcijfers 
• verzuim 
• CAO 
• vastgoed 
• plannen omtrent verhuizing van 40 bedden naar De Roo i.v.m. realiseren 

eenpersoonskamers in Rijckehove 
• evaluatie textielverzorging 
• rookbeleid 
• project Waardigheid en Trots. Mevrouw A. Vermeulen is als cliëntenraadlid van De 

Meander betrokken bij dit project. 
 

6.4.5. Centrale Cliëntenraad 
In dit kalenderjaar heeft er binnen de centrale cliëntenraad (CCR) geen mutatie 
plaatsgevonden. De raad bestond uit zeven personen, omdat er vanuit De Meander helaas 
nog steeds slechts één afgevaardigde is. 
 
Tijdens de zes reguliere vergaderingen met de bestuurder heeft de CCR ter verduidelijking 
van bepaalde onderwerpen de volgende gasten ontvangen: John Boumans (Achmea), Gerda 
Brink, Ingrid Cauwels, Esmée el Kourchi en Harald Pol. 
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Tijdens de overlegvergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest. 
• Klantstrategie (18-01) 
• Servicepakket (18-01) 
• Begroting 2016 (18-01, 07-03) 
• Transitie HO en VV (18-01, 09-05, 04-07, 26-09, 28-11) 
• Huisvesting en capaciteitsontwikkeling (18-01, 07-03, 09-05, 04-07, 26-09, 28-11) 
• Waardigheid & Trots (18-01, 09-05, 04-07, 26-09, 28-11) 
• Organisatiestructuur (18-01) 
• Jaarrekening en directieverslag (09-05, 04-07) 
• Zelfanalyse 2015-2016 (04-07) 
• Evaluatie zorgleefplan (04-07) 
• Financiën (26-09, 28-11) 
• Zorginkoop (26-09, 28-11) 
• Evaluatie proces textielverzorging nieuwe stijl (26-09) 
• Rookbeleid (28-11) 
• Communicatie bij calamiteiten (28-11) 

 
In de loop van het jaar heeft de CCR positief advies kunnen uitbrengen over de volgende 
onderwerpen: 

• begroting 2016; 
• reductie personele bezetting management; 
• jaarrekening 2015. 

 
 

6.5. Ondernemingsraad 
 
Samenstelling OR per 31-12-2016 

Kiesgroep Thuiszorg (5 zetels) 
Jeannette Buitelaar 
Anita Stuurman  
Desiree Edwards 
Yvonne Zwarts 
Vacature 
Kiesgroep Rijckehove (4 zetels) 
Gerda van Zijl 
Anita Verkaik 
Benita Rook 
Raymon Los 
Kiesgroep Zellingenbreed (3 zetels) 
Saskia van der Putten 
Vacature 
Vacature 
Kiesgroep Crimpenersteyn (2 zetels): 
Beppie de Vos 
Peter Olivier 
Kiesgroep De Meander (1 zetel): 
Cathy Boom 
 
De ondernemingsraad is 21 keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. Twee keer 
vond een extra overleg plaats, één keer in januari en één keer in februari. Met het bestuur 
van De Zellingen vonden zes reguliere overlegvergaderingen plaats. Bij twee van deze 
overleggen (in juni en december) was de Raad van Toezicht vertegenwoordigd.  Tevens is 
het bestuur zes keer aangeschoven tijdens een reguliere OR-vergadering, vier keer ter 
bespreking van het adviestraject Transitie 2.0 en twee keer vanwege een wijziging in de 
werktijden van de dagbestedingscoaches. In de OR-vergadering van 4 april heeft de 
manager B&B een toelichting gegeven op de scholingsplannen vanuit de extra middelen 
Waardigheid & Trots. 
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Dit verslagjaar op de agenda van OR-vergaderingen: 
• Financiën 
• Ontwikkelingen huishoudelijke ondersteuning 
• Vastgoedontwikkelingen 
• Zorginkoop 2017 
• Verzuim 
• Reorganisatie Transitie 2.0 
• Dagbehandeling- en besteding 
• Scholing OR 
• Waardigheid & Trots 
• Werktijden dagbestedingscoaches 
• OR-faciliteiten en budget 
• Jubileumregeling 
• Sociaal Plan en commissie sociale begeleiding 
• Medewerkermonitor. 
 
Adviezen/instemming, gegeven door OR 
• 21-01-2016: De Zellingen, adviesaanvraag transitie 2.0 
• 22-02-2016: OR, reactie op adviesaanvraag transitie 2.0 met verzoek om op alle 

adviezen schriftelijk te reageren. 
 

• 16-02-2016, De Zellingen, verzoek instemming voorstel m.b.t. medewerkermonitor, 
hanteren indeling organisatie-eenheden 

• 11-04-2016, instemming OR inzake voorstel medewerkermonitor 
 

• 11-04-2016, De Zellingen, verzoek instemming deskundigheidsbevordering W&T voor 
22-04-2016 

• 26-09-2016, akkoord scholingsplan W&T 2017 
 

• 22-08-2016: De Zellingen, verzoek instemming Arbobeleidsnotitie 
• 19-09-2016: OR, instemming met Arbobeleidsnotitie 

 
• 26-08-2016: De Zellingen, adviesaanvraag invoering functie muziektherapeut en 

veranderende werktijden dagbestedingscoaches 
• 26-09-2016, OR, akkoord invoering functie muziektherapeut vanuit extra middelen W&T 

 
• 22-09-2016: De Zellingen, instemmingsaanvraag wijziging werktijden 

dagbestedingscoaches 
 

• 08-08-2016, De Zellingen, verzoek instemming wijziging jubileumregeling zoals verzocht 
op 01-12-2015 

• 10-10-2016: OR, instemming met aangepaste jubileumregeling 
 

Samenwerking 
De samenstelling van de OR is in 2016 gewijzigd. Een nieuwe voorzitter en vice-voorzitter 
zijn geïnstalleerd. Zoals ook in 2015 is in gezamenlijkheid gezocht naar een onderling 
passende samenwerking. Als bestuurder ervaar ik de samenwerking met zowel de voorzitter 
als de gehele raad als constructief. Steeds beter lukt het ons de dialoog te voeren, een 
dialoog die bijdraagt aan het verbeteren van de zorg en het benutten van de kracht van 
onze medewerkers, al blijft het een belangrijk ontwikkelpunt, dat voortdurende aandacht 
nodig heeft. 
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6.6. Commissie ethiek 
 
De commissie ethiek bestaat uit acht commissieleden, waaronder altijd een arts en 
geestelijk verzorger en heeft 10 geplande bijeenkomsten gehad. Daarbij vindt twee keer per 
jaar overleg met het bestuur plaats. 
 
In 2016 zijn er verscheidene wisselingen geweest van commissieleden, waarbij er tijdelijk 
onderbezetting was in de commissie ethiek. De nieuwe vacatures zijn benut om meer 
diversiteit in de commissie aan te brengen door vertegenwoordiging van de verschillende 
locaties en afdelingen van De Zellingen. 
In het afgelopen jaar is er één cliëntgebonden casus besproken via de methode Moreel 
Beraad (methode Reliëf) 
 
De overige activiteiten van de commissie ethiek waren o.a. gericht op het bieden van 
informatie aan nieuwe leerlingen en het bespreekbaar maken van prikkelende stellingen via 
intranet. Ook is besloten om lid te worden van Het Neon, een netwerk voor 
ethiekondersteuning in Nederland. Verder is een begin gemaakt met het onderzoek naar de 
vraag in hoeverre het thema ‘Voltooid leven’ speelt bij de doelgroep van De Zellingen. Ook 
staat de commissie ethiek open voor samenwerking met ethiekwerkgroepen van de 
organisaties in deze regio. Er is contact gelegd met de ontwikkelaars van ‘Ethiek light’ van 
het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en er wordt gewerkt aan mogelijkheid voor het 
inzetten van dit instrument voor het bespreken van ethiek op de afdelingen. 
Voor een uitgebreider beeld: zie jaarverslag Commissie Ethiek 2016. 
 
 

6.7. Vooruitblik 2017 bestuurder 
 
In deze laatste paragraaf blik ik, als bestuurder, traditiegetrouw vooruit op het komende 
jaar. Terugkijkend op 2016 en de eerdere jaren van de transitie in de gezondheidszorg kom 
ik tot de conclusie dat het goed zou zijn als 2017 het jaar zou zijn van de bestendiging! 
 
Mijn wens is dat we kunnen stoppen met de domeindiscussies: wat hoort nu bij de Wmo, 
Zvw of Wlz of het op z’n minst kunnen vereenvoudigen, zodat we ons kunnen richten op wat 
voor de cliënten en zijn of haar naasten echt van belang is: goede zorg die bijdraagt aan het 
geluk van de cliënt en zijn/haar naasten ongeacht op welke plek de cliënt zich bevindt; 
goede zorg waardoor de cliënt wordt uitgedaagd zijn/haar vermogens optimaal te benutten 
en mag voelen dat zorg op zijn zorgzaamst gegeven wordt. Als bestuurder zal ik me daar 
samen met al mijn medewerkers voor inzetten.  
 
Vanuit deze gedachten zal De Zellingen zich ook in 2017 hard maken voor het behoud en de 
verdere ontwikkeling van de ketenzorg, zodat de cliënt zijn reis in het landschap van zorg 
gemakkelijk, maar ook efficiënt kan doorlopen. Ik ben ervan overtuigd dat een goede 
afstemming vanuit de keten met onze samenwerkingspartners bijdraagt aan een goede 
kwaliteit van zorg en kostenbesparend is voor de Nederlandse gezondheidszorg.  
 
Een tweede wens is dat het beschadigde imago van de zorg, in het bijzonder van de 
verpleeghuiszorg, wordt hersteld. De “zwarte lijst” van de IGZ en de vele discussies die 
daarop volgden hebben, in mijn optiek, afbreuk gedaan aan het goede dat in een 
verpleeghuis kan worden geboden. Juist voor de toekomst is het nodig dat de beeldvorming 
over het verpleeghuis verbetert; dat het een plek is waar onze cliënten, vooral ouderen, 
goed worden verzorgd, waar medewerkers vakbekwaam werken en jongeren enthousiast 
worden om zich in het vak te bekwamen.  
 
De nieuwe Governancecode Zorg en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zullen de 
komende jaren de nodige aanpassingen vragen. De nieuwe werkwijze en de daaraan 
gekoppelde verantwoording zullen de hele organisatie raken. Als bestuurder wil ik ervoor 
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waken dat het voldoen aan de eisen (g)een doel op zich wordt. Ik maak me er sterk voor 
dat we de eisen benutten om de zorg te verbeteren. 
 
In 2016 zijn we gestart met het actualiseren van ons strategisch beleidsplan. In het voorjaar 
van 2017 willen wij, rekening houdend met de nieuwe wetgeving, onze strategie voor de 
komende jaren presenteren. Op geleide van het strategisch beleidsplan zullen ook de 
strategische plannen met betrekking tot onze medewerkers, de zorg, het vastgoed en de 
financiën (inclusief meerjarenbegroting) worden geactualiseerd.  
 
Samenvattend: laten we ons, ongeacht van alle regelgeving het komende jaar, één doel 
voor ogen houden, namelijk met trots en waardigheid ons vak uitoefenen en een bijdrage 
leveren aan het geluk en de levenskwaliteit van onze cliënten en mantelzorgers.  
De Zellingen, zorg op z’n zorgzaamst.  
 
T. van Wijngaarden-van Dieren, 
bestuurder 
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LIJST MET AFKORTINGEN  
 
ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen 
AO Afstemmingsoverleg 
BA Bedrijfsarts 
B&B Behandel- en Begeleidingsdiensten 
BIG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg 

BM Beleidsmedewerker 
BMG Beleidsmanagement Gezondheidszorg  
BOPZ Bijzondere Opname Psychiatrische Zorginstellingen 
CAK Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten 
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg (beoordeeld de zorgbehoeftes in functies, duur en omvang 

CQindex Consumer Quality Index 
CR Cliëntenraad 
CCR Centrale Cliëntenraad 
CRM Cliënt Relation Management 
CVP Cliëntvertrouwenspersoon 

CVZ College voor zorgverzekeringen 
DBC Diagnose Behandelings Combinatie: dit zijn pakketten van diensten b.v. rondom diabeteszorg i.s.m. het 

ziekenhuis of thuiszorg die gezamenlijk een zorg/behandelingspakket samenstellen met één financiering. 
dbc dagbestedingscoach 
DRP Dienst Rooster Planning: een planningsmodule personele planning 
ECD Elektronisch Cliënten Dossier 

EPD Elektronisch Patiënten Dossier (van de huisartsen) 
EVV’er Eerst Verantwoordelijke Verzorger 
FD Facilitaire dienst 
GVP Gespecialiseerd verpleegkundige 
HKZ Harmonisatie Kwaliteitswet Zorg 
HO Huishoudelijke ondersteuning 

HV Huishoudelijke verzorging 
HVO Huisvestingsoverleg 
IGZ Inspectie Gezondheidszorg 
LM Locatiemanager 
M&M Middelen en Maatregelen 

MDO Multidisciplinair overleg 
MIC Melding Incidenten Cliënten 
MIM Melding Incidenten Medewerkers 
Nza Nederlandse Zorgautoriteit 
P/D gids Producten/dienstengids 

PB Praktijkbegeleiders 
PDL Passiviteiten Dagelijks leven 
PG Psychogeriatrie/mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld/dementie 
POOKO Personeel Organisatie Ontwikkeling Kwaliteit Opleidingen 
POP Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
PZI Personen Zoek Installatie 

RvB Raad van Bestuur 
SAMPC Somatisch ADL (activiteiten van het dagelijks leven: wassen, aankleden, toiletgang etc.) Maatschappelijk 

functioneren, Psychisch functioneren, Communicatie: SAMPC is een hulpmiddel bij het inventariseren van 
zorgproblemen om een zorgplan te maken. 

SIDAG Sexuele Intimidatie Discriminatie Agressie Geweld  
SMT Sociaal Medisch Team 
SOEP Strategische Overleg Externe Partijen 

SOG Specialist Ouderen Geneeskunde  
SOM somatisch 
VPT Volledig Pakket Thuis 
V&V Verpleging en verzorging 
VV in een zorgzwaarte pakket staat voor verzorging en verblijf 

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WIM Werkinstructie map 
Wlz Wet langdurige zorg 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
WZM Woonzorgmanager 

ZB Zellingenbreed 
ZLP  Zorgleefplan 
ZZP ZorgZwaartePakket 
RH, CS, DM, BS Rijckehove, Crimpenersteyn, De Meander, Bermensteyn 
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