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1. Voorwoord 
 
 
Het Jaarverslag is een weergave van de ontwikkelingen van de geconsolideerde stichtingen: 
 
Stichting Schutse Zorg Tholen, beherende de zorginstellingen: zorgcentrum De Schutse (hoofdlocatie) te 
Sint-Annaland, woon-zorgcomplex Vestehof te Tholen en zorgunit Scheldeoord te Stavenisse. 
 
Stichting Protestantse zorgvoorziening Elenahof beherende het servicecentrum Elenahof te Stavenisse.  
 
Met deze aantekening dat het gebouw, in gebruik zijnde voor het zorgcentrum in Sint-Annaland, in eigendom 
is van de corporatie Habion in Houten. De algemene ruimten van servicecentrum Elenahof zijn eigendom van 
de Stichting Protestantse zorgvoorziening Elenahof. De zorgunit Scheldeoord wordt gehuurd van de Stichting 
Ouderenzorg Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Barneveld. Het woon-zorgcomplex Vestehof in 
Tholen-stad, bestaande uit 30 huurwoningen en een algemene ruimte, is eigendom van de woningcorporatie 
Stadlander. Vestehof wordt voor een periode van vijftien jaar gehuurd (vanaf 2014) waarbij de woningen door 
Schutse Zorg Tholen worden doorverhuurd aan ouderen. 
 
Als uitgangspunt voor de verslaglegging wordt gekozen voor de opzet van de Jaarverantwoording Zorginstel-
lingen: het Maatschappelijke verslag, de Jaarrekening en de invoer van feitelijke gegevens in de web-enquête 
DigiMV. Getracht wordt bij de verschillende onderdelen de relaties tussen doelstellingen, inspanningen, pres-
taties en bijstelling van beleid, te verantwoorden. Daarbij ligt het accent nadrukkelijk op de rechtspersoon 
Stichting Schutse Zorg Tholen omdat de geconsolideerde stichting zowel qua omvang als activiteiten beperkt 
is. 
 
De periode van verslaggeving omvat het boekjaar 2016. Het jaar 2016 is voor de stichting het jaar waarin de 
effecten van de verplichte afbouw van de intramurale capaciteit zichtbaar is in de bedrijfsvoering met als resul-
taat een negatief exploitatie resultaat. Met dankbaarheid wordt teruggezien op een jaar waarin positieve resul-
taten zijn gehaald op het gebied van de kwaliteit van zorg en de klantbeleving. Innovatieve ontwikkelingen zijn 
ingezet en de organisatie met haar betrokken medewerkers zijn blij verrast met de nominatie tot ‘Meest cliënt-
vriendelijke zorginstelling van Nederland’ 1door middel van de hoge score op de waarderingssite van Zorg-
kaart Nederland.  Zorg en diensten zijn aangeboden vanuit de vísie ‘Zorg vanuit het hart’, waarbij de Protes-
tants Christelijke identiteit leidend is.  
 
2016 was een jaar waarin veel is geïnvesteerd in de kwaliteit van zorg door middel van scholing van mede-
werkers en uitvoering van verbeterprojecten in het kader van de kwaliteitsopslag binnen de Wlz en de be-
schikbare financiële middelen in het kader van ‘Waardigheid en Trots’, een kwaliteitsimpuls gericht op deskun-
digheidsbevordering van het personeel en uitbreiding van het activiteitenaanbod voor intramurale cliënten. 

 

 
  

                                                      
1. 1 https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/verpleeghuis-en-verzorgingshuis-schutse-zorg-tholen-sint-an-

naland-13316 
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2. Profiel van de organisatie 

2.1. Algemene identificatiegegevens 
 
Naam verslagleggende rechtspersoon     : Stichting Schutse Zorg Tholen  
Adres        : F.M. Boogaardweg 10 
Postcode       : 4697 GM 
Plaats        : Sint Annaland 
Telefoonnummer      : 0166 658600 
Identificatienummer NZa     : 650-1039 
Identificatienummer Kamer van Koophandel   : 41113577  
E-mail adres       : info@schutsezorgtholen.nl 
Internet        : www.schutsezorgtholen.nl 
 

2.2. Structuur van het concern 
 
De juridische structuur van de rechtspersonen is de stichtingsvorm. Binnen de Jaarrekening vindt consolidatie 
plaats van de twee stichtingen. De focus in dit Jaardocument 2016 is vooral gericht op de zorginstelling: zorg-
centrum De Schutse. De activiteiten vinden geheel plaats binnen de sfeer van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) 
en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De stichting bestaat uit deelnemende kerken op het ei-
land Tholen (Zeeland). Ook de leden van de raad van toezicht zijn afkomstig uit deze kerkelijke achterban. De 
kernactiviteit is zorgverlening in de brede betekenis van dit begrip: intramuraal, extramuraal en semimuraal. 
Daarnaast vinden er dienstverlenende activiteiten plaats zoals: bereiding van uitbrengmaaltijden en dienstver-
lening aan bewoners in het aanleuncomplex Vroonhof, het woon-zorgcomplex Vestehof, het servicecentrum 
Elenahof en in het woonzorgcentrum Scheldeoord te Stavenisse. De instelling heeft een toelating voor vijfen-
tachtig verzorgingsplaatsen: 65 plaatsen zware zorg zonder behandeling en 20 plaatsen zware zorg met be-
handeling. Daarbij wordt één plaats specifiek ingevuld voor Hospicezorg in samenwerking met de vrijwilligers-
organisaties de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging). Tevens is er een toelating voor tien plaatsen dag-
verzorging. De stichting beschikt over de erkenning van het Ministerie van VWS voor het toepassen van de 
Wet Bopz voor 26 psychogeriatrische plaatsen. De verpleegunit (20 plaatsen met behandeling) omvat twee 
woongroepen voor kleinschalig wonen psychogeriatrie (totaal zestien plaatsen) en vier plaatsen voor somati-
sche verpleeghuiszorg. Binnen de locatie De Schutse zijn zes appartementen verhuurd in het kader van het 
scheiden van wonen en zorg volgens het nieuwe concept ‘Wonen met zorg’. In woonzorgcentrum Schelde-
oord zijn vijf plaatsen voor verpleeghuis zorg thuis (Volledig Pakket Thuis -VPT) binnen de Wet Langdurige 
Zorg. 
 
Extramurale zorg wordt verleend in het aanleuncomplex Vroonhof, het woon-zorgcomplex Vestehof (vanaf juni 
2014), het woonzorgcentrum Scheldeoord in Stavenisse en in de wijk. Het werkgebied omvat in principe het 
eiland Tholen, al komt het incidenteel voor dat ook zorgvragers van buiten het eiland Tholen gebruik maken 
van het (intramurale) zorgaanbod. In het kader van de Wmo is de zorginstelling aanbieder van Huishoudelijke 
Ondersteuning in Zeeland (contract periode 2012-2019). Dienstverlening, beheer en verhuur van woningen 
vindt plaats door de Stichting Schutse Zorg Tholen. Het beheer van het aanleuncomplex Vroonhof, in eigen-
dom van Habion, is in 2015 overgenomen door Actys Wonen BV. De Stichting Elenahof beheert de algemene 
ruimten van het servicecentrum, waar een sociaal programma en een Open tafel wordt aangeboden aan de 
bewoners van het centrum en de senioren uit het dorp Stavenisse. De inpandige woningen zijn eigendom van 
Stadlander en worden ook door deze corporatie verhuurd. 
 
De stichtingen werken conform de Zorgbrede Governancecode volgens het model raad van toezicht/raad van 
bestuur. Een eenhoofdige raad van bestuur staat aan het hoofd van de twee stichtingen.   
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Daarnaast functioneert een participantenraad met bevoegdheden in adviserende zin, vooral op het terrein van 
identiteit en geestelijke verzorging. De participantenraad is samengesteld uit afgevaardigde kerkenraadsleden 
van de deelnemende kerken. Onder de zorgdienst vallen de verpleegafdelingen (kleinschalig wonen psycho-
geriatrie), de zorgafdelingen, de externe dagbesteding, de extramurale zorg in de wijk, zorg in Scheldeoord, 
Vestehof, Vroonhof en het Hospice. Binnen de facilitaire dienst functioneren de afdelingen centrale keuken, 
was- en linnenverzorging, huishoudelijke verzorging, openbare ruimte, technische dienst en de huishoudelijke 
ondersteuning binnen de Wmo. 
 
De medezeggenschap binnen de instelling krijgt gestalte binnen de cliëntenraad en de ondernemingsraad. 
Beide raden werken vanuit wettelijke bevoegdheden, communiceren binnen overlegvergaderingen met de 
raad van bestuur en brengen (verzwaard) advies uit aan de raad van bestuur van de instelling. 
De cliëntenraad maakt gebruik van het statutaire recht om een bindende voordracht te doen voor een zetel 
binnen de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht woont, volgens een rooster, éénmaal per jaar 
een overlegvergadering van de ondernemingsraad bij. Jaarlijks is er een gezamenlijke vergadering voor raad 
van toezicht, raad van bestuur, managementteam, cliëntenraad en ondernemingsraad. Tijdens de gezamen-
lijke vergadering spreken de gremia, aan de hand van bepaalde thematiek, met elkaar over ontwikkelingen 
binnen de zorg- en dienstverlening en de eigen organisatie. 
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2.3. Kerngegevens 
 
2.3.1.  Kernactiviteiten en nadere typering 
 
De kernactiviteit van de stichting is het verlenen van zorg in het kader van de financiering Wlz binnen de oude-
renzorg. Daarbij is de functie ‘verblijf’ van belang, gezien het intramurale karakter van de instelling. In 2016 
zijn er productieafspraken gemaakt voor de zware zorg (functie ZZP met Behandeling), maar ook voor de 
zware zorg zonder behandeling. De functies binnen de Wlz van Verpleging (VP), Persoonlijke Verzorging 
(PV), Begeleiding/dagactiviteit zijn ook extramuraal ingezet in het kader van overbruggingszorg. Financiering 
vindt plaats via Wlz, Zvw, Wmo en private financiering. Zorgverzekeraars hebben vanaf 2016 alleen voor de 
eigen verzekerde zorg ingekocht, waarbij alleen voor het product Eerste Lijns verblijf (ELV) zorgverzekeraar 
CZ in preferentie tijdelijke verblijfszorg heeft ingekocht voor alle verzekerden, ongeacht waar cliënten verze-
kerd zijn. Huishoudelijk ondersteuning en begeleiding is verleend in het kader van de Wmo, waarbij de ge-
meente Tholen, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, als opdracht-
gever fungeerde. Binnen het woon-zorgcomplex Scheldeoord in Stavenisse is sprake van een combinatie van 
Wlz-zorg door de inzet van Verpleeghuis Zorg Thuis (VPT), Zvw en kleinschalige private financiering. Binnen 
het woon-zorgcomplex Vestehof wordt extramurale thuiszorg geboden binnen de Zvw en de Wmo. 
 
2.3.2.  Patiënten/Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 
 

Kerngegeven Aantal/bedrag 
Cliënten  Aantal 
Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 75 
Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar  72 
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar (WMO/WLZ) 25 
Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) 
per einde verslagjaar (ZVW/WLZ) 

48 

Capaciteit  

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar 

85 (incl. 20 verpleeg-
huisbedden met be-
handeling) 

Productie  
Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar  25468 
Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (incl. 1e lijnsverblijf) 24612 
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (WLZ/WMO) 5538 
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten 
en Wmo-zorg) ZVW/WLZ) 

11373 

Personeel  
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 218 
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 94 
Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen 125.035 
Bedrijfsopbrengsten  
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 7.210.438 
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  6.000.020 
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  1.210.418 

 
2.3.3. Werkgebieden 
 
Het werkgebied van de stichting voor de Wlz/Zvw omvat het eiland Tholen in de provincie Zeeland en valt 
daarmee binnen de regio van Zorgkantoor Zeeland (verzekeraar CZ). In het kader van de Wmo is de stichting 
aanbieder van huishoudelijke ondersteuning in de provincie Zeeland voor de gemeenten rondom de Ooster-
schelde, maar aanvragen beperken zich doorgaans tot het eiland Tholen.  
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2.4. Samenwerkingsrelaties 
 
Zorgkantoor Zeeland (CZ): in het kader van de zorgcontractering intramuraal en VPT voor de Wlz is Zorg-
kantoor Zeeland de aanbestedende partij. Productieafspraken worden jaarlijks gemaakt.  

CZ/Delta Lloyd/Ohra- zorgverzekeraars: inkoop van Eerste Lijns Zorg (ELV)  binnen de Zvw in preferentie 
voor alle verzekeraars. Tevens inkoop van wijkverpleging voor de eigen verzekerden. 

VGZ: inkoop van wijkverpleging voor de eigen verzekerden. 

Achmea/Zilveren Kruis zorgverzekeraar: inkoop van wijkverpleging voor de eigen verzekerden. 

Menzis zorgverzekeraar: inkoop van wijkverpleging voor de eigen verzekerden. 

Multizorg VTZ B.V.zorgverzekeraar: inkoop van wijkverpleging voor de eigen verzekerden. 

De gemeente Tholen: in het kader van de Wmo biedt belanghebbende huishoudelijke hulp en begeleiding, 
aan geïndiceerde inwoners binnen de gemeente. De contractperiode omvat de jaren 2012-2019.  
 
In het kader van het welzijnsbeleid binnen de Wmo verstrekt de gemeente Tholen jaarlijks een subsidie voor 
leefbaarheid en sociale activiteiten in het servicecentrum Elenahof en aanleuncomplex Vroonhof en voor soci-
ale alarmering. Subsidieaanvraag en verantwoording vindt plaats via de stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn.  
 
Gemeente Vlissingen: gevolmachtigde gemeente voor de inkoop van de uitvoering van beschermd wonen. 
 
Stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn: is een overlegplatform tussen de gemeente Tholen en woningcorpora-
tie en zorgaanbieders die regionaal actief zijn. 
 
SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening): partner in het kader van het aanbieden van medische be-
handelzorg (Specialist Ouderen Geneeskunde SOG). Samenwerking vindt plaats in het kader van ketenzorg 
Dementie. 
 
Apotheek Scheldezoom: overeenkomst voor levering en kwaliteitsbewaking van medicatie in het kader van 
de behandelzorg. 
 
Habion: het gebouw is eigendom van de corporatie Habion in Houten. Op basis van een huurcontract vindt er 
huur plaats van het zorggebouw van Habion. Voor de woningen van het aanleuncomplex Vroonhof (30 wonin-
gen) treedt de stichting alleen op voor de huismeesterfunctie en woningtoewijzing.  
 
Actys Wonen: vastgoed beheer aanleuncomplex Vroonhof. 
 
Woningcorporatie Stadlander: samenwerking met betrekking tot beheer en verhuur van de inpandige wonin-
gen van servicecentrum Elenahof (11 woningen) en de huur van het woon-zorgcomplex Vestehof  in Tholen-
stad (30 woningen). 
 
Kerkenraden Gereformeerde Gemeenten Tholen, Poortvliet, Scherpenisse en Sint Philipsland in verband 
met woon-zorgcomplex Vestehof in Tholen-stad. 
 
Allévo: in het kader van de maaltijdvoorziening Tholen en Sint Philipsland (‘tafeltje dekje’) wordt met de ge-
meente Tholen (subsidieverstrekker) en de zorgaanbieders SVRZ/Ten Anker en de thuiszorgorganisatie 
Allévo samengewerkt. Daarbij is de keuken van zorgcentrum De Schutse tevens leverancier van warme maal-
tijden.  
 
Curadomi: samenwerking op het gebied van zorgverlening, ketenzorg, personeel en scholing. 
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Stichting Het Gors: samenwerking in het kader van verpleegkundige interventies in de woonvoorziening  
Annewas in Sint-Annaland. 
 
Huisartsenpraktijk De Smisse te Sint-Annaland: samenwerking in het kader van de huisartsenzorg en apo-
theekvoorziening en samenwerking in het kader van de realisering van de module ouderenzorg, (preventief) 
gericht op zorg voor kwetsbare ouderen. 
 
Anna Zorgt: coöperatie en burgerinitiatief gericht op zorg en leefbaarheid in Sint-Annaland. 
 
Qoin/Samen Doen: organisatie achter het implementeren van gemeenschapsmunten binnen Bergen op 
Zoom en Tholen in de vorm van Positoos waardering. 
 
Stichting Zeeuwse Zorgschakels (Ketenzorg Zeeland): samenwerking ketenzorg dementie, palliatieve 
zorg, hersenletsel en transmurale ouderenzorg. 
 
Netwerk Palliatieve zorg regio Roosendaal, Bergen op Zoom, Tholen: samenwerking en deskundigheids-
bevordering rond palliatieve zorg.  
 
Stichting Eilandzorg, stichting ouderenzorg Noord-Beveland, stichting zorgverlening Cederhof,  
Curadomi, RST en stichting Iriz: informele samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering en kwaliteit van 
zorgverlening. 
 
Stichting Ouderenzorg van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: gebruik van zorgapparte-
ment en toepassing van de regeling Zorginfrastructuur in woonzorgcentrum Scheldeoord in Stavenisse. 
 
Rabobank Nederland: huisbankier en kapitaalverschaffer met betrekking tot langlopende lening. 
 
NPV: samenwerking in het kader van inzet vrijwilligers het Hospice in zorgcentrum De Schutse. 
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap  
 
 

3.1. Normen voor goed bestuur 
 
De Zorgbrede  Governancecode wordt onverkort toegepast volgens het model raad van toezicht en raad van 
bestuur. De omvang van de raad van toezicht is statutair bepaald op 3-5 leden. De statuten van de twee stich-
tingen: Schutse Zorg Tholen en Protestantse Zorgvoorziening Elenahof, voldoen aan de aanvullende eisen 
met betrekking tot enquêterecht en bevoegdheden cliënten (organisaties). Naast de statuten functioneren de 
volgende reglementen: Reglement raad van toezicht, Reglement raad van bestuur, Profielen raad van toe-
zicht, Profielen raad van bestuur en het Reglement participantenraad.  
 

3.2. Raad van bestuur/directie 
 
De functie van bestuurder van de twee stichtingen wordt vervuld door de heer P.W. Kok. De bestuurder functi-
oneert als voorzitter van het managementteam en geeft invulling aan de algemene leiding van de stichtingen. 
Naast het managementteam vindt er directe aansturing plaats van de afdeling administratie, kwaliteit en se-
cretariaat. Medio 2016 is een vacature ontstaan van manager zorg en wonen, deze vacature is niet opgevuld. 
Voor de dagelijkse voortgang van de bedrijfsvoering bestaan er interne afspraken bij tijdelijke (geplande) af-
wezigheid van de bestuurder. Voor afwezigheid ten gevolge van ziekte of anderszins zijn er mogelijke scena-
rio’s vastgelegd. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in aanvulling op de statuten van de stichtingen 
vastgelegd in reglementen.  
 
De bestuurder heeft de vergaderingen van de raad van toezicht bijgewoond inclusief de zelfevaluatie van de 
raad van toezicht. Naast de reguliere vergaderingen heeft er overleg plaatsgevonden met de voorzitter en vi-
cevoorzitter van de raad van toezicht en is advies gevraagd aan de verschillende commissies. Aan de hand 
van het Strategisch Kader voor de jaren 2015-2020 en de Balanced Scorecard is verantwoording afgelegd 
aan de raad van toezicht, aangevuld met benchmarkresultaten, Cliënttevredenheidsuitslagen CQ, exploitatie-
overzichten en managementrapportages ten aanzien van de algemene gang van zaken. Contacten zijn onder-
houden met cliëntenraad, ondernemingsraad en participantenraad. Door de kleinschaligheid van de organisa-
tie en de korte lijnen tussen bestuurder en cliënten is het mogelijk om ook contacten te onderhouden met cli-
enten en familie en zijn begrafenissen bijgewoond van overleden bewoners van zorgcentrum De Schutse.  
 
Samenstelling Raad van bestuur 
 

Naam 
 
P.W. Kok 

 

Bestuursfunctie 
 
Bestuurder 

Nevenfuncties 
 
 geen 
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3.3. Toezichthouders (Raad van Toezicht) 
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
 
De raad van toezicht is in 2016 gevormd door de volgende personen: 
 

Naam 
 

1e Benoeming Benoemings 
termijn 

Functie Nevenfuncties 

Dhr. A.J. van de Breevaart Januari  2011 8 jaar  Voorzitter Bedrijfsleider Aanne-
mingsbedrijf Fraanje 
BV 
 
Secretaris van de 
Identiteitsraad van de 
Groen van Prinsterer-
school in Scherpe-
nisse 
 
Bestuurslid Stichting 
Kristal Kruiningen 

Dhr. J.C. Koopman Januari 2011 7 jaar Vicevoorzitter 
secretaris 

Projectleider in de 
bouw 

Ouderling HHK 
Dhr. A. den Braber    September 2014 8 jaar Lid  Eigenaar DenBraber 

consultancy met de 
volgende projecten/ 
activiteiten  
* M-Tech expert bij 
Platform Béta Tech-
niek 
* Regiocoordinator 
Zeeland Stichting Ge-
zel (zorgassistent in 
het PO) 
* Studie- en loopbaan-
advisering 
 
- Bestuurslid scholen 
voor speciaal onder-
wijs Kapelle 
- Bestuurslid Colon 
Zeeland (Vereniging 
van PO-scholen op re-
form. grondslag) 

Mevr. I. Lindhout-Theunisse September 2015 8 jaar Lid Directeur bij Scheep-
vaartbedrijf Lindhout 
BV 

Consulente Tupper-
ware 
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Overige stichtingen 
 
De raad van toezicht houdt tevens toezicht op de Stichting Protestantse Zorgvoorziening Elenahof te Sta-
venisse. 
 
 
Vergaderingen  
 
De raad van toezicht  heeft zes reguliere vergaderingen samen met de raad van bestuur gehouden, te weten 
op 10 februari, 13 april, 26 mei, 8 september, 1 november en 6 december 2016. 
 
Er is één gecombineerde vergadering van de raad van toezicht , raad van bestuur, managementteam, cliën-
tenraad en OR gehouden op 25 oktober met als thema: Zorgvastgoed met toekomst.  
Het was fijn om op deze wijze de belangen van ouderen op het gebied van wonen en zorg voor de toekomst 
met elkaar te delen. Het thema van de bijeenkomst was een aanvulling op de excursie dag van de raad van 
toezicht van 21 oktober. Als raad van toezicht hebben we toen kennis gemaakt met de wijze van aanbieden 
van zorg in de Kempen. Verschillende generaties wonen bij elkaar in een wijk of gebouw en helpen elkaar.  
 
Afvaardigingen van de raad van toezicht hebben vergaderingen van de ondernemingsraad, de participanten-
raad en de cliëntenraad  bezocht  
De vergaderingen zijn in een goede sfeer en wederzijdse openheid verlopen. De informatie die aan de raad 
van toezicht is verstrekt, was duidelijk en voldoende toegelicht. 
 
 
Werving en selectie, onafhankelijkheid, benoemingsprocedure 
 
In de ontstane vacature binnen de raad van toezicht is in de vergadering van 9 december dhr. Visscher verko-
zen. Dhr. Visscher is al jaren werkzaam in de gezondheidszorg en juist deze invulling was nodig in de raad van 
toezicht. Wij zijn dan ook dankbaar dat deze functie is ingevuld en hopen op een goede samenwerking. Dhr. 
Visscher  zal per 1 januari 2017 in dienst treden.  
 
In de nevenfuncties, die van invloed kunnen zijn op de onafhankelijkheid, zijn geen wijzigingen opgetreden.  
 

 
Ontwikkeling deskundigheid, informatiebronnen en beoordeling eigen functioneren 
 
Verschillende toezichthouders hebben een cursus bij de NVTZ gevolgd met de volgende onderwerpen: 

 Training nieuwe toezichthouder  
 Stakeholdersbeleid 
 Toezichtvisie en toezichtkader 
 Cursus toezichthouden op de gezondheidszorg 
 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
 Adequaat toezicht calamiteiten   

 
Er is een scholingsbudget en criteria opgesteld. Het budget is vastgesteld op € 7500, per jaar. Evaluatie van 
het scholingsbudget en de criteria vindt 1x per jaar plaats.  
 
De raad van toezicht staat in de maatschappij en elk lid heeft zijn netwerk. Via het netwerk kan men informatie 
opdoen die van belang zijn voor de organisatie, zoals op het gebied van zorg, vastgoed, scholing, trainingen, 
gesprekken met gremia. Ook vanuit de Governance is het een taak van de raad van toezicht om gedachten en 
informatie met elkaar te delen. Een toezichthouder kan relevante informatie, via de secretaresse, delen met de 
overige leden middels het document ’ Van Buiten naar Binnen’. 
 
Van de raad van toezicht-leden wordt verwacht dat zij de maatschappelijke ontwikkelingen in het kader van 
Toezicht in de Zorg volgen vanuit de verschillende daartoe geëigende bronnen.  
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Daarnaast verzendt de NVTZ waardevolle informatie en brengen de leden elkaar van interessante (nieuws)be-
richten op de hoogte. Tevens heeft de raad van toezicht de regiomanager van de NVTZ uitgenodigd voor een 
kennismaking en zijn vragen gesteld.  
 
Op 4 april heeft mevr. C. van der Zee een training zelfevaluatie aan de raad van toezicht, raad van bestuur en 
notulist verzorgd. Tijdens de training hebben de aanwezigen, aan de hand van enkele vragen, elkaar open en 
eerlijk “beoordeeld”. Vervolgens hebben alle aanwezigen hun persoonlijke leerdoelen en gezamenlijke ontwik-
kelpunten aan mevr. Van der Zee toegezonden en heeft zij een vergadering bijgewoond als observator. Van 
de observatie heeft zij een verslag gemaakt, waarin de leerdoelen en ontwikkelpunten meegenomen zijn. De 
RvT heeft dit samen besproken en nemen deze leerpunten mee om zich verder te ontwikkelen.  
 
Governance / WNT 
 
Het WNT overgangsrecht is uitgebreid na de in werking treden van de nieuwe klassenindeling per 1 januari 
2016. Schutse Zorg Tholen is per 1 januari 2016 ingedeeld in klasse I. Het bijbehorende bezoldigingsmaxi-
mum voor de bestuurder bedraagt € 98.000. In 2014 is de bezoldiging van de bestuurder vastgesteld op 
€ 102.096 en valt onder het bezoldigingsmaximum van € 112.835 (2014/2015). De raad van toezicht besluit 
om vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de bezoldiging van de raad van bestuur in gelijke delen te verla-
gen naar het lagere maximum conform de klassenindeling die per 1 januari 2016 in werking is getreden, 
zijnde € 98.000. De raad van toezicht overeen om niet over te gaan tot verhoging van het honorarium raad 
van toezicht 2016. Met dit besluit volgt de raad van toezicht niet het advies van de NVTZ (Nederlandse Ver-
eniging van Toezichthouders in de Zorg). Het honorarium bedraagt 75% van het maximum advies van de 
NVTZ. De raad van toezicht is zich ervan bewust dat er veel verantwoordelijkheid op een toezichthouder ligt 
en besluit om ieder jaar de honorering raad van toezicht te bespreken en vast te stellen.  

 
Toezicht op strategie, prestaties en interne controlesystemen 
 
De raad van toezicht heeft tot hoofdtaak het houden van toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de 
algemene gang van zaken. Zij geeft goedkeuring, stelt bepaalde documenten vast en adviseert de raad van 
bestuur op verschillende domeinen.  
 
De voorzitter en vicevoorzitter hebben op 12 januari 2017 een functioneringsgesprek met dhr. Kok gepland. 
Binnen de raad van toezicht wordt dit gesprek geëvalueerd begin 2017. 
De raad van toezicht heeft het document toezichtbezoek in De Schutse opgesteld en vastgesteld. De raad van 
toezicht ziet het als toegevoegde waarde om kennis te nemen en te informeren naar bepaalde onderwerpen 
op de werkvloer. 
 
De Strategienota 2015-2020 is op 26 mei 2015 door de raad van toezicht vastgesteld. De raad komt overeen 
om de voortgang van de onderwerpen in de Strategienota 2015-2020 te bespreken op de raad van toezicht-
vergadering februari 2017.  
 
Van Actiz zijn de belangrijkste wijzigingen op de nieuwe zorgbreedte GC 2017 ontvangen.  
De commissieleden onderzoeken of de reglementen en de statuten raad van toezicht en raad van bestuur nog 
voldoen aan de wijzigingen op Governance Code 2017. Op de vergadering maart/april 2017 geven zij een te-
rugkoppeling van hun bevindingen.  
De commissie Risico heeft de concept procesbeschrijving risicomanagement opgesteld en besproken met de 
bestuurder. Naar aanleiding van het gesprek heeft de bestuurder het concept aangepast zodat dit binnen de 
organisatie gerealiseerd kan worden. Alle punten en domeinen die de commissie heeft aangereikt, zijn in het 
document verwerkt en meegenomen in een jaarlijkse structuur. De raad van toezicht ontvangt door middel van 
verslagen en tools, inzicht in de bedrijfsprocessen en de resultaten van de stichting. De raad van toezicht 
moet zelf de hoogte van de risico’s aangeven wat acceptabel is. De risico’s zijn in een inventarisatiedocument 
ondergebracht met daaraan verbonden een risicoprofiel en het benoemen van de maatregelen. Hierdoor ont-
staat een integraal beeld. De raad van toezicht heeft de procesbeschrijving risicomanagement vastgesteld en 
in de jaarplanning opgenomen.  
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Per 1 januari 2016 is de organisatie geconfronteerd met een nieuw overheidsbeleid over het passend toewij-
zen van een huurwoning in relatie met het inkomen. Dit nieuwe beleid heeft gevolgen voor de instroom van 
huurders Vestehof in Tholen. Voor wat betreft de ontstane huurproblematiek heeft Schutse Zorg Tholen van 
Stadlander ruimte gekregen om de huur te verhogen of te verlagen. Het toewijzen is nu gekoppeld aan het 
inkomen en er wordt niet meer gekeken naar datum van inschrijving op de wachtlijst.  
De verhuur van appartementen in Vestehof wordt nu risicovoller als de organisatie de identiteit handhaaft. In 
de overeenkomst met de kerken zijn stappen aangegeven voor het verhuren van de appartementen in Ves-
tehof. De laatste stap is als de verhuur binnen de eigen identiteit niet meer mogelijk is, dat de organisatie dan 
huurders kan werven via de site van Stadlander. Het risico is dan dat er huurders komen wonen in het woon-
zorgcomplex die niet aan de identiteit voldoen. De bestuurder heeft deze problematiek gecommuniceerd met 
de Ger. Gemeenten en de bewonerscommissie Vestehof. Zolang er sprake is van een wachtlijst zijn er geen 
problemen. Zeker gezien de feiten dat het leegstandrisico niet is toegenomen en het complex financieel ge-
zond is.  
 
Zorgcentrum Ten Anker is gestopt met de maaltijdvoorziening Tafeltje-dekje. In overleg met het SVRZ is be-
sloten dat de maaltijdvoorziening Tafeltje-dekje overgenomen wordt door de keuken van Schutse Zorg Tholen 
om in deze behoefte te voorzien .  
 
Naar aanleiding van de input vanuit de participantenraad-vergadering heeft dhr. Kok het beleid Mens- en zorg-
visie aangepast en heeft de raad van toezicht deze vastgesteld.   
 
Op 26 mei is het jaardocument en het accountantsverslag 2015 besproken, in aanwezigheid van de raad van 
bestuur. Vastgesteld is dat de Schutse Zorg Tholen zich, ondanks turbulente ontwikkelingen in de zorg, in een 
gunstige positie bevindt. 
 
Het Bestuursverslag 2015 is goedgekeurd en het jaarplan 2016 is vastgesteld met de bijbehorende begroting. 
 
In meerdere vergaderingen is van gedachten gewisseld met de raad van bestuur over het zorginhoudelijke 
beleid en de kwaliteit van zorg rondom de cliënten. De raad van toezicht onderschrijft de wijze waarop 
Schutse Zorg Tholen het beleid voor zorg, kwaliteit en veiligheid wil inrichten.  
 
De organisatie maakt gebruik van diverse monitorinstrumenten om toezicht te houden op personeel, cliënten, 
financiën, strategie en beleid, planning en control, cultuur en identiteit, stakeholders, kwaliteit en veiligheid. 
Deze instrumenten, om de prestaties te meten, levert de RvB met de managementrapportage aan en in de 
vergadering van de raad van toezicht goedgekeurd. 
Toezicht op deze terreinen, integrale beoordeling, wordt uitgevoerd op basis van de vastgestelde Balanced 
Scorecard. 
 
Scorecard en de eindrapportage van de gehouden Benchmark zijn opnieuw geauditeerd in oktober. De scores 
van de organisatie waren net iets te laag, zodat verlenging niet heeft plaatsgevonden van de Gouden Keur-
merken Prezo voor intramurale en extramurale zorg en dienstverlening, te weten:  

 Kwaliteit moet breder in de organisatie gedragen worden.  
 Zorgleefplannen zijn goed, maar er zijn nog teveel “losse” lijstjes rondom de verzorging van de cliënt. 

De “losse” lijstjes moeten ook digitaal verwerkt worden in het zorgleefplan. 
Het bestuur en de organisatie gaan de komende tijd hiermee intern aan de slag. Het streven is om oktober / 
november 2017 een her-audit te laten plaatsvinden met als resultaat: Goud. 
 
De dagbesteding voorziet in een grote behoefte. De gemeente geeft indicaties af voor dagbesteding en zij 
vraagt hoe de organisatie omgaat met cliënten die een lichte en een zware indicatie hebben. Door de groep te 
splitsen krijgen cliënten gerichtere dagbesteding conform de indicatie. Het gebouw heeft onvoldoende capaci-
teit om een extra ruimte voor dagbesteding te realiseren. Woningcorporatie Stadlander heeft een huurruimte 
aangeboden in wooncomplex Annahof te Sint Annaland. De ruimte betreft een casco ruimte. De ligging en 
mogelijkheden om invulling te geven aan dagbesteding bieden veel perspectief.   
De bestuurder heeft met de commissie Bouw een bezoek gebracht aan Annahof en de huidige externe dag 
besteding. De organisatie sluit met Stadlander per 1 januari 2017 een langlopend huurcontract (5 + 5 jaar) af. 
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Het huurcontract is opgenomen in de meerjarenbegroting met een mogelijke afschrijving van 10 jaar of langer. 
De verbouwkosten komen voor rekening van Schutse Zorg Tholen. Het betreft een kleinschalig project. Stre-
ven is dat medio maart 2017 de dagbesteding van start zal gaan.  
Bij de voorbereiding kijkt men welke medewerkers in Annahof gaan werken en welke cliënten gaan deelne-
men aan de dagbesteding in Annahof. De dagbesteding bestaat uit max. tien cliënten per dag. Het voornemen 
is dat cliënten met een zware indicatie en cliënten Vroonhof, die minder mobiel zijn, gebruik blijven maken van 
de externe dagbesteding in zorgcentrum De Schutse. Tevens gaan de gedachten uit om de dagverzorging ’t 
Blomhofje samen te voegen met de externe dagbesteding. Gezien de ontwikkelingen neemt de zorg/dagbe-
steding toe en past in het Strategisch beleid. De raad van toezicht vindt het verantwoord om met deze ontwik-
keling verder te gaan.  
 
 
Commissies 
 
 Statuten onderzoek over de uitvoering van de zorgbrede Governance Code – brief Zorgkantoor (mw. Lind-

hout en dhr. Koopman). 
 Risicobeheersing (dhr. Den Braber en mw. Lindhout). 
 Werving / selectie / werkgeverschap / zelfevaluatie (dhr. van de Breevaart en dhr. Koopman). 
 Commissie Bouw (dhr. Van de Breevaart en dhr. Koopman). 
 Document toezichtbezoek (dhr. Van de Breevaart en dhr. Den Braber). 
De commissies hebben voorbereidende en adviserende taken en geen bevoegdheden om namens de RvT 
besluiten te nemen. 
In de vergaderingen van de raad van toezicht worden de vorderingen van de commissies aan de raad toege-
licht en zo nodig worden voorbereide besluiten genomen.  
De commissies geven tevens invulling aan de klankbordfunctie van de raad van toezicht. 
 
 
Toezichtpunten 
 
De raad van toezicht heeft toezicht gehouden en goedkeuring gegeven op de volgende zaken: 

 Procesbeschrijving risicomanagement  
 Besluit om vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2023 de bezoldiging in gelijke klassen te verlagen naar 

lagere maximum conform de klasse indeling 
 Document verbetering acties naar aanleiding van de interim controle 2015 
 Document Toezichtbezoek 
 Werving om zorgaffiniteit te handhaven 
 Managementrapportages 
 Jaarverslag 2015 
 Jaarrekening 2015 
 Jaarrekening Elenahof 2015 
 Jaarplan en begroting 2016  
 Geen verhoging van het honorarium RvT 
 Vast stellen Mens en zorgvisie 
 Opstellen van een beoordelingsverklaring 2016 

 
 

Besluit 
 
Hierbij het jaaroverzicht, waarin vele besluiten zijn genomen.  
De vraag in onze tijd naar zinvol ouder worden, wordt steeds meer actueler en belangrijker.  
Door de snelle veranderingen in onze samenleving zijn we het er niet over eens wat ‘zinvol ‘is.  
Gelukkig mag er binnen Schutse Zorg Tholen de menselijke waardigheid centraal staan.  
We mogen respect, vertrouwen en veiligheid voor ouder wordende mensen niet aan banden leggen door aller-
lei wet en regelgeving. Wij mogen onze ouderen niet uitsluiten omdat God zelf ouderen niet uitsluit. We lezen 
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in de Bijbel in Jesaja 46 vers 4: ,,En tot de ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja tot de grijsheid toe zal Ik u lie-
den dragen. Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden”. En in deze afhankelijkheid is 
er toekomst voor onze ouderen, voor ons tehuis, om het alleen van de Heere te verwachten.  
De raad van toezicht dankt de raad van bestuur met alle medewerkers en vrijwilligers van Schutse Zorg Tho-
len voor ieders bijdrage aan de zorgverlening in 2016. 
 
 

3.4. Medezeggenschaporganen 
 
 
3.4.1. Cliëntenraad 
 
Maandelijkse vergaderingen van de cliëntenraad zijn doorgaans bijgewoond door de bestuurder. Ontwikkelin-
gen binnen de (financiering van) zorg en in de organisatie zijn met de raad gedeeld. In een voor- en najaars-
vergadering heeft de cliëntenraad verslag uitgebracht aan de achterban, de bewoners en cliënten van Schutse 
Zorg Tholen. 
In het kader van de rechten en plichten, zoals vastgelegd binnen de WMZC, is gebruik gemaakt van het recht 
van advies en (verzwaard) advies. Mevrouw P. Geluk-den Engelsman vervult het voorzitterschap van de raad. 
Op 25 oktober 2016 heeft een gezamenlijk vergadering plaatsgevonden van raad van toezicht , raad van be-
stuur, managementteam, cliëntenraad en ondernemingsraad. In die vergadering is nagedacht over de toe-
komst van het zorgvastgoed in het kader van nieuwe ontwikkelingen binnen zorg en vastgoed. 
 
De volgende onderwerpen zijn besproken en/of advies uitgebracht: 
 Jaarrekening en Jaardocument 2015; 
 Begroting 2017; 
 Monitoring financieel beleid 2016 en zorginkoop 2017; 
 Vacature manager zorg; 
 Opstellen en monitoren ontwikkelplannen zorginkoop; 
 Opstellen en monitoring extra middelen plannen ‘Waardigheid en Trots’; 
 Voorbereiden en uitvoeren van project biodynamische verlichting op de PG-afdelingen; 
 Volgen van ontwikkeling rond opleiding wondzorgverpleegkundige en kwaliteitsverbetering wondzorg; 
 Ontwikkeling extramurale zorg en inzet verpleegkundige niveau 5; 
 Vaststelling taakfunctieomschrijvingen fysiotherapeut, coördinator vrijwilligers hospice en teamleider extra-

murale zorg; 
 Verhuizing  interne groepsopvang Uuthoekje en heropening groepsopvang Blomhofje; 
 Voorbereiding uitbreiding dagbesteding Annahof binnen de Wmo; 
 Vaststelling Arboconvenant; 
 Procedure en uitkomsten wijzigingen aansturing keukenteam/vacature hoofd keuken; 
 Ontwikkeling alternatief vervoer dagverzorging; 
 Sollicitatieprocedure en aanstelling nieuwe teamleider extramurale zorg; 
 Resultaten cliënttevredenheid CQ 2016 resultaten audit Prezo 2016; 
 Deelname Zorgkaart Nederland/nominatie meest cliëntvriendelijke zorginstelling 2016; 
 Energiestrijd Zorghuizen 2015/2016, voorbereiding aanschaf zonnepanelen; 
 Project ICT van server naar de Cloud; 
 Doorontwikkeling waarderingsconcept Positoos/Samen Doen; 
 Uitbreiding parkeergelegenheid parkeercirkel Vroonhof; 
 Oriëntering uitbreidingsmogelijkheden zorggebouw Sint-Annaland; 
 Uitvoering en resultaten RI&E 2016. 
 
Opmerkingen en adviezen van de cliëntenraad zijn meegenomen in het beleid. In de maandelijkse vergaderin-
gen is verslag gedaan door de bestuurder omtrent de stand van zaken op de uitkomsten van beleid. De cliën-
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tenraad heeft op basis van een opgestelde begroting, budget ontvangen voor haar activiteiten van de stich-
ting. De cliëntenraad maakt indien nodig gebruik van de diensten van de landelijke commissie van vertrou-
wenslieden. Hier is geen gebruik van gemaakt.  
 
Instemming is verleend met de benoeming van een nieuwe teamleider extramurale zorg, met een proefperi-
ode van één jaar en de vaststelling van de verbeterplannen opslag Wlz en Waardigheid en Trots. 
 
 
3.4.2. Ondernemingsraad 
 
De ondernemingsraad heeft volgens een jaarplanning gemiddeld twee maal per maand vergaderd en is maan-
delijks bijeengekomen voor een overlegvergadering met de raad van bestuur. 
Overleg is gevoerd c.q. advies aan de bestuurder gegeven over: 
 
 Jaarrekening 2015 en Jaardocument 2015; 
 Begroting 2016; 
 Vaststelling opleidingsjaarplan 2016; 
 Vacature manager zorg; 
 Detachering voorzitter ondernemingsraad bij project Samen Doen en vaststelling overgangsregeling; 
 Uitvoering plan wijziging organisatiestructuur: vacaturestellingen invulling teamleider extramuraal, toevoe-

ging functie zorgbemiddeling aan functie teamleider intramuraal,;  
 Deelname Zorgkaart Nederland; 
 Energiestrijd Zorghuizen 2015/2016, voorbereiding aanschaf zonnepanelen; 
 Uitbreiding parkeergelegenheid parkeercirkel Vroonhof; 
 Oriëntering en onderzoek naar gevolgen van CAO-afspraak ‘kanteling werktijden’; 
 Project ICT van server naar de Cloud; 
 Monitoring ontwikkelplan zorginkoop Wlz 2016 en aanvraag 2017; 
 Inzet extra middelen ‘Waardigheid en Trots’ 2016 en aanvraag 2017; 
 Resultaten CQ 2016 / resultaten audit Prezo 2016; 
 Voorbereiding uitbreiding dagbesteding Annahof binnen de Wmo; 
 Oriëntering uitbreidingsmogelijkheden zorggebouw Sint-Annaland. 

 
In 2016 is een overlegvergadering bijgewoond door een lid van de raad van toezicht .  
 
 
3.4.3.  Participantenraad 
 
De participantenraad, samengesteld uit kerkenraadsleden van de in de zorgstichting participerende kerken, is 
in 2016 tweemaal als raad bijeengekomen. De Jaarrekening van de stichting is besproken en de kerken heb-
ben voorzien in de extra financiering voor het vrijwilligerswerk binnen het Hospice. Tevens is aandacht ge-
vraagd voor het werk van de commissie maaltijdvoorziening op het eiland Tholen. Leden van de participanten-
raad en de deelnemende kerkenraden hebben deelgenomen aan het verzorgen van de weeksluitingen voor 
de bewoners.  
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4.  Beleid, inspanningen en prestaties 
 
 
Na het transitiejaar 2015 is het verslagjaar 2016 een periode waar het gevolg van nieuw overheidsbeleid zicht-
baar is. De afbouw van het verzorgingshuis en het deels omzetting naar het scheiden van wonen en zorg 
heeft grote gevolgen gehad voor zorginstellingen met een lage zorgzwaarte. Voor Schutse Zorg Tholen bleef 
de afbouw van de intramurale capaciteit uiteindelijk beperkt tot zes appartementen, een afbouw met overigens 
ook ingrijpende financiële consequenties.  
 
De kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid over de verpleeghuiszorg heeft meer dan ooit de aandacht ge-
vraagd in de media en de politiek. Schrijnende verhalen en onder toezichtstelling door de Inspectie Gezond-
heidszorg van verschillende instellingen bepalen de beeldvorming, waarbij de vele voorbeelden van goede en 
verantwoorde zorg en hoge cliënttevredenheid de aandacht niet meer bepalen. Het manifest van Hugo Borst 
en Carin Gaemers met als thema “Teveel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen krijgen structureel niet de 
zorg die zij zo hard nodig hebben. Door gebrek aan aandacht zijn teveel verpleeghuisbewoners veroordeeld 
tot een monotoon bestaan. Dit is een aantasting van hun grondrechten”, heeft breed instemming ontvangen. 
Het manifest samengevat in tien actiepunten, is door de politiek overgenomen in een debat in de Tweede Ka-
mer op 8 december 2016. De invulling van nieuw beleid zal pas vanaf 2017 of mogelijk pas na de kabinetsfor-
matie duidelijk worden. Hoewel er grote verschillen bestaan tussen de verpleeghuizen onderling wat betreft de 
kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid is wel duidelijk dat er een forse financiële impuls nodig is.  
 
Ontwikkelingen rond de kwaliteit van zorg hebben eerder al geleid tot de brief van Staatssecretaris van Rijn 
met het bijbehorende plan van aanpak2. In dit plan worden activiteiten benoemd voor de periode tot 2025, dus 
een perspectief van 10 jaar. Uitgangspunt is daarbij “de ontwikkeling van de maatschappij, de eisen van de 
‘nieuwe’ ouderen, de ontwikkeling van de complexiteit van de vraag en de vernieuwing op thema’s als nieuwe 
vormen van wonen, e-health-zorg, medicatie en behandeling (ook in de laatste levensfase), de relatie tussen 
formele en informele zorg (vrijwilligers) en de verbinding tussen generaties”. Concreet heeft dit geresulteerd in 
een opslag op het tarief ZZP (intramuraal Zorg Zwaarte Pakket) op basis van een plan,  opgesteld in samen-
spraak en met instemming van de cliëntenraad, gericht op het verbeteren van de kwaliteit met betrekking tot 
een zinvolle dagbesteding en het versterken van deskundigheid van personeel. Dit plan is in 2016 volledige 
gerealiseerd3.  
 
Het stelsel van langdurige zorg en ondersteuning moet beter aansluiten bij de ontwikkelingen en eisen van 
deze tijd. Zowel binnen de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg als in de gehandicaptenzorg blijven 
mensen langer zelfstandig en zijn zij langer zelfredzaam. Daarbij staan kwaliteit van leven en welbevinden 
voorop. In de brief ‘Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst’4 heeft het kabinet zijn toe-
komstvisie vastgelegd. De bedoeling is dat het systeem vereenvoudigd, waarbij er lokaal sprake moet zijn van 
maatwerk door professionals, mantelzorgers en vrijwilligers. De Wmo is gericht op het bevorderen van zelfred-
zaamheid en participatie en regelt ondersteuning, toegesneden op de persoonlijke situatie van mensen. Ge-
meenten krijgen de opdracht de toegankelijkheid te verbeteren van voorzieningen gericht op meedoen van 
mensen met een beperking in de samenleving. Binnen de Wmo is een duidelijke groei waarneembaar van 
dagbesteding en individuele begeleiding. De organisatie heeft fors geïnvesteerd in de informele zorg vanuit de 
door de overheid gewenste kanteling van formele zorg naar informele zorg. Het mantelzorgproject is verder 
uitgebouwd met positieve effecten voor de kwaliteit van zorg. Mantelzorgers zijn meer betrokken bij de zorg 
van partner of familielid, werken nauwer samen met de professional en daarmee ontstaat een beter afgestemd 

                                                      
2 ‘Met waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’, verbeterplan staatsecretaris J. van Rijn,  
10-02-2015 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/02/10/waardigheid-en-trots-liefdevolle-
zorg-voor-onze-ouderen.html 
 
3 Voor Schutse Zorg Tholen gaat het om een jaarlijks bedrag van ± € 50.000. Dit bedrag mag voor 65% ( € 32.500) be-
steed worden aan activiteiten en 35% (€ 17.500) aan deskundigheidsbevordering. 
 
4 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/04/25/kamerbrief-hervorming-langdurige-
zorg-naar-een-waardevolle-toekomst.html 
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activiteitenaanbod naar wens van de zorgvrager. Daarnaast is er een structurele samenwerking opgezet met 
de Sint-Annalandse zorgcoöperatie Anna Zorgt, waarbij vrijwilligers van de zorgcoöperatie structureel worden 
ingezet voor het dagelijks vervoer van bezoekers voor de dagbesteding. Ook het in gezamenlijkheid afwegen 
van noodzaak en mogelijkheid om binnen de thuissituatie informele zorg te organiseren, leidt tot een kwali-
teitsverbetering en verlaging van de zorgkosten. 
 
De Wlz (Wet langdurige zorg), is bedoeld voor de meest kwetsbare ouderen en gehandicapten. Deze wet ga-
randeert 24 uur per dag zorg of toezicht in een veilige leefomgeving voor wie dit nodig heeft. Opname in een 
instelling kan een optie zijn. Er is keuze mogelijk voor een pgb (Persoonsgebonden budget) of zorg in natura, 
maar kan ook worden afgenomen in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis 
(MPT). De Wlz biedt meer ruimte voor de professionals in de zorg en wordt minder bepaald door het indicatie-
besluit van het Centrum Indicatiestelling (CIZ). In Scheldeoord kon door het inzetten van VPT de 24-uurs zorg 
gecontinueerd worden. Naast gebruik van de overgangsregeling Zorginfrastructuur voor de complexen Schel-
deoord, Vroonhof, Elenahof en Vestehof konden investeringskosten voor technologie en exploitatielasten voor 
zorginfrastructuur gedekt worden. Vraag is wel of en hoe deze regeling wordt voortgezet na het laatste over-
gangsjaar 2017. In het kader van de zelfanalyse en het opstellen van verbeterplannen Wlz kon in nauwe sa-
menwerking met de Cliëntenraad een opslagtarief van 3% op de ZZP-productie ingezet worden voor kwali-
teitsontwikkelingen en innovatie. Het plan is uitgevoerd en uitgebreid verantwoord aan het Zorgkantoor CZ. De 
inhoud betreft drie onderwerpen: 

1. Ontwikkelen van beleid rond wondzorg door het opleiden van een wondverpleegkundige volgens de 
geldende standaard en het ontwikkelen van instellingsbeleid rond preventie en behandeling van won-
den; 

2. Investeren in belevingsgerichte zorg door het implementeren van biodynamische verlichting in de 
twee huiskamers voor psychogeriatrische bewoners; 

3. Doorontwikkeling van het mantelzorgbeleid door middel van een waarderingsconcept (gemeen-
schapsmunten), het aanstellen van een mantelzorgcoördinator en deelname aan het regionale project 
Samen Doen. 

  
Van het budget Wlz is uiteindelijk 99% gerealiseerd met een lichte onderproductie die niet is ingezet. De on-
derproductie is veroorzaakt door terugval van het aantal echtparen door overlijden van partners en het ontbre-
ken van echtparen op de wachtlijst, waarvan beiden een indicatie voor opname dienen te hebben. In die zin 
was het in 2016 goed merkbaar dat de instroom van echtparen stagneert door het vervallen van indicaties met 
een lagere zorgzwaarte. Helaas heeft deze onderproductie ook gezorgd voor een exploitatietekort over 2016, 
naast de korting op het intramurale budget in verband met de verhuur van zes zorgappartementen.  
 
De Zorgverzekeringswet (Zvw) richt zich op zorg met een medisch karakter. Ook de wijkverpleging maakt hier 
onderdeel van uit. Doelstelling is dat wijkverpleegkundigen een belangrijke rol spelen in passende zorg en on-
dersteuning. Daarbinnen is samenwerking tussen professionals in de eerste lijn van groot belang. Gemeenten 
en zorgverzekeraars dienen afspraken te maken over afstemming tussen zorg en maatschappelijke onder-
steuning in de wijk. In 2016 hebben alle zorgverzekeraars voor de eigen verzekerden zorg ingekocht bij de 
thuiszorgaanbieders. Door afspraken rond herschikking van het budget is alle thuiszorgproductie over 2016 
ook betaald waarbij met name onder de verzekerden van de VGZ de grootste groei is gerealiseerd. Door de 
uitbreiding van de zorgvraag in de woonzorgcomplexen en de zorg in de wijk is het extramurale team uitge-
breid en gesplitst in teams voor Sint-Annaland, Stavenisse en Tholen-stad. In 2016 heeft de zorgverzekeraar 
CZ in preferentie ingekocht voor alle zorgverzekeraars voor de Eerste Lijns Verblijfszorg (ELV) met een kort-
durend karakter inclusief de Hospicezorg. Ook deze zorg op indicatie van de huisarts voorziet in een behoefte, 
omdat daarmee kortdurende herstelzorg of palliatieve zorg ingezet kan worden en onnodige opname in een 
ziekenhuis vermeden wordt. 
 
Binnen de Wmo Huishoudelijk Ondersteuning is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor een te behalen resul-
taat en heeft de zorgaanbieder de vrijheid individueel te sturen en de hulp en begeleiding in te zetten naar be-
hoefte en dat in nauwe afstemming met cliënt en mantelzorgers. Het calamiteitenbudget voor de Huishoude-
lijke Ondersteuning en de aanvullende regeling van de overheid in het kader van de HHT (Huishoudelijk Hulp 
Toelage thuiszorg) is ingezet om de knelpunten op te lossen of om in de behoefte aan extra ureninzet te voor-
zien. 
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Over 2016 is een controle AO/IC (Risicoanalyse Productregistratie 2015) uitgevoerd door een externe partij, te 
weten: Albij. De juiste en volledige werking van de AW 319 waarborgt de rechtmatigheid van de gefactureerde 
productie. Het vaststellen van de feitelijke levering van zorg heeft de laatste jaren steeds meer de aandacht. 
 
In het kader van de heraudit met betrekking tot het kwaliteitslabel Prezo 2014 heeft er een positieve beoorde-
ling plaatsgevonden van de kwaliteit door bureau Perspekt. Prezo Zilver werd toegekend voor de intramurale 
en extramurale zorg. Van de 15 prestaties (het beoordelings- en wegingskader) ontbraken voor de kwalificatie 
Goud bij prestatie V 2.5, het onderwerp ‘Werkend kwaliteitssysteem, enkele punten’ door de auditcommissie 
als volgt verwoord: 
 
“Schutse Zorg beschikt over een recent vernieuwd digitaal documentbeheerssysteem. De organisatie heeft 
voldoende aantoonbaar gemaakt dat zij ook beschikt over een werkend kwaliteitssysteem. Onduidelijk welke 
analyses ( MIC, MIM, klachten, zelfanalyse zorginkoop, uitkomsten, interne audits, etc.( de basis vormen van 
de verbeter-, borgingsplannen. Het cyclisch denken is binnen de organisatie nog onvoldoende ingevoerd. Er is 
weinig samenhang aangetroffen tussen de verschillende onderdelen van het kwaliteitssysteem. Een voorbeeld 
hiervan is terug te zien bij de plannen die in het kader van Waardigheid en Trots worden ingezet. Deze plan-
nen zijn niet af te leiden uit de zelfanalyse zorginkoop. Het samen werken aan kwaliteit en de ondersteuning 
op managementniveau zijn hierbij aandachtspunten.” 
 
Hoewel er geen enkele verplichting hieromtrent bestaat is toch besloten om gedurende het jaar 2017 een ver-
beterproject te starten teneinde in november 2017 alsnog door middel van een heraudit te voldoen aan alle 
voorwaarden voor een werkend kwaliteitssysteem.  
 
De cyclus Planning & Control en risicomanagement in het kader van het verbeteren van de reeds functione-
rende Balanced Score Card (BSC) is in 2016 gecontinueerd en het risicomanagement is geactualiseerd en in 
een vergadering van de raad van toezicht  opnieuw vastgesteld.  
Naast de financiële parameters is op niet-financiële parameters, aan de hand van de Balanced Score Card, in 
de oktober-vergadering gerapporteerd aan de raad van toezicht . De BSC hanteert de organisatie als een ont-
wikkelmodel, waarbij lopende het jaar parameters zijn toegevoegd. Op deze wijze is de organisatie in al haar 
facetten aan de orde gekomen en is structureel aandacht besteed aan het onderwerp risicomanagement. 
Daarnaast is per halfjaar een exploitatieoverzicht met een toelichting van de raad van bestuur geagendeerd 
voor de raad van toezicht . 
 
Het Compliance beleid heeft de aandacht gekregen in het kader van het voldoen aan beleid- en regelgeving. 
Zaken in het kader van mededinging waren niet aan de orde. Externe toetsing in het kader van wet– en regel-
geving door externe stakeholders/toezichthouders heeft, buiten de automatische systeemcontrole, niet plaats-
gevonden.  
 
De Interim Controle 2016 uitgevoerd door accountantskantoor Verstegen heeft niet geleid tot opmerkingen 
van belang voor de bedrijfsvoering. Naast het informatieprotocol is de Risico-inventarisatie met bijbehorende 
risico’s en maatregelen opnieuw beoordeeld en aangepast. 
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Risico-
velden 

Onder-
delen 

Risico’s  Maatregelen Score 

Aanstu-
ring Or-
ganisa-
tie 

Raad 
van Toe-
zicht 
(RvT) 

Een goede profielenmix is van be-
lang: er is risico van een blinde vlek. 
Het profiel kan nog aangescherpt. 

Geen directe maatregelen noodzake-
lijk. Er is een rooster van aftreden. 
De plaatsen zijn redelijk goed te ver-
vullen. 
De RvT is vnl. regionaal bemand.  
Toepassing van de Health Gover-
nance Code. De rollen zijn verdeeld. 
 
De rollen en profielenmix zijn goed 
vertegenwoordigd. Mogelijk aan-
dachtsgebied wat wellicht nog aan-
dacht behoeft binnen de RvT is juri-
dische deskundigheid. 

C 

 Raad 
van Be-
stuur 
(RvB)  

Er is een 1-hoofdige RvB. Kennisde-
ling vindt plaats met het manage-
mentteam (MT) en de RvT. De RvB 
is onderhandelingsvaardig en kent de 
weg naar relevante partijen. 
Er is een open communicatie met 
het MT en RvT. 
Met de RvT, externe experts wordt 
regelmatig gesproken over de strate-
gische- en de financiële koers en 
keuzes. 
Visie en stappen worden met het MT 
en RvT gedeeld. 
Er is een risico op overbelasting en 
wegvallen van kennis bij ziekte o.i.d. 

Bij geplande en plotselinge afwezig-
heid is er vervanging bij elke MT-lid 
op de dagelijkse gang van zaken. 
 
RvT regelt langdurige/structurele ver-
vanging. 
 
 

C 
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Risi-
co-
vel-
den 

Onder-
delen 

Risico’s  Maatregelen Score 

 Manage-
ment-
team  
2 mana-
gers en 
1 be-
stuurder 

MT is verantwoordelijk voor formatie, kwaliteit 
en financiën. Er is voldoende deskundigheid en 
innovatief vermogen. Er is respect en een geza-
menlijk doel. 
Het vermogen om calamiteiten op te vangen is 
aanwezig. Er zijn functieprofielen. Het is een 
goede ploeg. Het risico zit in het dragen van 
verantwoordelijkheid en het kiezen bij bijvoor-
beeld grote ombuigingsoperaties bij bijv. weg-
vallen van een deel/delen van de financiering 
door het zorgkantoor.  
Er is een risico op overbelasting en wegvallen 
van kennis bij ziekte o.i.d. 

Vanaf maart 2016 is de func-
tie van manager zorg en wo-
nen niet meer ingevuld. De 
bestuurder vervangt en dele-
geert waar mogelijk naar de 
teamleiders zorgdienst. 
 
Leeftijdsopbouw van de aan-
wezige managementteamle-
den is homogeen en vervan-
ging is op basis hiervan de 
komende 10 jaar niet nodig. 
 
Vervanging is niet geregeld, 
bij structurele uitval binnen 
het huidige management-
team zal externe ondersteu-
ning noodzakelijk zijn. 
 
In het voorjaar van 2017 
wordt opnieuw de organisa-
tiestructuur beoordeeld en 
indien nodig aangepast.  
 
 

D 

 Midden-
kader: 
teamlei-
ders,  
admini-
strateur  

Middenkader is verantwoordelijk voor de opera-
tionele zaken m.b.t. inzet personeel, kwaliteit 
zorg en dienstverlening en de Directe kosten 
van hun resultaatverantwoordelijke eenheid. 
Het risico zit in het verschil in de deskundigheid 
c.q. vaardigheden van de managers en er is ri-
sico op overbelasting en wegvallen van kennis 
bij ziekte o.i.d. 

De drie teamleiders leggen 
verantwoordelijkheid af aan 
de bestuurder. Deskundig-
heidsbevordering bij ver-
schillende teamleiders is op-
genomen in het opleidings-
plan. 
Waarneming wordt of intern 
geregeld (vervanging door 
teamleiders) of extern inge-
huurd. 
 

D 
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Risi-
co-
vel-
den 

Onder-
delen 

Risico’s  Maatregelen Score 

 Uitvoe-
rend per-
soneel 
 

Het middenkader is verantwoordelijk voor 
het personeelsbeleid (HRM). De aan-
dachtsgebieden zijn  
 Instroom en uitstroom (werving, se-

lectie en ontslag) van personeel 
 Ontwikkeling van personeel (functio-

neringsgesprekken, personeelsbeoor-
delingen, opleidingen en competen-
tiemanagement) 

 Arbeidsomstandigheden (zie perso-
neel) 

 Verzuimbegeleiding en gezondheids-
beleid. 

 
Het risico is dat onvoldoende of verkeerde 
aandacht voor personeelsbeleid kan lei-
den tot lagere kwaliteit en kwantiteit van 
de dienstverlening door lagere motivatie 
dan wel door ongewenste (tijdelijke) uit-
stroom van medewerkers.  
 
 
Door geringe mobiliteit en personele ver-
grijzing, mede in relatie met het verschui-
ven van de pensioengerechtigde leeftijd, 
ontstaan er risico’s ten aanzien van de in-
zetbaarheid en vitaliteit van medewerkers. 

HRM (personeelsbeleid) terug 
naar de lijn (managers/ teamlei-
ders).  
Gecentraliseerd zijn daarbij oplei-
dingen, functiebeschrijvingen en –
waardering (FWG) alsmede be-
loningsbeleid en arbeidsvoorwaar-
denbeleid.  
 
Hierbij is op afroep externe onder-
steuning vanuit de ViaZorg (P&O) 
en de Arbodienst beschikbaar. 
 
Tot slot is voor het middenkader 
ruimte in het opleidingsbudget 
voor specifieke cursussen en trai-
ningen op HRM terrein.  
 
 
 
 
 
 
Actief beleid rond arbeid en ge-
zondheid ( PMO, voorlichting), ex-
tra aandacht voor arbeidsomstan-
digheden, gezond roosterbeleid 
met aandacht voor de privésituatie 
van medewerkers (kanteling werk-
tijden) 
 

B 

Cul-
tuur 
 
 
 
 
 
 

Familie-
cultuur 
en be-
trokken-
heid bij 
de orga-
nisatie 

De missie ‘Zorg vanuit het hart’ is herken-
baar en staat in duidelijke relatie met de 
identiteit, kwaliteit en beeldvorming. 
 
Het risico is dat binnen de breedte van de 
organisatie en het functioneren van teams 
op afstand, teams een eigen invulling 
kunnen gaan geven aan het beleid en 
daarmee ‘los komen te staan’ van het ge-
heel dan wel eigen accenten leggen die 
afwijken van de doelstellingen van identi-
teit en kwaliteit. 

 
 
 
 
 
Aansturing van de tams door dui-
delijke leiding, feed back, intervisie 
door het middenkader. Daarbij is 
het van belang om aandacht te 
hebben voor de cultuuraspecten 
die leiden tot een positieve betrok-
kenheid, maar ook risico’s met 
zich mee kunnen brengen 

B 
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Risi-
co-
vel-
den 

Onder-
delen 

Risico’s  Maatregelen Score 

Fi-
nan-
ciën 

Finan-
ciering 
Wlz gel-
den 

Met zorgkantoor wordt de productie af-
gesproken: daar wordt uiteindelijk de 
capaciteit en dus de inkomsten be-
paald.  
Risico: overschrijden van productiepla-
fonds en zzp mix alsmede het niet rea-
liseren van verbeterplannen om de ta-
riefsopslagen niet worden vergoedt en 
het achterblijven van de uitname van 
de lage ZZP’s. 

In kaart brengen van op handen 
zijnde beleidswijzigingen vanuit de 
overheid en het bijtijds anticiperen 
hierop. 
Monitoren van gerealiseerde produc-
tie versus afspraken, waardoor bijtijds 
inzichtelijk wordt wat eventueel wordt 
over geproduceerd en een goede af-
weging gemaakt wordt om hetzij het 
risico te nemen, hetzij te stoppen met 
over produceren. 

B 

 Finan-
ciering 
Wijkver-
pleging 

Vanaf 2016 zijn met 6 zorgverzeke-
raars productieafspraken gemaakt. 
Elke verzekeraar hanteert daarbij an-
dere voorwaarden en kent andere ta-
rieven. Ook zijn er verzekeraars die 
werken met een productieplafond.  
Risico: overschrijden van productiepla-
fonds en niet voldoen aan de leve-
ringsvoorwaarden waardoor het niet 
gecontracteerde tarief wordt vergoed.  

In kaart brengen van de leverings-
voorwaarden per zorgverzekeraar en 
het bijtijds anticiperen hierop. 
Monitoren van gerealiseerde produc-
tie versus afspraken, waardoor bijtijds 
inzichtelijk wordt wat eventueel wordt 
over geproduceerd en een goede af-
weging gemaakt wordt om hetzij het 
risico te nemen, hetzij te stoppen met 
over produceren. 

B 

 Finan-
ciering 
WMO 
gelden 

De WMO wordt met de Samenwer-
kingsverband Welzijnszorg Ooster-
schelderegio afgesproken en afgere-
kend. 
 
Risico: wijziging beleid gemeente/over-
heid en bezuinigingen alsmede risico 
van missen aanbestedingstraject. Ge-
meenten zijn voornemens na 2017 te 
stoppen met de Alpha hulpconstructie.  
 
Contract WMO begeleiding loopt tot 30 
april 2024  
Contract WMO HH loopt tot 31 decem-
ber 2017 
 

Op de hoogte blijven van plaatselijke 
politieke besluitvorming door het parti-
ciperen in lokale gemeentelijke c.q. 
politieke instanties/netwerken. 
 
Werken met flexibele krachten (deels 
al voorzien door inzet van Alphahul-
pen) 
 
Verlies van aanbesteding kan niet al-
tijd worden voorkomen. Personeel 
overhead is dan het grootste pro-
bleem en zal moeten afvloeien. Direct 
uitvoerend zal waarschijnlijk worden 
overgenomen omdat het werk in de 
regio blijft. 

B 

Risi-
co-
vel-
den 

On-
der-
delen 

Risico’s  Maatregelen Score 
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 Parti-
culiere 
zorg 

Als gevolg van de bezuinigingen door de 
overheid kan het in toenemende mate voor-
komen dat cliënten boven de indicatie of 
zonder indicatie zorgdiensten gaan afne-
men van Schutse Zorg. 
Het risico bij particuliere zorg is dat BTW 
heffing aan de orde is en niet (tijdig) wordt 
aangegeven en afgedragen. 

Op de hoogte blijven van (wijzigin-
gen in) fiscale wet- en regelgeving. 
Indien zorg wordt geleverd boven 
de indicatie is deze zorg vrijgesteld 
van BTW. 

B 
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Risi-
co-
vel-
den 

Onder-
delen 

Risico’s  Maatregelen Score 

 Overige 
op-
breng-
sten 

Onder de overige opbrengsten wordt verstaan: 
a. Verhuur appartementen 
b. Maaltijden/restaurant, servicepakketten 

en overige dienstverlening 
 

Risico’s zijn het volgende: 
 
Het algemene risico is dat indien de overige op-
brengsten meer dan 10% van de totale opbreng-
sten bedragen het risico op VPB heffing aanwezig 
is.  
 
Ad a) 
Als gevolg van de afbouw van de intramurale 
plaatsen (en daarmee scheiden wonen en zorg) 
zullen appartementen onttrokken worden aan de 
Wlz. Het risico hierbij is dat geen reële huurprijs in 
rekening wordt gebracht en de huuropbrengsten 
niet in mindering worden gebracht op de na te cal-
culeren kapitaallasten alsmede de verhuurders-
heffing 
 
Ad b) 
De risico’s zijn voornamelijk het niet kostendek-
kend werken van de faciltaire dienst waardoor fei-
telijk Wlz gelden worden aangewend voor niet-
Wlz activiteiten. Daarnaast is het risico aanwezig 
van BTW –heffing. Vanaf oktober 2016 worden op 
Tholen alle uitbrengmaaltijden geleverd door de 
organisatie waarmee het volume is toegenomen 
met 60%. 
 

Klanttevredenheid hoog 
houden. 
 
In algemene zin dienen wij-
zigingen in wet- en regelge-
ving omtrent fiscale aspec-
ten nauwlettend gevolgd te 
worden. 
 
 
 
 
 
Op basis van de jaarreke-
ning 2014 zijn de overige 
opbrengsten over 2014 ca 
9,5% van de totale opbreng-
sten.  
 
Ad a) 
Van College sanering is toe-
stemming voor verhuur; de 
huuropbrengsten worden in 
mindering gebracht op de 
na te calculeren kapitaallas-
ten in de nacalculatie.    
Ultimo januari 2017 zijn 5 
appartementen verhuurd; de 
verhuurdersheffing is pas 
vanaf 10 appartementen 
aan de orde. 
 
 
 
Ad b) 
Betreft zorgdiensten en is 
vooralsnog btw vrijgesteld. 
Verlies of afname betekent 
wel vertrek personeel. 
 
 

B 

   Maaltijden In het restaurant 
en uitbrengmaaltijden wor-
den voor € 6,45  verkocht. 
De administrateur monitort 
extracompabel de hoogte 
van de kosten van voeding 
ten opzichte van het aantal 
maaltijden en vorige perio-
den. 
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Risi-
co-
vel-
den 

On-
derde-
len 

Risico’s  Maatregelen Score 

 Vast-
goed 
zorg-
cen-
trum 

Investeringen in nieuwbouw  
Risico’s 

 
- Appartementen zijn niet 

geschikt voor zware zorg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leegstand 
 
 
 

- Onderhoudsvoorziening 
is niet toereikend 

- Kosten (rente/afschrij-
ving/onderhoud c.q. huur-
lasten) passen niet bin-
nen de bekostiging vanuit 
de NHC’s en verhuurop-
brengsten 
 

- Afschrijvingsduur c.q. 
lengte huurovereenkomst 
sluit niet op de bekosti-
ging  

 
- Liquiditeit onvoldoende 

om verbouwingen en/of 
onderhoud uit te voeren 

 
 

 
 

- Huidige eigenaar Habion 
is (vanuit eigen strate-
gisch beleid) niet meer 
bereid medewerking te 
verlenen aan uitbreiding 
van het vastgoed op Tho-
len.  

 
 
 
Het zorgcentrum is in 2005 opgeleverd en wordt 
gedurende 20 jaar gehuurd. Het zorgcentrum be-
staat uit 58 plaatsen zonder behandeling en een 
verpleegunit van 20 plaatsen. Gezien de staat 
van het pand en het feit dat er van huur sprake is 
zijn de risico’s relatief beperkt. Wel dient een in-
ventarisatie plaats te vinden om na te gaan of 
bouwkundige aanpassingen noodzakelijk zijn om 
de plaatsen zonder behandeling geschikt te ma-
ken voor zware zorg.  
 
Leegstandsrisico is beperkt omdat de apparte-
menten geschikt zijn voor verhuur en er ruime 
kamers en voorzieningen zijn. 
 
Jaarlijks dient de status van de panden geïnven-
tariseerd te worden en dient het onderhoudsplan 
indien nodig bijgesteld te worden. Het onderhoud 
uitvoeren overeenkomstig het onderhoudsplan.  
 
Impairmenttoets jaarlijks uitvoeren voor mogelijk 
noodzakelijke afwaardering dan wel mutatie in de 
voorziening verlieslatend huurcontract. 
 
Eventueel versneld afschrijven. 
 
Vooralsnog zijn geen grote investeringen en on-
derhoudskosten te verwachten 
 
Daar de behoefte op de locatie in Sint-Annaland 
aan uitbreiding van de zorgcapaciteit aanwezig 
is, dient te worden uitgezien naar andere vast-
goedpartners. 

D 
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Risi-
co-
vel-
den 

Onderdelen Risico’s  Maatregelen Score 

 Vastgoed 
Vestehof, 
Scheldeoord 
en dagbeste-
ding Annahof 

Deze locaties worden gehuurd van 
Stichting Stadlander (Vestehof en 
Annahof) respectievelijk Stichting 
Ouderenzorg OGG in Nederland.  
 
Het risico is vooral het risico van 
leegstand omdat de marge tussen 
de huurlast en verhuuropbrengsten 
klein is 
 
Het risico dat door gewijzigd over-
heidsbeleid, bijvoorbeeld het pas-
send toewijzen van woningen, de 
verhuur stagneert. 
 
 
Het risico voor de dagbesteding in 
Annahof is een verminderde vraag 
naar dagbesteding en/of beleids-
wijzigingen van de gemeente 
(Wmo). 
 
 

Voor beide locaties geldt dat de be-
zetting 100% is en wachtlijsten be-
staan.  
 
Bezetting en wachtlijst worden be-
waakt.  
 
 
Structureel overleg met de verhu-
rende corporatie Stadlander met als 
opties: ontheffing van dit beleid of 
een verlaging van de huur. Lobby bij 
ministerie Kamerleden om te komen 
tot aanpassing van beleid. 
 
Investeren in kwaliteit en een goede 
PR teneinde te komen tot een on-
derscheiden aanbod ( inzet metho-
diek Böhm). 

C 

B 

 Zorginfra-
structuur 

De zorginfrastructuur in Vestehof 
en Scheldeoord worden momen-
teel nog gefinancierd vanuit de 
subsidieregeling voortzetting zorg-
infrastructuur 2015-2017.  
Het risico zit vooral in de periode 
na 2017 en de financiering van 
vervangingsinvesteringen. 

Er is bij Colijn een opgave opge-
vraagd van de benodigde vervangin-
gen en het tijdstip waarop deze ver-
vangingen zullen moeten plaatsvin-
den. Deze investeringen worden 
meegenomen in de meerjarenbegro-
ting. 

B 

 Investeringen 
Overig 

Investeringen in inventarissen e.d. 
Risico’s 

- Afschrijvingsduur is langer 
dan gebruiksduur 

- Liquiditeit onvoldoende 
- Middelen onvoldoende 

 
 
Tijdig toetsen en eventueel versneld 
afschrijven 
Er is geen treasury statuut opge-
steld; wel zijn informeel afspraken 
gemaakt over waar overtollige li-
quide middelen worden weggezet 
(Rabo en ING) en dan niet belegd 
wordt .  
Jaarlijks inventariseren bij de begro-
ting 

C 

 
 
 
 
 

Manage-
ment- 
Accounting 
(de interne 
Informatie 
uitwisseling 
over de 
financiën) 

Er zijn administratieve krachten 
voor: 

- Financiële administratie 
- Salarisadministratie 
- Cliënten administratie 

 
Risico’s: 

- Fraude 

Financiële overzichten verspreiden 
aan het MT. 
 
Meerjarenbegroting om anticiperend 
denkvermogen te vergroten.  
 
Functiescheiding 
 

C 
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- Automatisering onvol-
doende 

 
Rapportages 
 
Risico’s: 

- Verkeerde informatie 

Financieel inzicht vergroten MT-le-
den 
 
Maandelijkse monitoring samen met 
administrateur  
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Risi-
co-
vel-
den 

Onderde-
len 

Risico’s  Maatregelen Score 

 Financiële ac-
counting 
Informatie over 
de  
financiële stand 
van  
zaken 
naar ex-
tern 

Risico’s: 
- Belastingdienst inz fiscali-

teiten (btw/vpb/loonheffing 
e.d.) 

- Banken en Waarborg-
fonds inz liquiditeitspositie 

 
Er is een convenant Horizontaal toe-
zicht met de belastingdienst via Verste-
gen Accountants.  
 
Er is geen meerjaren (liquiditeits) be-
groting. Gezien de huidige liquiditeits-
positie heeft dit nog geen prioriteit ge-
had. De meerjarenbegroting wordt in-
tern opgesteld na goedkeuring begro-
ting 2016.   

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Treasury 
en liquidi-
teit 

Risico’s 
- Onvoldoende liquiditeit 

voor crediteuren en sala-
riskosten 

- Onvoldoende waarbor-
ging in het omgaan van 
de middelen en financie-
ring van activiteiten 

 
Jaarlijkse liquiditeitsbegroting maakt 
onderdeel uit van de meerjarenbegro-
ting.  
 
Zie investeringen overig.  
 
 

D 
 
 
 

Stra-
tegie 

 Risico’s 
Producten zijn niet afgestemd op 
vraag 
Producten worden niet bijtijds 
aangepast op algehele ontwikke-
lingen 
Geen goede inbedding van het 
strategisch beleid 

Goede lijn van strategisch beleid naar 
operationeel beleid en evaluatie en ver-
antwoording. Dit wordt bereikt door o.a. 
ondernemingsplan, kaderbrief , jaar-
plannen op tactische en operationeel 
niveau, begroting 
Er is tevens een volledige meerjarenbe-
groting opgesteld. 

  D 

Regi-
stratie 

Productie Risico’s 
Onvolledige registratie 
Geen tijdige registratie 
Foutieve registratie 

Strakke AO & IC procedures 
Interne controles door interne controle 
functionaris. De interne controlefunctio-
naris wordt extern ingehuurd (Albij). 
Controle op uitval en monitoring vanuit 
zorgkantoor. 

  D 
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Risi-
co-
vel-
den 

Onderde-
len 

Risico’s  Maatregelen Score 

Mar-
keting 

 Risico’s zijn de veranderde sa-
menleving, concurrentie, gewijzigd 
overheidsbeleid, bezuinigingen in 
de zorg, bestaande producten vol-
doen niet meer. Schutse Zorg  
heeft een goed imago en staat 
goed op de kaart. 

Bijhouden en actualiseren van het be-
staande marketingplan. Ontwikkelen 
nieuwe producten. Inbedding lokale ge-
meenschap. 

 A 

Kwali-
teit 
 

Kwaliteit 
van zorg 
en dienst-
verlening 

Risico is dat we te weinig borgen 
en verliezen wat bereikt is en 
waarin is geïnvesteerd. 
 
 
 

Schutse Zorg is  PREZO gecertificeerd. 
Hierop vindt jaarlijks toetsing plaats 
door Perspekt. In oktober 2016 heeft 
een nieuwe audit plaatsgevonden waar-
bij het zilveren keurmerk voor intramu-
raal en extramuraal is toegekend. 
Er is een planning & control cyclus op 
toetsingskader normen voor verant-
woorde zorg inclusief registratie klach-
ten en incidenten. 
Er is een continue cliënttevredenheids-
meting (via Nedap zorgleefplanevalua-
tie en om het jaar via onafhankelijk on-
derzoek CQ). 
De Plan Do Check Act cyclus wordt 
strak gehanteerd zo nodig in overleg 
met cliëntenraad. 

B 

Veilig-
heid 
 

Beveili-
ging en-
tree pand 

De veiligheid staat hoog op de 
agenda. Ten aanzien van de toe-
gangsbeveiliging zijn de volgende 
risico’s onderkend. 
a. Doordat het een gebouw is met 
meerdere entrees en door de 
openheid van het gebouw is het 
mogelijk dat onbevoegde perso-
nen zich in het pand kunnen be-
vinden. 
b. er zijn meerdere partijen onder 
dak. Dus ook meerdere soorten 
bezoekers over de vloer 
c.  de deuren worden niet altijd 
goed dicht gedaan. 
d. er worden sleutels uitgedeeld 
 

De fysieke beveiliging is als volgt gere-
geld: 
a. Op het zorgcentrum wordt de toe-

gang ingeperkt door aanwezigheid 
van de receptie overdag. ’s-avonds 
en ’s-nachts is dat ingeperkt door-
dat de deuren op slot gaan en al-
leen open worden gemaakt als men 
zich kenbaar maakt. 

b. Is alleen van toepassing bij het 
zorgcentrum en zie in dit verband 
de opmerkingen onder a. 

c. Goede instructie en controle 
d. Er is een sleutelplan en hierop 

wordt geïnstrueerd en gecontro-
leerd. 

A 
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Risi-
co-
vel-
den 

Onder-
delen 

Risico’s  Maatregelen Score 

 Brand-
veilig-
heid 

Risico’s 
a. Niet adequaat optreden perso-

neel 
b. Defect detectiesysteem 
c. Nalatigheid preventiemaatrege-

len 
 

De brandveiligheid is als volgt gere-
geld: 
a. Op alle locaties is een calamitei-

tenplan aanwezig. Jaarlijkse oe-
fening met personeel (wel en niet 
aangekondigd). Vanaf 2017 
wordt al het zorgpersoneel ge-
schoold tot ‘Ontruimer’.Bij een 
calamiteit zijn zij inzetbaar o.l.v. 
de BHV. 

b. Eén maal per maand een test 
van brandmeldcentrale en door-
schakeling zusteroproep. 

c. Controle op preventiemaatrege-
len, deels in samenwerking met 
brandweer 

D 

 Legio-
nella 

Risico’s 
Ontstaan van legionella 
 

Op elke locatie is er een legionella 
beheersplan en de metingen worden 
verricht en gecontroleerd. 

B 

 Patiënt-
veilig-
heid 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van 
de zorg die wordt verleend aan kwets-
bare groepen als gehandicapten en ou-
deren. Het niet voldoen aan de normen 
van de IGZ brengt de volgende risico’s 
met zich mee: 
- Schutse Zorg komt onder verscherpt 

toezicht te staan; dan wel 
- (een deel van) de toelating wordt in-

getrokken.  

De van belangzijde aspecten ten 
aanzien van met name medicatie, 
delirium, vallen, ondervoeding en fy-
sieke beperkingen zijn opgenomen in 
de protocollen die onderdeel uitma-
ken van het kwaliteitshandboek zoals 
deze beschreven zijn.  
 
Jaarlijks vindt een externe heraudit 
van de PREZO plaats door een ge-
certificeerd bureau. Daarnaast wor-
den interne kwaliteitsaudits uitge-
voerd waarvan de rapportages bin-
nen het MT worden bespreken.  
 
De patiëntveiligheid is een belangrijk 
onderdeel van het opleidingsplan.  

D 

Per-
so-
neel 

Ar-
beids-
markt 

Risico’s 
Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel 

Is onderdeel marketingplan. 
Meerjaren personeelsplanning en op-
leidingsplan. 

B 
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Risi-
co-
vel-
den 

Onder-
delen 

Risico’s  Maatregelen Score 

 Ar-
beids-
omstan-
dighe-
den 

Risico’s 
- Niet voldoen aan arbo-wetge-

ving met als gevolg stilleggen 
van arbeid/ claims en boetes 

- Verzuim van personeel 
 

Goedgekeurde risico inventarisatie en 
evaluatie. De RI&E is in 2016 opnieuw 
uitgevoerd en wordt in 2017 verder 
uitgewerkt. 
Vastgestelde procedures en richtlijnen 
voor het omgaan met belangrijkste ri-
sico’s (biologische agentia, fysieke 
belasting, veiligheid, agressie en 
werkdruk) 
Strakke procedure verzuimbeheersing 
met eigen regie model 

D 
 
 
 
 

 RI&E Risico’s 
Het niet voldoen aan o.a. arbo richtlij-
nen 

Hierbij wordt verwezen naar de stuk-
ken van de RI&E die losstaand van 
deze inventarisatie geheel apart is be-
schreven.  

D 

 Fiscaal De risico’s zijn dat niet wordt voldaan 
aan de fiscale wet- en regelgeving. Dit 
betreft voornamelijk: 

- Werkkostenregeling 
- VAR WUO verklaring 
- BTW risico bij uitleen van per-

soneel 

Intern is de regelgeving bekend. Uit-
leen van personeel komt eigenlijk niet 
voor. Procedureel is vastgelegd dat 
elke ZZP’s voor aanvang van de 
werkzaamheden een VAR WUO ver-
klaring dient te overleggen. Nieuwe 
wetgeving voor ZZP’ers volgt medio 
2016. 

D 

Au-
to-
mati-
se-
ring 

Infor-
matie-
beveili-
ging 

Risico’s 
Het lekken van vertrouwelijke gege-
vens. 
Hacken van het automatiseringssys-
teem vanaf september 2016 opgeno-
men in de Cloud. Nieuwe wetgeving 
rond datalekken kan leiden tot imago-
schade en financiële gevolgen door het 
opgelegd krijgen van hoge boetes. 

Autorisatie binnen de software sys-
temen. 
Sterke wachtwoorden. Na 10 minuten 
wordt het scherm geblokt. 
Met Databyte is een ICT overeen-
komst (SLA) afgesloten. 
Procedure datalekken. 

B 

 Conti-
nuïteit 

Risico’s 
Het niet kunnen werken met software 
en/of hardware. 

Schutse Zorg beschikt over een nood-
stroomvoorziening. 

D 
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4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid 
 
Schutse Zorg Tholen is een regionale zorgaanbieder, gesitueerd op het eiland Tholen (met 26.000 inwoners 
aan te duiden als plattelandsgebied). Het zorgcentrum telt in totaal vijfentachtig plaatsen, waarvan twintig ver-
pleging en vijfenzestig verzorging, waaronder tijdelijke opname en Hospicezorg en dagverzorging. Extramu-
rale zorg wordt geboden in de wijk, een kleinschalige zorgunit Scheldeoord in Stavenisse, Vroonhof en Ves-
tehof. De Stichting is identiteitsgebonden. 
 
Doel en grondslag5 
De Stichting heeft voor al haar arbeid tot grondslag de Heilige Schrift als Gods Woord, opgevat in de 
betekenis daaraan gegeven in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld op de Nationale 
Synode te Dordrecht, zestienhonderd achttien/zestienhonderd negentien. Deze grondslag is nader uitgewerkt 
in het Zorg-Statuut van de Stichting, hetgeen onderdeel uitmaakt van het in artikel 24.8 van deze statuten 
omschreven Reglement van de Raad van toezicht . 
Eén nevenstichting heeft ten doel de exploitatie van een servicecentrum met elf woningen in Stavenisse.  
De totaalomzet van de stichting is € 40.606. Er zijn 0,22 Fte’s (2 medewerkers). 
 
Het basisdoel en het bestaansrecht van de organisatie zijn samen te vatten als: het bieden van huisvesting en 
verzorging aan ouderen binnen een identiteitsgebonden (protestant christelijke) setting.  
 
De afgelopen jaren (vanaf 2001) hebben in het teken gestaan van een traject van zorgvernieuwing (verpleeg-
huiszorg) en nieuwbouw en is volop ingezet op het bieden van professionele verpleeghuiszorg (2003)6, reali-
seren van nieuwbouw (2005)7, de interne verbouwing van keuken (zorgrestaurant) en winkel (2010), de in-
terne verbouwing nieuwe zaal De Lelie (2013), de opening van woon-zorgcomplex Vestehof in Tholen (2014), 
realisering van een nieuwe zorgunit in Scheldeoord (2015), Overname erkenning verpleeghuiszorg/verpleeg-
unit van de SVRZ (2015), certificering (2006, 2009, 2013, 2016)8, de invoering Zorgbrede Governancecode 
(2007)9 en de Koploperspositie in de Benchmark VVT (2011, 2013, 2015). 
 
In 2015 is er een nieuw strategieplan opgesteld in samenspraak met ondernemingsraad en cliëntenraad en 
vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht met de titel Strategienota 2015-2020. Deze strategi-
sche thema’s zijn verwerkt in een Jaarplan en ook in 2016 binnen de jaaragenda door de raad van toezicht 
beoordeeld op de actuele stand van zaken.  
 
In lijn met een uitgewerkte SWOT-analyse zijn aantal thema’s voor de periode van 2015-2020 vastgesteld. 
Deze thema’s worden ontwikkelt in relatie met de missie van de organisatie: ‘ Zorg vanuit het hart’. 

 
1. Versterken van de randvoorwaarden kwaliteit en personeel met het oog op de doorontwikkeling en 

mogelijke uitbreiding van de zwaardere zorg mede in relatie met de het Plan van aanpak kwaliteit ver-
pleeghuizen (Van Rijn).          
  

2. Door ontwikkelen van de regiofunctie in het kader van steunpunt voor zorg- en dienstverlening en wel-
zijnsaanbod. 
 

3. Samenwerkingsverbanden optimaliseren en waar mogelijk uitbreiden met het oog op aspecten als in-
terne kwetsbaarheid en bedreigingen rond de zorginkoop. 

 
4. Aandacht voor woon- en zorgconcepten voor ouderen met een lichte zorgvraag die niet (meer) in aan-

merking komen voor intramuraal wonen. 
 

                                                      
5 Statuten Stichting Schutse Zorg Tholen 2013 
6 In samenwerking met de stichting SVRZ Middelburg 
7 In samenwerking met de landelijke woningcorporatie Habion in Houten 
8 Bronzen keurmerk voor de zorg stichting Perspekt 2006 en 2009, Gouden keurmerken Prezo 2013, Prezo Zilver 2016 
9 Zorgbrede Governancecode, Arcaris e.a.,  december 2005, 2009 
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5. Ontwikkelen van een nieuw mantelzorg- en vrijwilligersconcept met aandacht voor inzetbaarheid, 
waardering en aspecten van overbelasting.  
 

6. Ontwikkelen van een samenhangend HRM beleid gericht op vergrijzing personeelsbestand, mobiliteit, 
gezondheid en mantelzorgbeleid personeel. 

 
7. Onderzoeken en uitvoeren van maatregelen die leiden tot een verantwoord omgaan met energie en 

materialen in het kader van verantwoord maatschappelijk ondernemen. 
 

8. Ontwikkelen van een beleid rond het gebruik van sociale media, passend bij de doelstelling van de 
organisatie. 

 
9. Actieve participatie in netwerken voor wijkgerichte zorg en /of kerkelijke (zorg)hulpdiensten. 

 
10. In samenhang met de omvang en (groei) van het financiële budget aanpassen van de organisatie-

structuur zoals beschreven in de notitie ‘Aanpassing organisatiestructuur oktober 2013’.  
 
Overzicht meerjarenplanning. 
.  

activiteit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stand 2016 
Uitbreiding Fte MBO 
Uitbreiding Fte HBO zorg 

+2 
+1 

+2 
+1 

+2 
+1 

+2 +2 +2 MBO uitgevoerd 
HBO 2 medewer-
kers in opleiding 

Medisch/paramedisch 
zorg 
 

X X     Inkoop medische 
zorg SVRZ, pa-
ramedisch in ei-
gen beheer 

Afbouw verhuur opbouw 
zware zorg Oudeland 
 

  X X X X n.v.t. 

Behandeling intramuraal 
 

  X X X X n.v.t. 

PvA van Rijn 
 

X X     Opgenomen in 
Waardigheid en 
Trots en Jaar-
plan 2016 

Notitie Bewegen 
 

X X     Uitgewerkt, start 
beweeggroep, 
aanschaf hulp-
middelen 

Certificering 
 

 X   X  Certificering uit-
gevoerd 

CQ 
 

 X  X  X CQ uitgevoerd 
voor alle cliënten  

Benchmark VVT 
 

X  X  X  n.v.t. 

ICT zorgtechnologie 
 

  X X X X n.v.t. 

Doorontwikkeling regio-
functie 

X X X X X X Uitgewerkt groei 
extramurale zorg 
en semimurale 
zorg, uitvoering 
maaltijdlevering 
Tafeltje Dekje 
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Samenwerkingsverbanden 
 

 X X    Uitbreiding sa-
menwerking/pro-
jecten met  
coöperatie Anna 
Zorgt 

Woonzorgconcepten 
 

X X X X X X Planvoorberei-
ding projecten 
met corporatie 
Stadlander 

Mantelzorgbeleid 
 

X X X    Uitgewerkt in 
mantelzorgbeleid 
verbetertraject 
Wlz 

HRM beleid 
 

 X X    Voorzetting en 
uitbreiding aan-
bod Preventief 
Medisch Onder-
zoek en work-
shops Vitaliteit 

Energieplan 
 

X X     Uitgevoerd in sa-
menwerking met 
Habion 

Zonnepanelen 
 

 X X X X X Aanvraag ge-
daan voor SDE 
subsidie voor uit-
voering in 2017 

Veiligheid 
 

X X X X X X Trainingen Vei-
ligheidsregio en 
voorbereidingen 
Crisplan 

Sociale media 
 

 X X X X X Niet uitgevoerd 

Wijkgericht werken 
 

X X X X X X Samenwerkings-
afspraken met 
huisarts en col-
lega thuiszorg-
aanbieders 

Aanpassing structuur 
 

  X    3e teamleider 
(extramurale) 
zorg aangesteld 

 
In 2016 vertaalde het meerjarenbeleid zich naar een meerjarenbegroting.  
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4.2.  Algemeen beleid verslagjaar 
 
De organisatie kiest bewust voor het model van organisatorische zelfstandigheid van de instelling waarbij 
maximaal wordt ingespeeld op eilandelijke ontwikkelingen door middel van het aangaan van samenwerkings-
verbanden 

Binnen dit kader is gewerkt met een Jaarplan 2016. Dit Jaarplan is gebaseerd op beleidsvoornemens die af-
geleid zijn van: 

 Strategienota 2015-2020 
 Kwaliteitsontwikkelingen binnen de branche 
 Schutse specifieke doelstellingen 
 Kwaliteitsproject Waardigheid en Trots (VWS-van Rijn) 
 Verbeterprojecten opslag tarief Wlz 

 
De volgende onderwerpen zijn uitgewerkt: 

1. Beleid arbeid en gezondheid 
2. Realisering zorgwoningen Sint Annaland/Tholen-stad 
3. Een gezellige ontmoetingsruimte (zaal begane grond) 
4. Module ouderenzorg 
5. Ontwikkeling van mantelzorg/kanteling Wmo 
6. Implementatie nieuwe organisatiestructuur 
7. Energiebesparing 
8. Digitale archivering 
9. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen. 
10. Certificering en kwaliteitstoetsing 
11. Ontwikkeling van beleid rond sociale media 
12. Overgang ICT van interne server naar Cloud 
13. HRM beleid kanteling werktijden volgens CAO afspraak 
14. Veiligheid: ontwikkeling en implementatie Continuïteitsplan veiligheidsregio 
15. Actualisering en uitbreiden HACCP-plannen 
16. Uitbreiding parkeerplaatsen bij Vroonhof 

 
In het Jaarplan 2016 is SMART geformuleerd en op basis van het PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) 
verantwoord tot welke resultaten de beleidsdoelstellingen hebben geleid. Waar doelen zijn bereikt of 
aangepast is in het Jaarplan aangegeven. Onderwerpen die niet volledig zijn gerealiseerd, zijn verder 
uitgewerkt in het Jaarplan 2017. Het gaat dan over: 2.) zorgwoningen Sint-Annaland, 4.) module ouderenzorg 
en 11.) Beleid sociale media. 
 
In 2016 is de CQ (tevredenheidsonderzoek Client en Kwaliteit) uitgevoerd onder alle bewoners en cliënten 
binnen de intramurale zorgzorg (interviews), kleinschalig wonen psychogeriatrie (enquêtes familieleden), ex-
tramurale zorg (enquêtes), dagbesteding (interviews), cliënten hulp bij het huishouden (enquêtes) door het 
gecertificeerde bureau De Bok uit Franeker. De uitslag laat een bovengemiddelde positieve lijn zien waarbij na 
een terugval in 2014 onder de cliënten van de extramurale zorg, 2016 weer een herstel laat zien. Deze terug-
val is vooral zichtbaar in het aantal verbeterpunten die met de uitslag van 2016 zijn weggewerkt. Daar er uit de 
onderzoeken nauwelijks nog verbeterpunten zichtbaar worden zal de focus voor de komende jaren liggen op 
het behouden van de hoge tevredenheidscores en het verder verbeteren van de NPS. In de onderzoeken is 
gevraagd naar een cijfer voor de tevredenheid in de bandbreedte van 0-10. Voor de meting van de kwaliteit 
wordt landelijk gebruik gemaakt van de uitslag van de  Net Promotor Score (aanbevelingsscore).10 Deze on-
derzoeken geven de volgende resultaten: 

                                                      
10 De Net Promoter Score SM (NPS®) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klantentevredenheid te me-
ten, en bijgevolg een indicatie te krijgen van het groeipotentieel van je bedrijf of product. Laten we de NPS onder de loep nemen.Hoe 
werkt het?De Net Promoter Score werd in 2003 ontwikkeld door managementconsultant Fred Reichheld van Bain & Company, in samen-
werking met het bedrijf Satmetrix. Het doel was een eenduidige en gemakkelijk te interpreteren klantentevredenheidsscore te bepa-
len die doorheen de tijd of tussen verschillende sectoren kan vergeleken worden. De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een 
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Bewoners intramuraal (somatiek): 
Gemiddeld aanbevelingscijfer:    9,4 ( 2014 9,8) 
Gemiddeld cijfer zorginstelling:   8,6 ( 2016 8,5) 
Gemiddeld cijfer zorgverleners:  8,6 ( 2014 8,7) 
 
NPS: 78,6 ( 2014 + 100) 
 
Bewoners PG 9 vertegenwoordigers): 
Gemiddeld aanbevelingscijfer:  9,4 (2014 8,8) 
Gemiddeld cijfer zorginstelling: 8,9 (2014 8,6) 
Gemiddeld cijfer zorgverleners: 8,7 (2014 8,6) 
 
NPS: 76,9 ( 2014 +53,9) 
 
Extramurale zorg/zorg thuis: 
Gemiddeld aanbevelingscijfer:  8,6 ( 2014 7,9) 
Gemiddeld cijfer zorginstelling:  8,6 ( 2014 8,3) 
Gemiddeld cijfer zorgverleners: 8,6 (2014 8,1) 
 
NPS: 48,5 ( 2014 +31,2) 
 
Hulp bij het huishouden: 
Gemiddeld cijfer: 8,5 ( 2014 9,1) 
 
NPS: 91,6 ( 2014 100%) 
 
 

4.3.  Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
 
De stichting is actief om waar mogelijk gebruik te maken van milieuvriendelijke acties zoals het scheiden van 
afval en het bewust omgaan met materialen met het oog op duurzaamheid. Een organisatie brede actie is uit-
gezet om te komen tot een vermindering van het energieverbruik door gedragsverandering. Deze actie is op 
ludieke wijze ingeluid en heeft tot een verlaging van 10% aan energiekosten geleid. De LED-verlichting is ver-
der uitgebreid waaronder de Biodynamische verlichting in de huiskamersvan de afdeling kleinschalig wonen. 
Voorbereidingen zijn getroffen om in 2016 over te gaan tot de aanschaf van zonnepanelen en het verlagen 
van de netspanning in 2017. Door het volledig gebruik maken van ICT binnen de cloud en het ontwikkelen van 
een intranet is, naast het digitaal vergaderen, het papierverbruik nog verder structureel afgenomen waarmee 
een bijdrage wordt geleverd aan het verantwoord omgaan met onze grondstoffen. Het onderwerp gezond le-
ven, in het kader van het beleid ‘Arbeid en gezondheid’ kreeg voortgang door het aanbieden van een PMO 
(Preventief Medisch Onderzoek) aan alle medewerkers en het organiseren van Vitaliteitsbijeenkomsten in de 
vorm van een workshop georganiseerd door bureau RomdomWerk. Medewerkers hebben individueel een te-
rugkoppeling en een persoonlijk advies ontvangen. De instellingsrapportage vraagt aandacht voor aspecten 
verbonden aan een (gezonde) leefstijl, mede ter voorkoming van toekomstig verzuim.  

                                                      
bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen (vrienden, collega’s, familie, …) zou aanbevelen. De achterliggende gedachte is simpel: als 
je graag een bepaald product gebruikt of zaken doet met een bepaald bedrijf, wil je dit maar al te graag delen met anderen. 

Concreet wordt aan de respondent de volgende ‘ultieme’ vraag gesteld: 

In welke mate zou u bedrijf/merk/product X 
aanraden aan vrienden/familie/collega’s? 

Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk). 
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Opnieuw hebben dertig medewerkers van dit aanbod gebruik gemaakt. Op basis van de instellingsrapportage 
is gericht op het onderwerp ‘ Leefstijl’ opnieuw een workshop gevolgd door deelnemers van de PMO 2015. 
Een zorgcentrum in een dorpsomgeving heeft duidelijk een maatschappelijke functie. De drempel wordt dan 
ook zo laag mogelijk gehouden door het aanbieden van sociale activiteiten, verenigingen, zorgrestaurant en 
beweegactiviteiten (waaronder de Beweegtuin en de zwemvereniging). Medewerking is verleend aan de bood-
schappenbus waardoor ouderen en mensen met een beperking in staat worden gesteld om met begeleiding 
van vrijwilligers de plaatselijke supermarkt te bezoeken. Tevens is een vervoermiddel beschikbaar gesteld aan 
de Stichting Hart tot Hart. Hart tot Hart is een stichting van vrijwilligers die onder andere, bij deelnemende su-
permarkten, levensmiddelen ophalen, die tegen de uiterste verkoopdatum zijn, en stelt die boodschappen be-
schikbaar aan kwetsbare burgers. In het kader van de Participatiewet heeft de organisatie voldaan aan de 
maatschappelijke en wettelijke opdracht om te voldoen aan het bieden van werkplekken en ervaringsplaatsen 
voor mensen met een drempel tot de arbeidsmarkt. 
 
Via de website van Schutse Zorg Tholen wordt actuele informatie verspreid en is ook het aanbod van de orga-
nisatie te raadplegen via de zorgbijlagen van de Eendrachtbode en Wonen in de Regio. De zorgbijlage van de 
Eendrachtbode van november 2016 bracht de organisatie positief in beeld omtrent de onderwerpen: nominatie 
cliëntvriendelijkheidsprijs 2017 van ZorgKaart Nederland, het innovatieve mantelzorgbeleid en de plannen om 
te komen tot een nieuwe dagbesteding in wooncomplex Annahof aan het havenplein in Sint-Annaland. 
 

4.4. Naleving gedragscodes 
 
De gedragscode wordt bij aanname van nieuwe medewerkers uitgereikt en toegelicht. Tevens is de code op-
genomen in de informatiemap die uitgereikt wordt bij opname van nieuwe bewoners of bij aanmelding van 
nieuwe extramurale cliënten. De code is ook terug te vinden op de algemene website en de personeelsweb-
site van de organisatie.  
 
1. De zorgvraag van de cliënt is het uitgangspunt in de zorg- en dienstverlening door medewerkers. 
 
2. De medewerkers stellen het belang van de cliënt altijd voorop. 
 
3. Cliënt en/of zijn/haar vertegenwoordiger worden waar mogelijk betrokken bij de besluitvorming omtrent de 

invulling en uitvoering van de zorgverlening. Keuzes van de cliënt worden waar mogelijk gerespecteerd. 
 
4. Werknemers verlenen zorg op een nette en representatieve manier: schone werkkleding, kreukvrij, rook-

vrij en geurloos, geen overdadige sierraden. 
 
5. Werknemers treden de cliënt tegemoet met een beroepsmatige attitude, rekening houdend met specifieke 

problemen en behoeften. 
 
6. Medewerkers kloppen alvorens het appartement te betreden. Bij afwezigheid van de cliënt worden afspra-

ken gemaakt wie het appartement mag betreden. Medewerkers respecteren de privacy van de cliënt, 
realiseren zich dat zij te gast zijn bij cliënten en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke bezittingen van 
de cliënten. 

 
7. Medewerkers respecteren de levenswijze en de mening van de cliënt. 
 
8. Medewerkers stimuleren de cliënt in zijn/haar eigen mogelijkheden en in deelname aan het maatschappe-

lijk leven (in en buiten Schutse Zorg Tholen). 
 
9. Werknemers hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot hetgeen hen aangaande de situatie 

van de cliënt en diens familie/ contacten ter kennis komt. 
 



40 

10. Medewerkers bejegenen de cliënt op een respectvolle manier. Ook de cliënt dient met respect en begrip 
om te gaan met de medewerkers. 

4.5. Risicoparagraaf 
 
De strategie van de organisatie is vastgelegd in een Strategienota 2015-2020. Jaarlijks wordt de strategie-
koers bijgesteld aan de hand van actuele ontwikkelingen, veranderingen in de wet- en regelgeving en ontwik-
kelingen binnen de zorgmarkt. In 2016 is de Strategienota verwerkt in een meerjarenbegroting. Tevens is be-
sloten jaarlijks deel te nemen aan de module bedrijfsvoering -onderdeel van de benchmark VVT- waarmee de 
organisatie in staat is ook zelf jaarlijks deze resultaten intern te volgen. In 2016 is het onderdeel cliënttevre-
denheid en bedrijfsvoering uitgevoerd.  
 
De organisatie heeft als aanbieder van zorg en diensten een duidelijke plaats binnen de Thoolse samenleving. 
Door het actief insteken op activiteiten als maaltijdvoorziening, welzijnsactiviteiten en bewegen wordt een bij-
drage geleverd in het veranderende veld van de WMO. Vanaf oktober 2016 is de keuken van zorgcentrum De 
Schutse leverancier van alle maaltijden in het kader van de Maaltijdvoorziening Tholen (Tafeltje dekje). Alle 
routes verzorgd door vrijwillige chauffeurs starten in Sint-Annaland. Mede met steun van de gemeente Tholen 
en de Thoolse kerken is het mogelijke om deze prachtige service van een warme maaltijd voor kwetsbare in-
woners van Tholen in stand te houden. Zorgsteunpunten, zeker met 24 uurs zorg, kunnen in de toekomst 
voorzien in het hele pakket van begeleiding en ondersteuning tot en met de zware zorg. Mede door het aan-
bieden van verschillende (voorliggende) voorzieningen en daarover actief binnen de samenleving te communi-
ceren kan de gezamenlijke opdracht opgepakt worden om met minder middelen toch te zorgen voor een soci-
aal netwerk en gerichte ondersteuning. Het structureel participeren binnen het project Samen Doen/Positoos 
heeft bijgedragen tot het ontwikkelen van een passend concept voor het implementeren van een gericht man-
telzorgbeleid. Dit  in relatie met de maatschappelijke context door middel van het uitgeven van gemeen-
schapsmunten (Positoos) bij het inschakelen van mantelzorgers en vrijwilligers in het zorgverleningsproces. 
Positief is dat door het toepassen van het spaarsysteem met een maatschappelijk doel ook het Schutse doel: 
bewonersvakantie 2016, een mooie financiële impuls kreeg en heeft bijgedragen aan een succesvolle bewo-
nersvakantie in 2016. 
 
In samenwerking met de zorgcoöperatie Anna Zorgt is een sponsoractie gestart om met behulp van adverten-
tiegelden door reclame op een vervoermiddel te komen tot een nieuwe rolstoelbus die ingezet wordt voor het 
vervoer van cliënten van de dagbesteding. Deze rolstoelbus is in oktober 2016 afgeleverd en voldoet volledige 
aan de wensen van chauffeurs en gebruikers. 
 
Het financieel beleid voor de komende jaren zal bepaald worden door productieafspraken die mogelijk zijn met 
het Zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten.  De hoop is dat financiers meer aandacht krijgen voor de 
wens van de cliënt en toewerken naar een cliënt volgend budget.  
 
De risicobereidheid, de relevante risico’s, de impact en de getroffen beheersmaatregelen zijn voor de stichting 
uitgewerkt volgens de in RJ 400 aangegeven categorieën.  
 

4.6. Toekomstparagraaf 
 
Het verhuren in het kader van Wonen met Zorg is 2015 gestart en voorziet zeker in een bepaalde vraag, maar 
de intramurale capaciteit is daar niet voor ontwikkeld. Bij toename van de vraag naar intramurale zorg ligt het 
voor de hand deze zorg binnen een andere, mogelijk externe setting, te concentreren. De toelating voor 20 
zware verpleegplaatsen ( ZZP met behandeling) en de overblijvende capaciteit naast de zorgplaatsen in 
Scheldeoord bepalen voor de toekomst de groeikans. Het oriënteren op mogelijke uitbreiding, bij voorkeur bij 
de huidige locatie van zorgcentrum De Schutse, heeft in 2017 de hoogste prioriteit. 
 
De groei binnen de extramurale zorg en binnen de semimurale zorg (dagbesteding) noodzaken tot uitbreiding 
van Fte’s binnen de zorg en het vergroten van de opvangcapaciteit. In het voorjaar van 2017 zal dan ook de 
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nieuwe dagbesteding in Annahof in gebruik worden genomen. Deze ruimte wordt gehuurd van de corporatie 
Stadlander en zal na een verbouwing rond april 2017 worden ingezet. Een andere ontwikkeling rond de digita-
lisering en de digitale koppeling op medewerkersniveau met het zorgleefplan Nedap. Zorgmedewerkers gaan 
steeds meer via de smartphone gebruik maken van inzicht in en rapportage binnen het zorgdossier. 
 
In 2015/2016 heeft het onderwerp Familieparticipatie geleid tot het ontwikkelen van een waarderingsmodel 
met een maatschappelijke impact. De organisatie is daarmee een voortrekker op het gebied van het betrekken 
bij en waarderen van mantelzorgers. Dit beleid zal in de komende jaren integraal onderdeel vormen van de 
zorgverlening, waarbij een samenwerking ontstaat tussen de formele/professionele en informele zorg met als 
doel zorg op maat, zorg vanuit het hart. 
 
In 2017 zal het project rond de zonnepanelen de verlaging van de netspanning uitgevoerd worden. 
 
Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg, dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg, zal vanaf 2017 
de nodige aandacht vragen11. Voorwaarde voor het implementeren van de nieuw norm, en vooral de perso-
neelsnorm, is het beschikbaar stellen van extra verpleeghuisbudget door VWS12. 
In 2016 heeft de in 2015 benoemde manager zorg en wonen afscheid genomen van de organisatie. Door her-
schikking van taken en bevoegdheden en uitbreiding van het middenkader in de zorg is niet overgegaan tot 
invulling van deze vacature. In 2017 zal verder nagedacht worden over de gewenste structuur binnen de zorg-
dienst. 
  

                                                      

11 Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast 
biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te 
versterken. Het vormt het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. 

Dit kwaliteitskader is als kwaliteitstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. 

12 Op donderdag 17 november 2016 werd  in de Tweede Kamer gepraat over verpleeghuiszorg in Nederland. Alzheimer Nederland heeft 

vooraf de Kamerleden gevraagd te zorgen voor: a) meer handen aan het bed en b) verhogen van de kwaliteit van de zorg in verpleeghui-

zen.  

Verder hebben we gevraagd meer aandacht te hebben voor goede ondersteuning in de fase tussen nog thuis wonen  en naar het ver-

pleeghuis gaan. Alzheimer Nederland is blij dat de Kamerleden deze punten hebben opgepakt.  Een belangrijk resultaat van het debat is 

de  personeelsnorm die nu per 1 januari 2017 wordt ingezet. Van Rijn heeft in het debat aangegeven dat er per 1 januari 2017 een perso-

neelsnorm komt in verpleeghuizen. Volgens Van Rijn kan er echter niet één vaste norm gesteld worden. Volgens hem moet er onder-

scheid   zijn tussen zorg voor mensen met dementie en mensen met fysieke beperkingen. De verpleeghuizen moeten daarom zelf  deze 

norm opstellen, gezien de mix aan patiënten in het verpleeghuis.  Van Rijn  heeft meer budget toegezegd  als de nieuwe personeelsnorm 

extra kosten voor verpleeghuizen met zich meebrengt ( bron: website Alzheimer Nederland). 
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5. Bedrijfsvoering 
 
 

5.1.  Interne beheersing van processen en procedures 
 
Maandelijks vindt rapportage plaats vanuit het financieel pakket betreffende opbrengsten, kosten en prognose 
voor het lopende jaar. Per kwartaal stelt de raad van bestuur een rapportage op met aandacht voor risico’s en 
ontwikkelingen. Per half jaar communiceert de raad van bestuur met de raad van toezicht omtrent de financi-
ele resultaten. Maandelijks ontvangt de raad van bestuur van het Zorgkantoor een realisatieoverzicht met be-
trekking tot de gerealiseerde productie in relatie met de afspraak. In de herschikkingsronden 2016 is voor de 
Zvw (wijkverpleging) aanvullende productieafspraken gerealiseerd waardoor de productiegroei is gefinancierd.  
De opslagen op het intramurale tarief voor Waardigheid en Trots en de prijsopslag Wlz zijn toegekend en inge-
zet. 
 

5.2.  Risicomanagement 
 
Bewaking van het risicomanagement, zoals onder hoofdstuk 4 beschreven, vindt voornamelijk plaats middels 
de Balanced Score Card en het integraal en structureel volgen van risico’s. Bijwerking van de scores vindt 
jaarlijks plaats en is in de oktober-vergadering met de raad van toezicht besproken. De in het lopende jaar ver-
kregen uitslagen van onderzoeken, worden geagendeerd voor bespreking met managementteam en raad van 
toezicht. Voor 2015 betrof dit de uitslag van de CQ cliënttevredenheid en de module bedrijfsvoering bench-
mark VVT.  
 
De rapporten zijn in te zien op de algemene website van Schutse Zorg Tholen www.schutsezorgtholen.nl//in-
dex.php?page=sub&id=121 
Medewerkers zijn geïnformeerd via de nieuwsbrief voor personeel.  

Het voornemen is om in 2017 opnieuw deel te nemen aan het onafhankelijke onderzoek, de MedewerkerMoni-
tor, in het kader van de benchmark VVT. 
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5.3.  Kwaliteitsbeheersing 
 
Kwaliteitssysteem  
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem is in 2016 geheel opnieuw opgezet en gedigitaliseerd opgenomen op het 
Intranet, toegankelijk voor alle medewerkers. In verband met  de certificering Prezo (Prestaties in de Zorg ) is 
het kwaliteitssysteem volgens deze methodiek ingericht. Daarnaast is er een koppeling met de Normen Ver-
antwoorde Zorg (Actiz). Het systeem bestaande uit: beleidsstukken, procedures en documenten, is inhoudelijk 
volgens een vaste cyclus geëvalueerd en bijgesteld. Volgens datum van evaluatie is consequent gewerkt aan 
het evalueren van protocollen, procedures en werkinstructies. Waar mogelijk zijn in de PDCA-cyclus uitvoe-
rende medewerkers daarbij betrokken. Daarnaast is gericht gewerkt aan het opzetten van borgingsplannen. 
Interne audits zijn gehouden op basis van de Prezo prestaties. In 2016 is er een geheel nieuwe certificering 
uitgevoerd volgens de nieuwe Prezo norm 2014, waarbij extra accent ligt op de interne kwaliteit en minder op 
de cliënttevredenheid. Het resultaat is het Zilveren keurmerk intramuraal en extramuraal. In 2016 is actief aan-
sluiting geweest met de online waarderingssite Zorgkaart Nederland, waar cliënten en stakeholders online re-
views kunnen plaatsen. In dit kader is op de locatie in Sint-Annaland een interviewronde uitgevoerd door me-
dewerkers van ZorgKaart Nederland. De kwaliteitswerkgroep bestaat uit: bestuurder, manager zorg en wonen, 
manager facilitaire dienst, kwaliteitsmedewerkers en teamleidsters zorg. 
 
Veiligheid  
 
Het zorgcentrum is voorzien van een brandmeldinstallatie, verdeeld in kleine compartimenten en voorzien van 
alle verplichte hulp- en blusmiddelen. De eerste medewerker technische dienst  heeft een deelfunctie als pre-
ventiemedewerker en heeft derhalve taken op dit terrein. Er bestaat een BHV-organisatie van 68 geschoolde 
BHV’ers (ook in Scheldeoord en Elenahof). Jaarlijks vindt er in samenwerking met de brandweer bijscholing 
en oefening in het gebouw plaats. Hiervan vindt een verslaglegging met aanbevelingen plaats en een evalua-
tiegesprek met brandweer en BHV-trainers. In woon-zorgcomplex Vestehof is een gecertificeerde BMI (Brand 
Meld Installatie) aangebracht met de daarbij verplichte veiligheidsvoorzieningen. De BMI in Vroonhof is in in 
verband met gewijzigde regelgeving afgesloten van de regionale meldkamer en gekoppeld aan de interne 
alarmering. De noodstroomvoorziening is in 2016 diverse malen in bedrijf geweest ten gevolge van storingen 
in het netwerk. Daarmee is de continuïteit van zorg- en dienstverlening gegarandeerd. 
 
 
Naast de verplichte training voor BHV is in 2016 een vervolg gegeven aan een verplichte tweejaarlijkse rond-
leiding/voorlichting voor het personeel in het kader van de brandveiligheid en instructie over de (brand)veilig-
heidsaspecten van het gebouw. 
 
Teneinde de veiligheid voor cliënten en het toezicht op de afdelingen voor kleinschalig wonen Psychogeriatrie 
te verhogen is er gedurende de nachten cameratoezicht ingezet met toepassing van het beleid ten aanzien 
van beschermende maatregelen en privacywetgeving.  
 
Volgens de afspraken uit het Legionella protocol zijn interne controles uitgevoerd en monsters genomen. 
Dankzij de aangebrachte Koper-Zilver Ionisatie-installatie zijn er geen afwijkingen geconstateerd.  
 
Het beleid rond de (vrijwillige) vaccinatie Hepatitis-B is voortgezet. Nieuwe medewerkers krijgen voor aanvang 
dienstverband een vaccinatie Hepatitis B aangeboden. Hiermee wordt voldaan aan aanvullende regelgeving 
van het Ministerie van VWS. 
 
In 2016 is actief deelgenomen aan het overleg met de Veiligheidsregio Zeeland in het kader van de Zorgconti-
nuïteit en zijn trainingen gevolgd. Dit heeft geleid tot het gebruik van de webapplicatie GHOR4all, scholing en 
training van het crisisteam en het her-ontwikkelen van het continuïteitsplan. Door middel van de applicatie is 
inzichtelijk welke capaciteit, waar beschikbaar is voor opvang van mensen met een zorgvraag bij een calami-
teit. De doelstelling van dit plan is dat Schutse Zorg Tholen de verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor 
de veiligheid en gezondheid van haar cliënten. Er zijn verschillende wettelijke regelingen die verwijzen naar 
voorzieningen die zorginstellingen moeten treffen bij calamiteiten en rampen en de voorbereiding hierop.  
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Belangrijker dan de wettelijke plicht is dat Schutse Zorg Tholen in de praktijk calamiteiten en rampen zoveel 
mogelijk voorkomt en de risico’s vermindert wanneer zich een ramp voordoet.  
Een applicatie in eigen beheer is ontwikkeld via Sharepoint waarin de actuele aanwezigheidslijst van bewo-
ners met daarop aangegeven de zelfredzaamheid van de bewoners wordt aangegeven. 
 
Inbraak, vermissing etc. 
In 2015 heeft zich in het woon-zorgcomplex Vestehof een incident voorgedaan, waarbij de fietsenberging is 
opengebroken en de aanwezige elektrische fietsen ontvreemd zijn. Hiervan is aangifte gedaan. Door de cor-
poratie Stadlander zijn aanvullende maatregelen getroffen. 
 
Inspectie IGZ.  
In 2016 is er geen Inspectiebezoek geweest van de IGZ. Schutse Zorg Tholen is ook niet vermeld op de lijst 
van de 150 minder presterende zorgorganisaties van de IGZ. 
  
Calamiteitenmeldingen 
Er is geen verplichte melding in 2016 gedaan aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg van de ‘Format mel-
dingen valcalamiteiten’. In 2016 zijn van alle intramurale en extramurale bewoners valrisico-inventarisaties af-
genomen.  
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ARBO-jaarverslag  
 
De Arbocommissie bestaat in 2016 uit vier leden, en is zes keer bijeen geweest om te vergaderen. 
Er is gewerkt aan de hand van het ARBO-jaarplan 2016. De commissie brengt via de voorzitter verslag uit aan 
het managementteam. 
Een aantal Arbodocumenten waaronder het ontruimingsplan, zijn geëvalueerd en indien nodig aangepast. Op 
alle werkoverleggen is ARBO een vast agendapunt, waar de zaken betreffende ARBO-aangelegenheden be-
sproken worden. Ook kunnen tijdens deze vergaderingen ARBO punten ingebracht worden. Het management-
team heeft diverse malen via de personeelsnieuwsbrief ARBO-aangelegenheden onder de aandacht ge-
bracht. 
 
Hoofdpunten uit 2016 
 
RI&E : Er is in 2016 een nieuwe RIE uitgevoerd door ARBO en GEZOND. Deze uitkomst is met de betref-
fende afdelingen besproken. De afdelingen en de verantwoordelijke personen pakken de knelpunten/aan-
dachtspunten zover als mogelijk is in 2017 op. 
 
Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim van 2016 is uitgekomen op 2,84 %, dit is gezien het landelijke percentage 
(6,14 %) erg laag. Elk kwartaal komt het ziekteverzuim tijdens het Arbo-overleg ter tafel. 
 
BHV - GHOR en veiligheid: In november en december hebben de jaarlijkse herhaling BHV-cursussen in 
zorgcentrum de Schutse plaats gevonden. In april heeft de cursus voor de medewerkers van Scheldeoord 
plaats gevonden. Voor de niet BHV-ers is er eenmaal een rondleiding brand en veiligheid georganiseerd  door 
de technische dienst. Er is negen maal een test app naar de BHV-ers gestuurd waarop altijd goede respons 
komt. De bijeenkomst van de GHOR is  bezocht door de RvB, Facilitaire manager en de Preventiemedewer-
ker.  Tevens hebben zij  een extra bijeenkomst bijgewoond  naar aanleiding van de brand in Ter Weele in 
Krabbendijke. In het Najaar 2016 is het bestuur van de GHOR is op bezoek geweest, wat als er positief erva-
ren is. De jaarlijkse brandveiligheid controle is uitgevoerd door de brandweer met als opmerking dat de cv-
ruimte geen opslagruimte is voor brandbaar materiaal. Ook aanleuncomplex Vroonhof en servicecentrum Ele-
nahof zijn bezocht dit was prima in orde. Naar aanleiding van de BHV bezetting  tijdens avond en nachtdien-
sten is er een gesprek geweest met de teamleiding. Besloten  is dat er altijd 2 BHV ers in de nacht aanwezig 
moeten zijn. Voor de avonddiensten krijgt  al het zorgpersoneel die geen BHV hebben een training  ontruimen. 
Er heeft in mei  een oefening plaats gevonden met de brandweer van Sint Annaland en Stavenisse. Deze oe-
fening is binnen zorgcentrum  de Schutse en aanleuncomplex Vroonhof gehouden. Deze oefening is goed 
verlopen. 
Het nieuwe crisis/ continuïteitsplan is in 2016 niet afgerond. Dit zal begin 2017 verder opgepakt worden. 
 
Risicoradar en tilthermometer:  In het najaar 2016 is een risicoradar uitgezet. Deze wordt in 2017 verder 
uitgewerkt. De tilthermometer op de afdelingen is uitgevoerd in november 2016  en zal in 2017 verder uitge-
werkt worden, en besproken worden op het tiloverleg van het voorjaar 2017. 
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MIC jaaroverzicht 2016 
 
De MIC commissie heeft in 2016 vier keer vergaderd met de bestuurder. Van deze vergaderingen zijn notulen 
aanwezig. 
Er is een totaal overzicht van 2016 betreffende de MIC melding. Conclusie van dit overzicht is dat er een groot 
verschil is tussen het aantal meldingen per afdeling. De meeste meldingen betreft de medicatie. In 2017 komt 
er een nieuwe werkwijze voor het toedienen van medicatie, waardoor dit minder vaak kan voorkomen. 
In de huiskamers van afdeling kleinschalig wonen is biodynamische verlichting geïnstalleerd. Dit heeft een po-
sitieve invloed op het zien, lezen en het nuttigen van de maaltijden van de cliënten. Het invulformulier MIC en 
het formulier Gevaarlijke situaties is samengevoegd tot één formulier. Het formulier valrisico inventarisaties is 
gelinkt aan het MIC-formulier. 
 
 

5.4. Informatievoorziening in- en extern 
 
De interne informatievoorziening vindt plaats door middel van het medewerkersportaal Nedap, nieuwsbrieven 
en de Huiskrant. Door middel van werkbesprekingen binnen alle teams heeft communicatie en uitwisseling 
van informatie plaatsgevonden. Van al deze overlegvormen vindt verslaglegging plaats. Extern is de algemene 
website een belangrijk medium. De website is zeer goed bezocht en bevat veel informatie omtrent bedrijfsvoe-
ring, zorg- en dienstenaanbod en kwaliteitsgegevens. Door middel van de eilandelijke pers is de organisatie 
regelmatig in beeld gebracht, zowel door deelname aan zorgspecials als door journalistieke berichtgeving.  
 

5.5. Automatisering 
 
Door de ICT oplossingen als Nedap (zorg en planning) en AFAS (financieel en salaris) zien we dat de functie 
van de eigen server afneemt. In 2016 zijn alle ICT toepassingen ondergebracht in de Cloud met uitzondering 
van de software voor de centrale keuken. De back up van alle informatie is extern geborgd. In 2016 is het pro-
ject papierloos vergaderen omgebouwd naar de nieuwe Sharepoint versie en is, naar wens van de organisa-
tie, het intranet inclusief het kwaliteitshandboek ontwikkeld. In het kader van de extramurale zorg is gebruik 
gemaakt van aanvullende ICT, waardoor met behulp van smartphones plaats onafhankelijk kan worden ge-
werkt aan zorgroutes en zorgleefplannen. 
 

5.6. Financiering 

 
In 2016 zijn geen grote investeringen gedaan in gebouwen of installaties, behalve regulier onderhoud en ver-
vanging. 
 

5.7. Onderzoek en ontwikkeling 
 
De stichting heeft in 2015 deelgenomen aan het vervolg van de proeftuin “Samen doen” gericht op de inzet 
van mantelzorgers. Dit project wordt wetenschappelijk begeleid door het onderzoekscentrum Thomas More en 
de VU Amsterdam. De eindrapportages zijn in 2016 beschikbaar gekomen. 
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6. Financieel beleid 
 
 
De geconsolideerde rekening over 2016 heeft een negatief resultaat van € 390.942. Schutse Zorg Tholen 
heeft door het ophogen van de productieafspraak, een negatief resultaat behaald van € 374.230. Stichting 
Protestantse Zorgvoorziening Elenahof heeft een negatief resultaat van € 16.712. De vermogenspositie en de 
financieringspositie van Schutse Zorg Tholen geven de solvabiliteitsratio’s: Eigen vermogen/Omzet  41,1% 
 (2015: 46,1%), Eigen vermogen/Balanstotaal 61,96% (2015: 66,35%) en financierings- en liquiditeitsratio’s: 
Financieringspositie 148% (2015: 159 %), Schulddekkingsratio ( DSCR) 0,9 (2015: 1,6) en de Liquiditeitsratio 
2,27% (2015: 3,01%).  
 
Gezien de begroting 2016 mag gesteld worden dat het tekort over het boekjaar is toegenomen door het uitbe-
talen van de CAO afspraak omtrent het recht van medewerkers op een vergoeding over de jaren 2012-2016 
van gemiste ORT op verlofdagen. Dit recht naar aanleiding van een uitspraak van de Europese rechter diende 
als reservering verwerkt te worden in de Jaarrekening 2016. De organisatie heeft gekozen om via een vast-
stellingovereenkomst deze zaak in één keer met alle medewerkers af te handelen en niet te kiezen voor een 
spreiding over meerdere jaren. Ondanks het tekort van 2016 kan de financiële positie van de stichting als bo-
vengemiddeld gezond worden beoordeeld, ook in het kader van de benchmark binnen de sector. 
 
Naast de regulier instandhoudingsinvesteringen zal in 2017 in het kader van energiebesparing investeringen 
worden gedaan in zonnepanelen en verlaging van de netspanning. Tevens  is er met de corporatie Stadlander 
een huurovereenkomst afgesloten voor het openen van een nieuwe dagbesteding binnen de Wmo aan het 
havenplein in Sint-Annaland. Deze ruimte is casco gehuurd en zal in 2017 worden afgebouwd en ingericht. 
Van alle te verwachten investeringen (met bijbehorend risicoprofiel) worden inkomsten en uitgaven vastgelegd 
in een meerjarenbegroting die jaarlijks na vaststelling van de Jaarrekening wordt bijgesteld. De verwachting is 
dat de stichting ook de komende jaren aan de eigen financieringsbehoefte kan voldoen. De langlopende finan-
ciering, aangegaan ten behoeve van de technologische infrastructuur van de nieuwbouw, loopt volgens plan-
ning door en daalt jaarlijks annuïtair. 
Daar alle aanvragen voor overgangsregeling zorginfrastructuur tijdig zijn gedaan en goedgekeurd, komen 
deze investeringen in aanmerking voor de vergoeding. 
 
De begroting 2017 is opgesteld aan de hand van de budgetafspraak Wlz en Zvw en prognose Wmo. Ook deze 
begroting vertoont op voorhand een fors tekort. De afgesproken strategie is om niet door middel van rigou-
reuze (personele) besparingen het tekort in te lopen, maar in te steken op de verhoging van de capaciteit en 
productie daar op basis van de vergrijzing duidelijk is dat de vraag naar zorg alleen maar stijgt. De hoop is dat 
in 2017 sprake kan zijn van herschikking van financiële middelen, naast de te verwachten extra middelen in 
het kader van het versterken van de verpleeghuiszorg. 
 
 
 
 


