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Activiteiten van Schutse Zorg Tholen:

• Intramurale zorg binnen de Wlz - zorgcentrum 
 De Schutse Sint-Annaland
• Wonen met zorg - zorgcentrum De Schutse afdeling
 Oudeland Sint-Annaland
• Dagbesteding - Sint-Annaland en Stavenisse
• Welzijnsaanbod, verenigingen en zorgrestaurant -
 Sint-Annaland en Stavenisse
• Wonen en zorg - aanleuncomplex Vroonhof
 Sint-Annaland
• Thuiszorg Wijkverpleging Zvw en WMO huishoudelijke
 ondersteuning, individuele begeleiding, dagopvang basis
 en logeren - diverse kernen op het eiland Tholen
• Kleinschalige 24-uurszorg - woon-zorgcomplex
 Scheldeoord Stavenisse
• Wonen en Welzijn - servicecentrum Elenahof Stavenisse
• Wonen en zorg - woonzorgcomplex Vestehof Tholen-stad

foto’s: copyright Eendrachtbode 2016 



 ZORG VANUIT HET HART
Met dankbaarheid wordt teruggezien op een jaar waarin positieve 
resultaten zijn behaald 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 cliëntvriendelijke zorginstelling van Nederland’ 
door middel van de hoge score op de waarderingssite van Zorgkaart 
Nederland.  Zorg en diensten zijn aangeboden vanuit de vísie ‘Zorg 
vanuit het hart’, waarbij de Protestants Christelijke identiteit leidend 
is. 2016 was een jaar waarin veel is geïnvesteerd in de kwaliteit van 
zorg door middel van scholing van medewerkers en uitvoering van 
verbeterprojecten in het kader van de kwaliteitsopslag binnen de Wet 
langdurige zorg (Wlz) en de beschikbare financiële middelen in het 
kader van ‘Waardigheid en Trots’, een kwaliteitsimpuls gericht op 
deskundigheidsbevordering van het personeel en uitbreiding van het 
activiteitenaanbod voor intramurale cliënten. 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 resultaat een negatief exploitatie resultaat. In dit publieksverslag 
worden verschillende onderwerpen toegelicht, voor een compleet 
beeld van alle activiteiten en resultaten verwijzen wij u graag naar onze 
website www.schutsezorgtholen.nl of naar www.jaarverslagenzorg.nl 

 KWALITEIT EN INNOVATIE
In het kader van de heraudit met betrekking tot het kwaliteitslabel 
Prezo 2014 heeft er een positieve beoordeling plaatsgevonden 
van de kwaliteit door bureau Perspekt. Keurmerk Prezo Zilver is 
toegekend voor de intramurale- en extramurale zorg. 

De Wet langdurige zorg (Wlz), is bedoeld voor de meest kwetsbare 
ouderen en gehandicapten. Deze wet garandeert 24 uur per dag zorg 
of toezicht in een veilige leefomgeving voor wie dit nodig heeft. In het 
kader van de zelfanalyse en het opstellen van verbeterplannen Wlz 
kon in nauwe samenwerking met de Cliëntenraad een opslagtarief van 
3% op de zorg productie ingezet worden voor kwaliteitsontwikkelingen 
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 wonden;
2. Investeren in belevingsgerichte zorg door het implementeren 
 van biodynamische verlichting in twee huiskamers voor  
 psychogeriatrische bewoners;
3. Doorontwikkeling van het mantelzorgbeleid door middel van een 
 waarderingsconcept (gemeenschapsmunten), het aanstellen 
 van een mantelzorgcoördinator en deelname aan het regionale 
 project Samen Doen.

Het nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, dé kwaliteitsstandaard 
voor de verpleeghuiszorg, zal vanaf 2017 de nodige aandacht 
vragen. Voorwaarde voor het implementeren van de nieuwe norm, 
en vooral de personeelsnorm, is het beschikbaar stellen van extra 
verpleeghuisbudget door het Ministerie van VWS.
In 2016 heeft de in 2015 benoemde manager zorg en wonen 
afscheid genomen van de organisatie. Door herschikking 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 zorgdienst. 

 CLIENTTEVREDENHEID EN NET
 PROMOTOR SCORE 
(NPS= aanbevelingscijfer zorginstelling)
In 2016 is de CQ (tevredenheidsonderzoek Client en Kwaliteit) uitgevoerd 
onder alle bewoners en cliënten. De uitslag laat een bovengemiddelde 
positieve lijn zien. 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). Deze onderzoeken geven de 
volgende resultaten:

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%)

 FAMILIEPARTICIPATIE/
 MANTELZORGPROJECT
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 van mantelzorgers. Mantelzorgers ontvangen Samen Doen punten 
voor het verrichten van vooraf afgesproken taken. Deze punten kunnen 

verzilverd worden in het zorgrestaurant, de winkel of bij de eilandelijke 
middenstand. Volgens verdeling gaat 40% naar een maatschappelijk 
doel, hierdoor ontving het eigen spaardoel ‘Bewonersvakantie 2017’ een 
financiële ondersteuning. 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.

 SAMENWERKING ANNA ZORGT/
 VERVOERPROJECT DAGBESTEDING

Er 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 externe dagbesteding. Voor dit vervoer is met reclame sponsoring 
van bedrijven een nieuwe rolstoelbus aangeschaft. Met een minimale 
eigen bijdrage van de bezoekers van de externe dagbesteding wordt 
het vervoer verzorgd door gemotiveerde chauffeurs van Anna Zorgt die 
binnen het systeem van Samen Doen gewaardeerd worden met Samen 
Doen punten. Ook het in gezamenlijkheid afwegen van noodzaak en 
mogelijkheid om binnen de thuissituatie informele zorg te organiseren, 
leidt tot een kwaliteitsverbetering en verlaging van de zorgkosten.

 VERZUIMBELEID
Het ziekteverzuim van 2016 is uitgekomen op 2,84 %, dit is gezien het 
landelijke percentage (6,14 %) erg laag. Binnen de ranking van Vernet 
komt Schutse Zorg Tholen op de tweede plaats van zorginstellingen met 
landelijk gezien het laagste verzuim en de laagste meldingsfrequentie. 
Het onderwerp Gezond leven, 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 terugkoppeling en een persoonlijk advies ontvangen. De 
instellingsrapportage vraagt aandacht voor aspecten verbonden aan een 
(gezonde) leefstijl, mede ter voorkoming van toekomstig verzuim. 

 MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
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 uitgezet 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 verder uitgebreid waaronder de biodynamische 

verlichting in de huiskamers van de afdeling kleinschalig wonen. 
Voorbereidingen zijn getroffen om  over te gaan tot de aanschaf van 
zonnepanelen en het verlagen van de netspanning in 2017. Door het 
volledig gebruik maken van ICT binnen the 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. De 
keuken van zorgcentrum De Schutse heeft vanaf oktober 2016  het 
deel van de maaltijdbereiding voor tafeltje dekje overgenomen van 
verpleeghuis ten Anker. De routes, gereden door vrijwilligers, starten 
nu allemaal in Sint-Annaland waarmee gebruikers met een indicatie 
op heel Tholen dagelijks voorzien worden van een warme maaltijd. 
Deze belangrijke voorziening wordt financieel mede mogelijk gemaakt 
door de gemeente Tholen en de plaatselijke kerken.

 FINANCIEEL
De geconsolideerde rekening over 2016 heeft een negatief 
resultaat van € 389.668. Schutse Zorg Tholen heeft door het 
ophogen van de productieafspraak, een negatief resultaat behaald 
van € 372.956. 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 41,10% (2015: 
46,1%), Eigen vermogen/Balanstotaal 61,97% (2015: 66,35%) 
en financierings- en liquiditeitsratio’s: Financieringspositie 147% 
(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 uitbetalen van de CAO afspraak 
omtrent het recht van medewerkers op een vergoeding over de jaren 
2012-2016 van de onregelmatigheidsvergoeding 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 vaststellingovereenkomst 
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 
bovengemiddeld gezond worden beoordeeld, ook in het kader van de 
benchmark binnen de sector.
De begroting 2017 is opgesteld aan de hand van de budgetafspraak 
met verzekeraars en gemeenten. Ook deze begroting vertoont op 
voorhand een fors tekort. De afgesproken strategie is om niet door 
middel van rigoureuze (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.

 SAMENSTELLING RAAD 
 VAN TOEZICHT

Dhr. A.J. van de Breevaart, voorzitter
Dhr. J.C. Koopman, vicevoorzitter/secretaris 
Dhr. A. den Braber, lid
Mevr. I. Lindhout-Theunisse, lid


