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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



Dicht bij de haven, het centrum van het dorp en de winkels staat de 
dagbesteding midden in het dorpsgebeuren en ligt er minder accent 
op zorg en meer op de sociale context. Deze nieuwe setting biedt 
ook de mogelijkheid om te werken vanuit de Böhm methodiek waarin 
medewerkers in 2017 ook zijn geschoold. Met deze methodiek blijven 
ouderen langer in hun eigen vertrouwde omgeving en sluit de benadering 
en het activiteitenaanbod aan op het leven zoals dit altijd is geleefd. 
De nieuwe dagbesteding met de naam ‘An de Koaie’ is in korte tijd een 
begrip geworden op Tholen. Door de groei en succes van het project 
komt de behoefte aan een derde dagbesteding in zicht. Mede gezien de 
achtergrond van veel bezoekers en de positieve ervaringen in den lande 
met zorg en landbouw zou een dagbesteding in een agrarische setting 
dan de voorkeur genieten.

  VERZUIMBELEID
Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim van 2017 is uitgekomen op 3,17 %, dit 
is hoger dan in 2016 (2,84 %) Gezien het landelijke percentage (6,67 %) is 
dit een mooi resultaat. 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
In het kader van het project Samen Doen heeft de organisatie een 
bijdrage geleverd aan het Thoolse Currency systeem waarbij mantelzorg 
en vrijwilligerswerk is gestimuleerd door het verstrekken van Samen Doen 
punten die inwisselbaar zijn bij plaatselijke leveranciers. Ook binnen de 
organisatie zijn punten uitgegeven en  ingenomen in de winkel en in het 
zorgrestaurant. Naast genoemde stimulansen zijn er ook maatschappelijke 
doelen gesteund door middel van de 40%-regeling waarbij van iedere 
Samen Doen waardering er een deel gaat naar een maatschappelijk doel 
van eigen keuze. Het mantelzorgproject, gestart in 2014, is inmiddels 
uitgegroeid tot een uniek systeem van mantelzorgondersteuning waar 
ook aandacht voor is geweest op een landelijk congres georganiseerd 
door de gemeente Tholen/Qoin.
Met de plaatselijke zorgcoöperatie Anna Zorgt ontstaat een toenemende 
vorm van samenwerking waarbij er extra aandacht is voor de kwetsbare 
oudere en de inzet van informele zorg.

DUURZAAMHEID
In 2017 zijn er 504 zonnepanelen geplaatst op de schuine daken 
van het zorggebouw. Deze zijn geplaatst met gebruikmaking van 
de SDE-subsidieaanvraag, waardoor over een periode van vijf jaar 
een vergoeding wordt ontvangen per geproduceerde MWh. Met 
deze installatie kan een opbrengst verkregen worden van 130.836 
kWh per jaar.  Vanaf de installatie in april 2017 heeft de installatie 
114.190 kWh geproduceerd, een besparing van 51.901,39 KG aan 
CO2-uitstoot ofwel 173,45 geplante bomen. Met deze installatie wordt 
voor ongeveer dertig procent voorzien in de eigen energiebehoefte.
Verder is er  ingezet op de uitbreiding van Led-verlichting in de 
centrale ruimten en de huiskamers in het kader van het introduceren 
van de Biodynamische verlichting. Deze verlichting heeft naast 
minder gebruik van energie een positief effect op het functioneren en 
welbevinden van ouderen.

 FINANCIEEL
Het financieel beleid van de Stichting is er op gericht om kwalitatieve 
goede zorg te kunnen leveren aan de cliënten intramuraal, de cliënten 
in de wijk en de bezoekers van de dagopvang. Ook is het beleid erop 
gericht te voldoen aan alle wettelijke taken die daaraan verbonden 
zijn.  
Het geconsolideerde resultaat 2017 heeft een negatief saldo van  
€ 136.162,  ten opzichte van een negatief resultaat van € 390.942 in 
2016. Het resultaat van 2017 ligt in de lijn der verwachting.   

De verwachting voor 2018 is dat er een klein positief resultaat behaald 
gaat worden. In 2018 wordt uitgegaan van een verdere groei van de 
extramurale zorg, voornamelijk ZVW en de WMO. Samen met het 
extra budget dat ontvangen gaat worden in het kader van extra budget 
Programma Kwaliteit in het Verpleeghuis (Thuis in het verpleeghuis, 
waardigheid en trots op elke locatie) wordt een groei verwacht van de 
bedrijfsopbrengsten t.o.v. de jaarrekening 2017 van 2,34%.

 SAMENSTELLING RAAD 
 VAN TOEZICHT

Dhr. A.J. van de Breevaart, voorzitter
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 ZORG VANUIT HET HART
Het jaar 2017 is voor de stichting het jaar waarin veel is geïnvesteerd in 
kwaliteitszorg en duurzaamheid.  Gekozen is om ondanks een te krap 
budget voor de intramurale zorg geen bezuinigingen toe te passen. 
De bovengemiddelde cliënttevredenheid, personeelstevredenheid 
en het lage ziekteverzuim tekenen de organisatie. In de verwachting 
van verruiming van financiële kaders in het jaar 2018  is uit eigen 
reserves in 2017 bijgedragen aan de exploitatie. Zorg en diensten 
zijn aangeboden vanuit de visie ‘Zorg vanuit het hart’, waarbij 
de Protestants Christelijke identiteit leidend is en de band met de 
achterban, te weten de Thoolse kerken, is bestendigd. 2017 was 
een jaar waarin opnieuw 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 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. De ondernomen activiteiten staan in de 
lijn van het beleid van de voorgaande jaren, waardoor ook de 
opbrengsten van de gepleegde inspanningen ook zichtbaarder 
worden waarbij de cliënt en diens mantelzorger de eersten zijn om 
die resultaten te waarderen. Met dankbaarheid wordt teruggezien 
op een jaar waarin positieve resultaten zijn gehaald op het gebied 
van de kwaliteit van zorg en de klantbeleving, de resultaten op de 
website www.zorgkaartnederland.nl zijn daarvan een voorbeeld. 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
Positief is dat aan Schutse Zorg Tholen in december 2017 het 
PREZO Gouden keurmerk intramuraal en extramuraal werd 
toegekend. De ervaringen en tevredenheidsscores van cliënten 
worden continu gemeten via de waarderingsmethodiek zoals is 
opgenomen in het zorgleefplan Nedap ONS, via de ervaringssite 
Zorgkaart Nederland en om het jaar via een onafhankelijke meting 
van de CQ (2016). In 2017 is een extra CQ uitgevoerd onder alle 
extramurale cliënten met als onderliggende doel om over een actuele 
Net Promotor Score (NPS) 2017 te beschikken. Daar deze resultaten 
traditiegetrouw bovengemiddeld goed zijn, is het niet eenvoudig om 
daar verbeterpunten of trends in waar te nemen die aangeven waar 
verbetering mogelijk is. De aandacht zal dus meer uitgaan naar de 
vraag: wat draagt bij aan de hoge tevredenheid en welke acties 
zijn nodig deze resultaten ook te borgen en, wellicht marginaal, te 
verbeteren.

 CLIENTTEVREDENHEID EN NET
 PROMOTOR SCORE 
NPS-meting 2017 (= aanbevelingscijfer zorginstelling)
Doelgroepen: cliënten Zorg Thuis, Huishoudelijke Hulp en 
Begeleiding/Dagbesteding 
Aantal benaderde cliënten:   131 
Aantal ingevulde vragenlijsten:   76 
Respons     58,1% 

Zorg Thuis
NPS:   +58,9 
Gemiddeld aanbevelingscijfer:  9,0

Huishoudelijke hulp
NPS:  +60,4
Gemiddeld aanbevelingscijfer: 8,9

Begeleiding/Dagbesteding
NPS:  +64,5
Gemiddeld aanbevelingscijfer: 9,0

Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg, dé kwaliteitsstandaard 
voor de verpleeghuiszorg, zal vanaf 2018 richtinggevend zijn met de 
toekenning van extra verpleeghuisbudget door VWS.

 MEDEWERKERSTEVREDENHEID
Naast een goede respons geeft de Monitor een positieve uitslag, hoger 
dan de sector en een NPS die significant hoger ligt dan de sector. Dit 
betekent dat medewerkers de eigen organisatie van harte aanbevelen 
aan familie en vrienden als een betrouwbare zorgorganisatie met een 
hoge kwaliteit van zorg.
MedewerkerMonitor Voorjaar 2017 Respons: 63,4%
Thema  Schutse Zorg n=135 Sector n=8.941
Werkbeleving  7,7    7,3
Mogelijkheid tot veranderen 6,8    5,7
Tevredenheid (NPS)  44,0   -12,0

 FAMILIEPARTICIPATIE/
 MANTELZORGPROJECT
In 2017 is dit beleid een integraal onderdeel gaan 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. Met het aanstellen van een vaste mantelzorgcoördinator en het 
benaderen van alle nieuwe cliënten en mantelzorgers vanaf het moment 
van inhuizing is de deelname aan het project toegenomen. Een jaarlijkse 
ontmoetings/toerustingsavond voor mantelzorgers is inmiddels een vaste 
en gewaardeerde activiteit geworden.

 DAGBESTEDING AN DE KOAIE
In april 2017 is de nieuwe dagbesteding geopend in het nieuwe 
appartementencomplex aan het Havenplein in Sint-Annaland. Door de 
toenemende groei aan hulpvragen voor dagbesteding in het kader van de 
WMO en de behoefte om dagbesteding meer te bieden in de wijk is voor 
deze centrale locatie gekozen. 


