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1| Voorwoord 

Het jaar 2018 was een jubileumjaar voor de twee stichtingen, Schutse Zorg Tholen (voorheen de Stichting 
Protestantse Bejaardenzorg Eiland Tholen en Sint-Philipsland). Schutse Zorg Tholen stond stil bij het 50-jarig 
jubileum en de Stichting Protestantse Zorgvoorziening Elenahof herdacht het 25-jarig bestaan. Op gepaste 
wijze is er aandacht besteed aan de beide jubilea en een bijzondere toegift in 2018 was het Koninklijk 
bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op 16 oktober 2018 aan De Schutse in het kader 
van het Zeeuwse streekbezoek.  
 
Dankbaarheid past voor alle zegen ontvangen in het verslagjaar, in het besef dat inzet en resultaat 
afhankelijk is van Gods zegen. 
 
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.  
Het vastgoed, in gebruik zijnde voor het zorgcentrum in Sint-Annaland, is eigendom  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 senioren. 
 
Als uitgangspunt voor de verslaglegging wordt gekozen voor de opzet van de Jaarverantwoording 
Zorginstellingen: 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, prestaties 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 2018. Het jaar 2018 is voor de stichting het jaar waarin na 
twee jaar van het bewust nemen van een negatief resultaat weer een bescheiden positief resultaat kon 
worden geboekt, verruiming van budgetten en groei van de productie hebben daaraan bijgedragen. Veel is 
geïnvesteerd in veiligheid en kwaliteitszorg.  De bovengemiddelde cliënttevredenheid en het relatief lage 
ziekteverzuim vormt naast de eigen identiteit de performance van de organisatie.  Naar verwachting kan de 
positieve trend in 2019 worden voortgezet  mede door de invoering van het nieuwe Kwaliteitskader voor 
de verpleeghuiszorg met bijbehorend budget voor personeel en kwaliteit. Zorg en diensten zijn 
aangeboden vanuit de visie ‘Zorg vanuit het hart’, waarbij de Protestants Christelijke identiteit typerend is, 
met als klankbord de Tholen stakeholders waarbij wat de identiteit betreft de Thoolse kerken, voor zover 
verbonden met de zorgstichting,  gesprekspartners zijn. 
 
2018 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 beschikbare financiële middelen 
in het kader van ‘Waardigheid en Trots’, een kwaliteitsimpuls gericht op deskundigheidsbevordering van 
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het personeel en uitbreiding van het activiteitenaanbod voor intramurale cliënten. De ondernomen 
activiteiten staan in de lijn van het beleid van de voorgaande jaren.  
 
Het Kwaliteitsverslag 2018 Wlz ingevolge de verplichting voortvloeiend uit het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg en de verantwoording in het kader van het Kwaliteitskader Maatwerkvoorziening 
Maatschappelijke Ondersteuning Oosterschelderegio zijn geïntegreerd in dit Bestuursverslag. 
 
 

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 0166658600 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  41113577 

E-mailadres info@schutsezorgtholen.nl 

Internetpagina 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 2018 is vooral gericht op de 
zorginstelling: zorgcentrum De Schutse. De activiteiten vinden geheel plaats binnen de sfeer van de Wet 
langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
De stichting bestaat uit deelnemende kerken op het eiland Tholen en Sint-Philipsland (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 dienstverlening 
aan bewoners in het aanleuncomplex Vroonhof, het woon-zorgcomplex Vestehof, het servicecentrum 
Elenahof en in het woonzorgcentrum Scheldeoord te Stavenisse. De instelling heeft een capaciteit voor 
vijfentachtig plaatsen verpleeghuiszorg met de functie ‘Behandeling’ (rond de 25 plaatsen) en de overige 
plaatsen zonder de functie ‘Behandeling’ , waarbij de medische en paramedische zorg wordt geboden via 
de eerste lijn. Daarbij wordt één plaats specifiek ingevuld voor Hospicezorg in samenwerking met de 
vrijwilligersorganisatie NPV Tholen (Nederlandse Patiënten Vereniging). Naar behoefte wordt er capaciteit 
ingezet voor Eerstelijnsverblijf. De stichting beschikt over de erkenning van het Ministerie van VWS voor 
het toepassen van de Wet Bopz voor 26 psychogeriatrische plaatsen. De verpleegunit (16 plaatsen met 
behandeling) omvat twee woongroepen voor kleinschalig wonen psychogeriatrie. Binnen de locatie De 
Schutse zijn twee appartementen verhuurd in het kader van het scheiden van wonen en zorg volgens het 
concept ‘Wonen met zorg’. In woonzorgcentrum Scheldeoord en het aanleuncomplex Vroonhofzijn 
plaatsen voor verpleeghuis zorg thuis (Volledig Pakket Thuis -VPT) binnen de Wet langdurige zorg. 
 

http://www.schutsezorgtholen.nl/


 

Jaarverslaggeving 2018 Pagina|5 

 

Extramurale zorg wordt verleend in het aanleuncomplex Vroonhof, het woon-zorgcomplex Vestehof, 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 Begeleiding en 
Huishoudelijke Ondersteuning in Zeeland (contractperiode 2012-2019). Dienstverlening, beheer en verhuur 
van woningen in Vestehof (Tholen-stad) vindt plaats door de Stichting Schutse Zorg Tholen. Toewijzing en 
beheer van het aanleuncomplex Vroonhof, eigendom van Habion, vindt plaats via de beheersorganisatie 
MVGM (voorheen 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. 
 

Onder de zorgdienst vallen de verpleegafdelingen (kleinschalig wonen psychogeriatrie), de zorgafdelingen, 
de externe dagbesteding in De Schutse en in het complex Annahof ( An de Kaoie), 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 stichtingen werken conform de Zorgbrede Governancecode volgens het model raad van toezicht/raad 
van bestuur. Een eenhoofdige raad van bestuur, in de persoon van de heer P.W. Kok, staat aan het hoofd 
van de twee stichtingen. 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. 
 
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.  
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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 
ouderenzorg. Daarbij is de functie ‘verblijf’ van belang, gezien het intramurale karakter van de instelling. In 
2018 zijn er aanvullende productieafspraken gemaakt voor de zware zorg (functie ZZP met Behandeling). 
Aan de hand van een afwegingsinstrument wordt bepaald of een bewoner met een ZZP voor behandelzorg 
in aanmerking komt. 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 alleen voor de eigen 
verzekerden zorg ingekocht inclusief het product Eerstelijns verblijf (ELV). Huishoudelijk ondersteuning en 
begeleiding is verleend in het kader van de Wmo, waarbij de gemeente Tholen, aangesloten bij het 
Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, als opdrachtgever 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. 
Externe dienstverlening vindt plaats door middel van het zorgrestaurant, tafeltje dekje Tholen, open tafels, 
wasserij en het verenigings-/activiteiten aanbod. 
 

2.3.2. Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegeven Aantal/bedrag 

Cliënten  Aantal 

Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar          73 

Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar          70 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar (WMO/WLZ)          43 

Aantal extramurale cliënten (exclusief cliënten dagactiviteiten en 

Wmo-zorg) per einde verslagjaar (ZVW/WLZ) 

         99 

Capaciteit   

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde 

verslagjaar 

          85  

Productie   

Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar      27.782  

Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (incl. 1e 

lijnsverblijf) 

   27.170 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (WLZ/WMO)     11.660  

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief 

dagactiviteiten en Wmo-zorg) ZVW/WLZ) 

    17.143 

  

Personeel   

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar           262    

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar           120 

Kosten ingehuurd personeel en zelfstandigen     270.933 

Bedrijfsopbrengsten   

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar      8.634.626 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten       6.095.424 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten          762.931 
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2.3.3. Werkgebieden  

Het werkgebied van de stichting voor de Wlz/Zvw omvat het eiland Tholen in de provincie Zeeland en valt 
daarmee wat de Wlz betreft 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 Oosterschelde, maar aanvragen beperken zich doorgaans tot het eiland Tholen. 
Dienstverlening in het kader van de verhuur van ouderenhuisvesting, Maaltijdvoorziening Tholen en Sint 
Philipsland, open tafels en welzijnsvoorzieningen zijn gericht op het eiland Tholen. 
 

2.4. Samenwerkingsrelaties 

Zorgkantoor Zeeland (CZ): in het kader van de zorgcontractering intramuraal en VPT voor de Wlz is 
Zorgkantoor Zeeland de aanbestedende partij. Productieafspraken worden jaarlijks gemaakt.  

VGZ/CZ/Delta Lloyd/Ohra/Achmea/Zilveren kruis/Menzis/Multizorg VTZ- zorgverzekeraars: inkoop van 
Eerste Lijns Zorg (ELV). Tevens 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, aanleuncomplex Vroonhof en 
appartementencomplex Annahof in Sint-Annaland. Subsidieaanvraag en verantwoording vindt plaats via de 
collega zorgaanbieder SVRZ ( aanvrager/kassier).  
 
Gemeente Vlissingen: gevolmachtigde gemeente voor de inkoop van de uitvoering van beschermd wonen. 
 
SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening): partner in het kader van het aanbieden van medische 
behandelzorg (Specialist Ouderengeneeskunde SO en Ergotherapeut). 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 Utrecht. Op basis van een huurcontract vindt 
er huur plaats van het zorggebouw van Habion. Voor de woningen van het aanleuncomplex Vroonhof (30 
woningen) behartigt de zorgstichting alleen de wachtlijst en de voordracht nieuwe huurders en vervult de 
huismeesterfunctie.  
 
MVGM ( voorheen Actys Wonen): vastgoedbeheer aanleuncomplex Vroonhof. 
 
Woningcorporatie Stadlander: samenwerking met betrekking tot beheer en verhuur van de inpandige 
woningen van servicecentrum Elenahof (11 woningen) en de huur van het woon-zorgcomplex Vestehof  in 
Tholen-stad (30 woningen), huur dagbesteding in complex Annahof in Sint-Annaland. 
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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 
gemeente Tholen (subsidieverstrekker) en de zorgaanbieders SVRZ/Ten Anker en de thuiszorgorganisatie 
Allévo samengewerkt. Daarbij is de keuken van zorgcentrum De Schutse tevens leverancier van alle warme 
maaltijden.  
 
Curadomi: samenwerking op het gebied van zorgverlening, ketenzorg, personeel en scholing. 
 
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 
apotheekvoorziening 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. 
Inzet van vrijwillige chauffeurs voor vervoer dagbesteding.  
 
Qoin/Samen Doen/ Lokaal bestuur samen Doen in oprichting: organisatie achter het implementeren van 
gemeenschapsmunten binnen Bergen op Zoom en Tholen in de vorm van Samen Doen 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 
deskundigheidsbevordering rond palliatieve zorg.  
 
Cedrah, RST en Lely zorggroep ( Curadomi/Agathos): informele samenwerking op het terrein van kwaliteit 
van zorgverlening en lerend netwerk. 
 
Stichting Ouderenzorg van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland: gebruik van 
zorgappartement 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. 
 

Becx en van Loon: samenwerking in het kader van opzet formele en informele zorg in Sint-Annaland en 

introductie en uitbreiding Böhm methodiek. 
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3| Bestuur, toezicht 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 stichtingen: 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 Toezicht, Profielen Raad van Bestuur en het Reglement Participantenraad.  
 
De statuten van de stichtingen, de reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en het 
recent vastgestelde document Toezichtvisie en Toezichtkader zijn opgenomen op de website van de 
organisatie onder de rubriek Algemeen- Informatie Stichting en Structuur. 
 

3.2. Samenstelling en bezoldiging raad van bestuur / directie 

De functie van bestuurder van de twee stichtingen wordt vervuld door de heer P.W. Kok. De bestuurder 
functioneert 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 zorg, 
administratie, geestelijke verzorging, individuele staffunctionarissen, kwaliteit en secretariaat. Voor de 
dagelijkse voortgang van de bedrijfsvoering bestaan er interne afspraken bij tijdelijke (geplande) 
afwezigheid van de bestuurder. Voor afwezigheid ten gevolge van ziekte of anderszins zijn er mogelijke 
scenario’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 vicevoorzitter 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 
NPS-thuiszorg, dagbesteding en Wmo, exploitatieoverzichten en managementrapportages ten aanzien van 
de algemene gang van zaken. Contacten zijn onderhouden met Cliëntenraad, Ondernemingsraad en 
Participantenraad. Door de kleinschaligheid van de organisatie en de korte lijnen tussen bestuurder en 
cliënten is het mogelijk om ook contacten te onderhouden met cliënten en familie en zijn begrafenissen 
bijgewoond van overleden bewoners van zorgcentrum De Schutse.  
 

Raad van Bestuur 

Naam 
 
 
P.W. Kok 

 

Hr. of mw. 
 
 
Hr. 

Bestuursfunctie 
 
 
Bestuurder 

Interim ja/nee 
 
 
Nee 

Functie vervuld 
sinds 
 
 1-12-2001 

Nevenfuncties 
 
 
 geen 
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Informatie over de bezoldiging van de bestuurder in de zin van de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de daarvan onderdeel uitmakende Regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector is opgenomen in de toelichting in de 

jaarrekening.  
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3.3. Samenstelling, bezoldiging en werkwijze raad van toezicht (raad van 
commissarissen/raad van beheer) 

 

 

De Raad van Toezicht werd in 2018 gevormd door de volgende  personen: 
 

Naam 
 

1e Benoeming Benoemings 
termijn 

Functie Portefeuilles/
aandachtsge
bieden 

Nevenfuncties 

Dhr. A.J. van de 
Breevaart 

Januari   
2011 

8 jaar  Voorzitter Werving/sele
ctie/werkgeve
rschap 
Zelfevaluatie. 
Vastgoed, 
gebouw en 
beheer 

Adjunct directeur 
Bouwonderneming. 
Kerkenraad PKN 
Scherpenisse 
 

Dhr. A. den Braber    September 
2014 

8 jaar Vicevoorzitter Personeel en 
organisatie/T
echnologie 
en innovatie 

Consultant/(Persona) 
coach zelfstandig 
ondernemer 

Mevr. I. Lindhout-
Theunisse 

September 
2015 

8 jaar Lid Financiën Medebestuurder 
scheepvaartonder-
neming. 

Dhr. F. Visscher Februari 
2017 

8 jaar Lid Zorg, 
kwaliteit en 
veiligheid 

Neuroloog 
Toezichthouder 
Sirjon 
Kerkenraad 
Chr.Ger.Kerk Goes 

 
Mevr. H. M. van 
Pelt-Schroots 
 
 

Januari  
2018 

8 jaar lid Zorg, 
kwaliteit en 
veiligheid 

Toezichthouder 
Sirjon 
 

 

Op 1 januari 2018 is mevrouw. H. van Pelt benoemd in de vacature die was ontstaan door het aftreden van 
Dhr. J.C. Koopman. Laatstgenoemde was reglementair niet meer herbenoembaar in verband met de 
maximale zittingstermijn. Mevrouw van Pelt woont in Dordrecht, is jurist en werkzaam geweest in de zorg. 
Daarnaast is zij toezichthouder bij de zorginstelling Sirjon.  

Op 2 januari 2019 is afscheid genomen van de heer A.J. van den Breevaart, voorzitter van de Raad van 
Toezicht. De waarnemend voorzitter de heer den Braber typeerde de vertrekkend voorzitter in zijn 
afscheidswoord als volgt: 
 
 “wat kenmerkend is voor jou in je werk voor Schutse Zorg: Vriendelijk, loyaal, luisterend oor, sterk in het 
samenvatten, richtinggevend, samenbindend en…. koningsgezind. Mooi dat je op het eind van je loopbaan 
voor Schutse Zorg het koningspaar welkom mocht heten en hen de hand mocht drukken. 
Je expertise lag vooral op bouwkundig gebied. Maar ook alles wat bij bouwkundige projecten komt kijken 
zoals projectaansturing, ontwikkeling van idee tot bouwkundig plan, bouwaanvragen, aanbestedingen, 
onderhandelingen, veiligheidsaspecten, enzovoorts. Als adjunct-directeur van Bouwbedrijf Bogert weet je 
ook het nodige van het aansturen van mensen en organisaties. Met al die kennis en vaardigheden had je 
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een zeer gewaardeerde inbreng tijdens vooroverleggen, vergaderingen en klankbordgesprekken. We 
hebben hiervan nog profijt gehad tijdens de oriënterende gesprekken en bezoeken aan locaties voor de te 
realiseren zorgboerderij en de noodzakelijke uitbreiding van dit pand en de tijdelijke huisvesting. Je mag het 
helaas niet afronden, anderen nemen het van je over. We zouden nog verder uit kunnen wijden over je 
inbreng en je kwaliteiten, maar we zullen het hierbij laten: Albert Jan namens ons allen hartelijk dank voor 
alles wat je voor Schutse Zorg Tholen hebt willen betekenen. In die dank betrekken we ook je vrouw Wilma. 
Zij heeft je gesteund en gestimuleerd in dit werk. Ze mag ook zelf als vrijwilligster betrokken zijn bij De 
Schutse en we hopen dat daaraan voorlopig nog geen einde hoeft te komen” 
 
Ten aanzien van de (neven)functies van de leden van de Raad zijn er geen maatregelen nodig geweest om 
belangenverstrengeling te voorkomen of weg te nemen. 

De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding. Daarbij is volledig uitgegaan van 
het advies van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). In dit advies is als 
uitgangspunt genomen de WNT (Wet Normering Topinkomens). In het advies van de NVTZ is uitgegaan van 
een maximale vergoeding voor de voorzitter van de Raad van 12% van het salaris van de bestuurder. De Raad 
is van dit advies afgeweken door de vergoeding vast te stellen op 9%. Voor de overige leden van de Raad was 
het advies 10%. De Raad heeft de vergoeding echter vastgesteld op 6%. Besloten is om de vergoeding jaarlijks 
opnieuw te bezien. 

3.4. Principes Governancecode Zorg 2017 

De zeven principes van de nieuwe governancecode zijn: 

1.  De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan 
cliënten; 
2.  De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de 
maatschappelijke positie van de zorgorganisatie; 
3.  De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 
belanghebbenden; 
4.  De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de 
governance van de zorgorganisatie; 
5.  De Raad van Bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling; 
6.  De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie; 
7.  De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 
deskundigheid. 

3.4.1. Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie 

De Stichting Schutse Zorg Tholen, voorheen de stichting Protestantse Bejaardenzorg Eiland Tholen en Sint-

Philipsland, bestaat sinds 1968. De stichting is opgericht door de plaatselijke kerken en heeft zich in de loop 

der jaren ontwikkelt van een traditioneel bejaardenhuis, gefinancierd door de provincie Zeeland, tot een 

verpleeghuis/zorgorganisatie met een breed aanbod van zorg- en dienstverlening. Mede door de op de 

doelgroep afgestemde invulling en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening is de organisatie een begrip 

op het eiland Tholen. De eigen Protestants Christelijke identiteit bepaald ook ‘het gezicht’ van de 

organisatie. De relatie met de ‘oprichters van weleer’ wordt actief onderhouden binnen de 

Participantenraad, het overlegorgaan met de deelnemende kerken. De organisatie hecht zeer aan 

transparantie naar stakeholders als Zorgkantoor, verzekeraars, gemeente, kerken, vrijwilligers, 
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mantelzorgers, verwijzers en maatschappelijke groepen binnen de samenleving. Door het participeren in 

activiteiten als bijvoorbeeld de Thoolse Maaltijdvoorziening (tafeltje dekje), open tafels in de 

woonzorgcentra en het aanbieden van voorliggende activiteiten (verenigingen) sluit de organisatie aan bij 

de maatschappelijke behoefte onder ouderen en andere zorgvragers, laagdrempelig en tegen beperkte 

kosten. Dat er sprake is van ‘goede zorg’ is ook in 2018 aangetoond met de hoge scores van de 

klanttevredenheid.  

Medezeggenschapsorganen als Cliëntenraad en Ondernemingsraad waren nauw betrokken bij de 

koersbepaling van de organisatie. Daarbij was er ruim aandacht voor persoonlijke contacten van de Raad 

van Toezicht met de leden van de inspraak hebbende organen door middel van het bijwonen van 

vergaderingen en activiteiten. In 2018 heeft er geen gezamenlijke themavergadering plaatsgehad, deze 

vergadering is doorgeschoven naar het voorjaar 2019, de motivatie hiertoe was de overvolle 

agendaplanning in verband met het stichtingsjubileum en het Koninklijk bezoek. 

3.4.2. Waarden en normen 

De code zet in op het borgen van checks en balances binnen de zorgorganisatie. Daarbij hoort het 

organiseren en benutten van tegenspraak. De cultuur binnen de organisatie is dusdanig dat strategie en 

beleid tot stand komt in nauw overleg en met inbreng van de medezeggenschapsorganen. In de jaarlijkse 

overlegvergaderingen worden de ontwikkelingen in de zorgwereld en in de eigen organisatie met elkaar 

gedeeld en het perspectief vastgesteld. Doorgaans werkt de bestuurder beleidszaken uit en deelt die met 

de organen waarbij de inbreng van alle organen wordt meegenomen en beslissingen worden gedragen en 

uitgedragen door de inspraak hebbende organen. Er is spraken van een platte organisatiestructuur en een 

korte lijn tussen werkvloer en bestuur. Medewerkers spreken zich uit over ontwikkelingen in het eigen 

werkoverleg, maar schromen ook niet om zelf het bestuur en het management persoonlijk aan te spreken 

of digitaal via het Medewerkersportaal. De medewerkerstevredenheid wordt tweejaarlijks gemeten en 

staat voor 2019 in de planning. In 2018 is er door de IGJ vastgesteld dat de familiecultuur, die weliswaar 

leidt tot een hoge klanttevredenheid, ook schaduwzijden kan hebben in de zin van: in hoeverre is er sprake 

van een ‘aanspreekcultuur’, en is er in voldoende mate sprake van het reflecteren op het eigen handelen 

en is dit onderwerp van gesprek? Deze zaken worden meegenomen in een Plan van Aanpak 2019. Dat de 

organisatie een positieve werk- en leercultuur heeft blijkt mede ook uit het zeer lage vertrekpercentage van 

medewerkers en de lange dienstverbanden. Ook toezichthouders onderhouden contacten met 

medewerkers door middel van toezichtbezoeken, het bijwonen van bijeenkomsten. De Raad van Toezicht 

onderhoud ook direct contacten met OR en CR door middel van het bezoeken van de vergaderingen 

volgens een jaarplanning. Voor het personeel zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld die contractueel 

dezelfde rechtsbescherming genieten als leden van de Ondernemingsraad en derhalve onafhankelijk 

kunnen werken. De vertrouwenspersonen rapporteren aan de bestuurder in algemene zin, of specifiek 

indien noodzakelijk, waar het gaat over afwijkend gedrag, zorg over integriteit en/of missstanden. In 2018 

zijn er geen situaties gemeld. De klokkenluidersregeling wordt uitgereikt met een mondelinge toelichting 

aan alle nieuwe medewerkers en is opgenomen op de website van de organisatie. In de reglementen Raad 

van Bestuur en Raad van Toezicht zijn zaken vastgelegd hoe met tegenstrijdige belangen en de schijn 

hiervan wordt omgegaan. Ook van deze regeling is in 2018 geen gebruik gemaakt. Deze reglementen zijn 

ook opgenomen op de website van de organisatie. 

 



 

Jaarverslaggeving 2018 Pagina|14 

 

3.4.3. Randvoorwaarden en waarborgen voor invloed van belanghebbenden 

De Cliëntenraad was in 2018 voltallig en vergaderde maandelijks met de Bestuurder. De agenda werd in 

overleg samengesteld waarbij het opstellen van verbeterplannen (Waardigheid & Trots) en de voortgang en 

resultaten standaard op de agenda waren opgenomen. Twee leden van de CR hebben ook met de 

Bestuurder en Administrateur de Bestuurlijke overleggen met het Zorgkantoor bijgewoond waar het gaat 

om alle zaken rond financiering en kwaliteit van de Wlz-zorg, waaronder het nieuwe Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg en Dementiezorg. 

Positief advies is door de CR gegeven omtrent de concept statutenwijziging, en de aanvraag Waardigheid 

en Trots. Toekomstplannen en ontwikkelingen binnen de organisatie zijn met elkaar gedeeld en de CR heeft 

zich door middel van een voor- en najaarsvergadering ook aan de bewoners en cliënten gepresenteerd. 

Ook bij de voortgang van het certificeringsproject Prezo en de klanttevredenheid CQ en NPS is de CR nauw 

betrokken geweest. De CR heeft bijeenkomsten bezocht van het LOC en het Zorgkantoor. 

De Ondernemingsraad heeft als zelfstandig orgaan in eigen vergaderingen en overlegvergaderingen de 

belangen van personeel en organisatie behartigd. Positief advies is door de OR gegeven op het concept 

statutenwijziging en de aanpassing van de FWG binnen de zorgdienst. Veel onderwerpen zijn aan de orde 

geweest zoals: uitslagen CQ en NPS, Arbobeleid, verzuimoverzichten en verzuimbeleid, strategisch beleid 

rond uitbreiding van zorg en vastgoedontwikkeling, kwaliteits- en verbeterplannen, uitwerking van de 

aanpassingen in de FWG en het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

De Participanten (PR) heeft als zelfstandig adviesorgaan onderstaande bijdrage opgesteld voor het 

Jaardocument 2018: 

Vanuit de bewogenheid omtrent zorg, verzorging en geestelijk welzijn van de bewoners, bezoekers, 
personeel en vrijwilligers van de instellingen die onder beheer van “Schutse Zorg Tholen” opereren hebben 
zich een 27-tal kerkelijke gemeenten in de regio Tholen en Sint-Philipsland verbonden in een Participanten 
raad.   De Participantenraad bestaat uit 24 ambtelijk afgevaardigden uit de aangesloten gemeenten. 
(Gereformeerde Kerken Anna-Jacobapolder en Oud-Vossemeer en Protestantse Kerk Nederland  
Oud-Vossemeer leveren nog geen afgevaardigde).  
 
 
 De verdeling naar kerkelijke denominatie is als volgt:  

• Gereformeerde Gemeenten  [Poortvliet, Scherpenisse, St-Annaland, Tholen] 

• Protestantse Kerk Nederland  [St-Annaland, St-Philipsland, Scherpenisse, Stavenisse, Tholen, St-

Maartensdijk-Rehoboth, Oud-Vossemeer] 

• Hersteld Hervormde Gemeenten [Poortvliet, St-Annaland, St-Maartensdijk, Tholen] 

• Christelijke Gereformeerde Kerken   [Tholen, Oud-Vossemeer] 

• Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland  [Stavenisse, St-Maartensdijk] 

• Gereformeerde Gemeenten in Nederland  [St-Maartensdijk, St-Annaland, Oud-Vossemeer]  

• Gereformeerde Kerken   [Poortvliet, Tholen, Anna Jacobapolder, Oud-Vossemeer] 

• Vrije Hervormde Gemeente  [Scherpenisse] 

De participantenraad stond in 2018 onder (gekozen) leiding van dhr. P. Lissenburg, voorganger in de Vrije 
Hervormde Gemeente van Scherpenisse. De raad kwam tweemaal in saamhorigheid bijeen met de 
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bestuurder, dhr. P.W. Kok, om zich te laten informeren omtrent de geboden zorg, welzijn en de praktische 
invulling van de identiteit volgens de visie van de instelling. Kennis werd genomen van het Bestuursverslag 
2017, maar ook van de ontwikkelingen in 2018 betreffende de zorg en zorgaanbieding van Schutse Zorg 
Tholen, zowel intramuraal als extramuraal. Zorg die voortdurend ook zorg oplevert, met name op financieel 
gebied, maar waar met dankbaarheid mag geconstateerd worden dat er oplossingen gevonden mogen 
worden. Curadomi Tholen kon door De Schutse overgenomen worden, waarmee ouderzorg voor velen 
gewaarborgd bleef. Uitbreidingen, zowel voor huisvesting/zorg als actieve dagopvang worden voorbereid. 
We mogen met blijdschap constateren dat de organisatie zich inspant voor de vergrijzende bevolking. Dat 
mochten ook Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima constateren tijdens hun bezoek. Vanuit de 
organisatie zijn in 2018 geen identiteits- of levensbeschouwelijke vragen aan de Participantenraad 
voorgelegd.  Wel heeft de raad er op aangedrongen om de identiteit bij voortduur onder de aandacht te 
brengen; onder personeel en onder de bewoners. De christelijke identiteit, waarvan de grondslag is gelegd 
in Gods onfeilbaar Woord, gaf “De Schutse” al vanaf zijn eerste bestaan een missionaire dimensie. Die nog 
heden ten dage doorklinkt in het Schutse-Zorg-thema: “Zorg vanuit het hart”.  Van hart tot hart, dát is de 
zorg die we voorstaan. De participantenraad denk mee aan de praktische invulling van het scherp houden 
van onze identiteit onder het personeel. Het werk in de Hospice door zorgverleners, familie en vrijwilligers, 
in nauw contact met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) alsmede de distributie van warme 
maaltijden door de vrijwilligers van Allévo zijn vaste agendapunten voor de vergaderingen van de 
Participantenraad. Aan de Hospice wordt jaarlijks het overschot van het werkkapitaal van de raad 
overgemaakt. Dit werkkapitaal wordt mede gevormd door vrijwillige donaties van de participerende 
kerken. Vanwege terugnemende subsidie van de overheid voor de warme maaltijdvoorziening wordt een 
dringender beroep gedaan op de participerende kerken om diaconale bijstand.  De maandsluitingen, die 
door afgevaardigden van de aangesloten kerkelijke gemeenten worden verzorgd, worden zeker 
gewaardeerd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het aantal luisteraars in de zaal lijkt af te nemen 
doordat steeds meer bewoners vanwege de grotere zorgbehoefte op de kamers blijven meeluisteren.  De 
wekelijks verzorgde meditaties door predikanten uit participerende gemeenten worden zeer gewaardeerd, 
en de opkomst mag tot tevredenheid strekken. Mocht dit eenvoudig pastorale werk in onze instelling nog 
tot zegen zijn voor bewoners, bezoekers en andere meelevenden. Het stemt de raad tot dankbaarheid dat 
in alle openheid en eerlijkheid de organisatorische, financiële, pastorale en ethische en 
levensbeschouwelijke zaken zo in vertrouwelijke sfeer met de bestuurder mogen besproken worden. De 
Heere God, Wiens onderhoudende regering ook over de “Schutse Zorg Tholen” uitstrekt, mocht Zich in de 
toekomst genadiglijk ontfermen over onze oudere en zwakke medemensen, en Hij geve personeel, 
vrijwilligers, bestuurders, en raden de liefde en krachten om hen tot een barmhartige Samaritaan te zijn. 
Zijn Naam ter eer.    
 

3.4.4. Invulling naleving Governancecode Zorg 2017 

Schutse Zorg Tholen heeft de Governance inrichting beschreven in de statuten, diverse reglementen voor 
Bestuur en Toezicht en een informatieprotocol. 
In 2017 heeft een ad hoc commissie Statuten en Reglementen, bestaande uit Mw. Lindhout en Dhr. 
Koopman onderzoek gedaan en de vraag beantwoord in hoeverre de organisatie voldoet aan de nieuwe 
Governancecode Zorg 2017. Op basis van dit onderzoek heeft de Raad besloten om de volgende 
aanpassingen door te voeren: 
 

- Aanpassen van de statuten m.n. hoe te handelen bij conflicten. Er is een conflictregeling opgesteld 

en vastgesteld.  

- Opstellen van een Toezicht visie- en kader. Deze is in 2018 vastgesteld. 
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- Opstellen van een boardradar voor proactief toezichthouden. Deze is in 2018 vastgesteld. 

Een concept statutenwijziging is door de notaris opgesteld. Na instemming van Ondernemingsraad, 

Cliëntenraad  en Participantenraad is op 24 december 2018  de statutenwijziging van de stichting Schutse 

Zorgt Tholen bij de notaris gepasseerd. 

Er is gebruik gemaakt 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 Raad van Bestuur met de 
managementrapportage aan en zijn in de vergaderingen van de Raad goedgekeurd. 
 
Toezicht op deze terreinen en de integrale beoordeling, is eveneens uitgevoerd op basis van de 
vastgestelde Balanced Scorecard. Scorecard en de eindrapportage van de gehouden 
klanttevredenheidsonderzoeken. De scores voor het nieuwe keurmerk Prezo van de organisatie waren 
dusdanig dat het Gouden keurmerk Intramuraal en Extramuraal verlengd werd voor één jaar. Voor 2019 
staat de laatste heraudit gepland alvorens in 2020 weer op te kunnen gaan voor een nieuw keurmerk1. 
 

3.4.5. Besturing gericht op de maatschappelijke doelstelling 

 
 

In de jaarplanning van de Raad van Toezicht is vastgelegd wanneer onderwerpen als visie, strategisch plan, 
veiligheid, risicomanagement, benchmarking, relatie met belanghebbenden en de dagelijkse gang van 
zaken aan de orde komen. Daarnaast geeft de bestuurder per vergadering in de managementrapportage 
verslag van de lopende zaken naast de financiële kwartaalverantwoording met een toelichting op de cijfers. 
 
Bij de bespreking is aandacht voor de verhouding lange termijn-korte termijn door het actualiseren van de 
strategie in het licht van nieuwe ontwikkelingen vanuit wet- en regelgeving en ontwikkelingen en 
innovaties binnen de zorg. Door de contacten van toezichthouders met de organisatie, raden en 
medewerkers, zijn toezichthouders ook in staat om zelf informatie te verzamelen en een oordeel te vormen 
naast de informatie die van de bestuurder wordt ontvangen. 
 
Het risicobeleid wordt in H.4.5 uitgebreid beschreven. Aandacht was er voor het financiële feit dat de 
begroting 2018 na twee verliesgevende jaren weer een te verwachten positief resultaat liet zien. In 2018 
zijn de ontwikkelingen van de inkomsten en lasten zorgvuldig gemonitord en kon al spoedig een positieve 
lijn geconstateerd worden veroorzaakt door extra inkomsten en aanvullende productieafspraken. Ook de 
overname van de zorgactiviteit Zvw van Cuaradomi-Tholen vanaf oktober 2018 heeft daar een bijdrage aan 
geleverd. 
 
Alle besluitvorming is schriftelijk vastgelegd zoals ook omschreven is in het informatieprotocol tussen Raad 
van Bestuur en Raad van Toezicht. 
 
 

                                                           
1 https://perspekt.nu/keurmerken/prezo-verpleging-verzorging-en-thuiszorg 
 

https://perspekt.nu/keurmerken/prezo-verpleging-verzorging-en-thuiszorg
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3.4.6. Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling (verslag van de raad van toezicht) 

Toezichtvisie 
Het uitgangspunt van de Raad is dat Schutse Zorg Tholen haar zorg- en dienstverlening vanuit een 
herkenbare Protestants Christelijke identiteit verleent. Het belang van de cliënt staat centraal en het is 
Van belang vanuit dit punt toezicht te houden met de middelen die men heeft. Daarbij staat het zorg- en 
dienstenaanbod open voor iedere oudere, ongeacht diens levensovertuiging. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de 
zorg en is zich bewust dat het die maatschappelijke functie vervult. De algemene gang van zaken in de 
organisatie is nader uitgewerkt in de statuten. De Raad heeft vervolgens een maatschappelijk mandaat om 
te beoordelen of de bestuurder(s) daarbij de goede dingen doen en de juiste afwegingen maken tussen al 
die belangen. De Raad baseert haar toezicht op de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode. 
Toezichtvisie en toezichtcultuur vormen samen het toezichtkader. Dit kader bepaalt uiteindelijk de 
informatiebehoefte.  
 
Toezichthouden is niet zonder verantwoordelijkheid, het laten liggen of missen van signalen heeft impact 
op cliënten en medewerkers. Ook de voortdurende veranderingen in de zorg hebben gevolgen voor de 
wijze waarop het toezicht moet worden (in)gericht. Het is onderdeel van een breder systeem van checks 
and balances bestaande uit interne controles en horizontale verantwoording. Dit is zoveel mogelijk 
gebaseerd op risico gebaseerd systeemtoezicht, omdat op deze wijze de financiële middelen die er zijn zo 
goed mogelijk worden besteed. 
 
Toezichthouden is niet alleen op afstand, maar ook op een fysieke manier aanwezig d.m.v. 
(onaangekondigde) bezoeken. Dit om meer inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken in de praktijk. 
Er is een informatieprotocol aanwezig waarin de Raad afspraken met het bestuur maakt over de 
(strategische) informatievoorziening, de Raad is klankbord en adviseur en er worden besluiten genomen 
volgens het statutair bepaalde. 
De Raad vervult de werkgeversrol naar de bestuurder en beoordeelt zijn functioneren jaarlijks. De 
beoordeling is mede gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en de opdracht van de organisatie. 
 
De Raad onderwerpt haar eigen functioneren aan kritische reflectie en draagt zorg voor haar eigen scholing 
en ontwikkeling. De Raad vergadert zo vaak als nodig voor het uitvoeren van haar toezichttaken met een 
minimum van 6 maal per jaar. Er wordt jaarlijks een verslag opgesteld van haar werkzaamheden. Dit maakt 
deel uit van het jaarverslag van de organisatie en wordt op de website van de organisatie geplaatst. Een 
reglement werkt een aantal zaken nader uit zoals ten aanzien van bevoegdheden, informatievoorziening, 
samenstelling, rooster van aftreden en het voorkomen van belangenverstrengeling. 
 
Toezichtkader en activiteiten, ontwikkelingen en resultaten 2018 
De Raad wordt vooraf betrokken bij majeure (beleids)ontwikkelingen en verzamelt die informatie die 
noodzakelijk wordt geacht ter beoordeling of het handelen van het bestuur voldoet aan de daaraan vooraf 
gestelde eisen, vormt zich daarover een oordeel en intervenieert eventueel naar aanleiding daarvan. Het is 
daarom belangrijk de eisen die aan het handelen van het bestuur worden gesteld, vooraf vast te leggen in 
een toezichtkader, geformuleerd in onderstaande aandachtspunten. 
 
1. Bij de identiteit ziet de Raad erop toe dat er voldoende inhoud wordt gegeven aan: 
- De Christelijke identiteit van de Stichting. 
- Het profiel (corporate identity) zoals beschreven in de visie/missie. 
In 2018 heeft de RvB en de Raad een aantal malen vergaderd met de participantenraad. In de 
participantenraad zijn alle kerken van Tholen betrokken.  
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2. Bij de betrokkenheid in de omgeving zal de Raad: 
- Erop toe zien dat de Stichting de interne omgeving actief betrekt bij de besluitvorming over doelstellingen 
en werkomstandigheden en dat het beleid tot stand komt in een open dialoog met de aangewezen 
medezeggenschapsorganen. 
In 2018 heeft de Raad er op toegezien dat de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad zijn gehoord m.b.t. 
diverse onderwerpen. Zo is er advies gevraagd m.b.t. de benoeming van een nieuw lid van de Raad  
per 1 januari 2019. 
- Periodiek contact met de interne omgeving (bijv. door het bijwonen van bijeenkomsten) hebben om 
informatie te verkrijgen over sfeer, eventuele tegenstellingen, draagvlak beleid, etc. 
Een lid van de Raad heeft een vergadering van de Ondernemingsraad bijgewoond. Eveneens heeft een lid 
van de Raad enkele malen een vergadering van de Cliëntenraad bijgewoond. Hiervan is steeds verslag 
gedaan in de vergaderingen van de Raad.  
- Erop toe zien dat de organisatie voldoende afstemt met de externe omgeving en dat het beleid van de 
organisatie voldoende bijdraagt aan het draagvlak van de organisatie. 
- Ervoor zorgen dat de externe vertegenwoordiging naar wens verloopt. 
In 2018 heeft dit vooral gestalte gekregen via de Participantenraad. Uit rapportages van de Raad van 
Bestuur blijken er ook diverse overleggen te hebben plaatsgevonden met o.a. de Gemeente Tholen, 
AnnaZorgt, Stichting Ouderenzorg, diverse verpleeghuizen in de wijde regio, zorgverzekeraars, Samen 
Doen/Positoos.  De Raad heeft geconstateerd dat dit alles volgens de vastgestelde kaders plaatsvindt. Ze is 
verheugd dat geconstateerd kan worden dat de betrokkenheid en vertegenwoordiging goed en constructief 
verloopt. 
 
3. Bij de strategie ziet de Raad erop toe dat: 
- Er een helder en gefundeerd strategisch kader/strategisch (meerjaren) beleidsplan is en dat de strategie 
indien nodig, aangepast wordt aan actuele ontwikkelingen. 
- Het beleid van de organisatie en de voorstellen van het bestuur, voldoende gericht zijn op het realiseren 
van de ontwikkelde strategie. 
 
 
4. Bij de uitvoering ziet de Raad erop toe dat: 
- Er volgens de Governancecode Zorg gehandeld wordt. 
- (Beleids) voorstellen getoetst worden op uitvoerbaarheid en dat (beleids) voorstellen voldoende steun en    
draagvlak hebben van de medewerkers die ze moeten uitvoeren. 
- In de voorstellen is voorzien in een evaluatie van beleid en dat een dergelijke evaluatie ook wordt 
uitgevoerd. 
- De Raad toetst bovenstaande o.a. aan de hand van de uitkomsten van de periodieke  
 tevredenheidmetingen, de belasting (werkdruk en ziekteverzuim), de sfeer in de organisatie en de 
 bijscholingsmogelijkheden van medewerkers. 
 
5. Bij het werkgeverschap: 
- Ziet de Raad erop toe dat er een profielschets en een regeling werving en selectie voor (leden van) het 
bestuur is. 
- Wordt het functioneren van het bestuur jaarlijks door de Raad besproken en daartoe is een 
remuneratiecommissie ingesteld t.b.v. (de voorbereiding van) de beoordeling van het bestuur, inclusief 
beloningsaangelegenheden. 
- Ziet de Raad erop toe dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd (in de jaarrekening) over de bezoldiging 
en de arbeidsvoorwaarden van het bestuur. 
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- Vormt de Raad een klankbord voor het bestuur en staat het bestuur bij in de beleidsvoering en het 
opstellen c.q. bewaken van de visie en strategie. 
 
6. Bij de financiën en het risicomanagement ziet de Raad erop toe dat: 
- De financiële middelen van de organisatie zo worden ingezet dat deze bijdragen aan de realisering van de 
(strategische) doelstellingen en dat de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen gedekt zijn binnen de 
goedgekeurde (meerjaren) begroting. 
- De financiële informatieverschaffing van het bestuur voldoende is. 
- Hij tijdig op de hoogte wordt gebracht van (financiële) onregelmatigheden. 
- De interne risicobeheersing- en controlesystemen naar behoren functioneren. 
- De Raad tijdig het jaarverslag (Bestuursverslag en Jaarrekening) ontvangt, inclusief managementletter en 
eventuele aanbevelingen van de accountant. 
- Periodiek, maar ten minste 1 x per jaar, overleg met de externe accountant en Raad is. 
- De aanbevelingen van de accountant voldoende worden nageleefd en opgevolgd. 
Voor 2018 heeft de Raad vastgesteld dat de Raad van Bestuur aan genoemde kaders heeft voldaan. 
De Raad heeft in 2018 overleg gehad met de externe accountant betreffende de jaarrekening 2017  
alsmede de aanbevelingen in de managementletter. 
In deze wordt verwezen naar de jaarverslagen die op de website van Schutse Zorg Tholen zijn gepubliceerd. 
 
Genomen besluiten 
 

Door de Raad van Toezicht genomen besluiten in 2018 

Vaststelling van het document risico-inventarisatie 

Vaststelling van het document toezichtvisie en toezichtkader  

Besluit om de honorering RvT 2018 met ingang van 1 april 2018 als volgt vast te stellen: 
Leden   € 6.180 (6% van beloning RvB) 
Voorzitter € 9.270 (9% van beloning RvB) 
Honorering is conform WNT. Voor toezichthouders die een factuur indienen is de honorering excl. BTW. 

Instemming  met de herbenoeming van dhr. Den Braber  als RvT-lid,  die tevens  voorzitter zal worden 
per 1 januari 2019  

Vaststelling Bestuursverslag 2017 

Vaststelling accountantsverslag en de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 2017 

Besluit  tot voortzetting van de samenwerking met Verstegen accountants voor 2018 

Décharge van  de bestuurder betreffende het gevoerde beleid in 2017 en de samenstelling van de 
jaarrekening 2017 

Vaststelling van het document BYOD 

Goedkeuring Tijdelijke Huisvesting is vastgesteld onder voorbehoud van financiering.  
Tevens akkoord om in 2019 te starten met een Zorgboerderij, waar gewerkt zal gaan worden met de 
methode Böhm. 

Vaststelling begroting 2019 Schutse Zorg Tholen en Elenahof 

Vaststelling plan van aanpak Infectiepreventie 
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Vaststelling reiskostenvergoeding voor RvT-leden van € 0,19 per km per 19 april 2018 

Vaststelling statutenwijziging per 24 december 2018 

Vaststelling uitvoering  fusie Schutse Zorg Tholen en Elenahof  pas na vaststelling jaarrekening 2018 met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 

Vaststelling scholingsbudget  en criteria ongewijzigd voor  2018 

Vaststelling van de meerjarenbegroting 2019-2029 voor in ieder geval de eerste 5 jaar 

Positief advies betreffende  overname Curadomi door Schutse Zorg Tholen 

Vaststelling nadere invulling Boardradar 

Goedkeuring betreffende vastgoed  uitbreiding d.m.v. koop of huur t.b.v. dagopvang 

Goedkeuring om inzake meerjarenbegroting voor de eerste 5 jaar geen aanvullende leningen aan te gaan 

Goedkeuring inventarisatie wijzigingen risicomanagement 

 
In deze paragraaf willen we tevens  benoemen dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van de Raad van 
Toezicht is geborgd doordat hij zich geheel toetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de 
Governancecode Zorg. Er zijn hiervoor vastgestelde protocollen en reglementen hoe te handelen bij 
(her)benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht.  
 

3.4.7. Permanente ontwikkeling professionaliteit en deskundigheid 

 
Tijdens de vergadering van 2 november 2018 heeft de Raad aandacht besteed aan de jaarlijkse 
zelfevaluatie. Dit keer betrof het een interne zelfevaluatie, waarbij ieder Raad van Toezicht-lid een sterk en 
een zwak punt benoemde. Hierover werd met elkaar van gedachten gewisseld. Tevens werd het besluit 
genomen om in 2019 de zelfevaluatie te houden met begeleiding van een onafhankelijke externe 
deskundige 

De Raad werkt permanent aan haar eigen deskundigheid. Elke vergadering is er onder leiding van de 
voorzitter een reflectiemoment. Iedereen wordt gevraagd terug te blikken op de vergadering. Er wordt 
feedback gegeven op inbreng/reacties en de gevoerde procedure. 

Elk lid wordt ingeschreven als lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg). 
Nieuwe leden in de Raad volgen standaard de cursus “Toezichthouden voor nieuwe leden van raden van 
toezicht” van de NVTZ. Jaarlijks wordt het scholings- en trainingsprogramma alsmede het budget 
vastgesteld.  
In 2018 zijn de volgende trainingen van de NVTZ gevolgd:  
 
- Training Tussen Besturing en Samenleving 
- Training Leergang voor de voorzitter 
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Daarnaast hebben alle leden regionale themabijeenkomsten bijgewoond door de NVTZ zijn georganiseerd 

en/of georganiseerd door andere belangenbehartigers. Alle gevolgde cursussen en trainingen zijn ingevoerd 

in het accreditatieregister van de NVTZ. 

 

4| Algemeen beleid 

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 verpleeghuiszorg 
met behandeling en zonder behandeling, waaronder tijdelijke opname en Hospicezorg en dagbesteding op 
de locaties Zorgcentrum De Schutse en in het appartementencomplex Annahof in Sint-Annaland. 
Extramurale zorg wordt eiland breed geboden en binnen een kleinschalige zorgunit in woonzorgcomplex 
Scheldeoord in Stavenisse, Vroonhof in Sint-Annaland en Vestehof in Tholen-stad. De Stichting weet zich 
gebonden aan een Protestants Christelijke identiteit. 
 
Doel en grondslag2 
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 € 31.764. 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 
(verpleeghuiszorg) en nieuwbouw en is volop ingezet op het bieden van professionele verpleeghuiszorg 
(2003)3, realiseren van nieuwbouw (2005)4, de interne verbouwing van keuken (zorgrestaurant) en winkel 
(2010), de interne 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/verpleegunit van de SVRZ (2015), certificering (2006, 2009, 2013, 2016,2017, 2018)5, de 
invoering Zorgbrede Governancecode (2007)6 en de Koploperspositie in de Benchmark VVT (2011, 2013, 
2015) en de opening van de nieuwe dagbesteding in Annahof: ‘An de Koaie’ (2017). 
 
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 
strategische thema’s zijn verwerkt in een( Kwaliteits) Jaarplan en ook in 2018 binnen de jaaragenda door de 
Raad van Toezicht beoordeeld op de actuele stand van zaken.  
 

                                                           
2 Statuten Stichting Schutse Zorg Tholen 2013 
3 In samenwerking met de stichting SVRZ Middelburg 
4 In samenwerking met de landelijke woningcorporatie Habion in Houten 
5 Bronzen keurmerk voor de zorg stichting Perspekt 2006 en 2009, Gouden keurmerken Prezo 2013, Prezo Zilver 2016 
6 Zorgbrede Governancecode, Arcaris e.a.,  december 2005, 2009 
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In lijn met een uitgewerkte SWOT-analyse zijn aantal thema’s voor de periode van 2015-2020 vastgesteld. 
Deze thema’s worden ontwikkeld 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 
verpleeghuizen (Van Rijn), inmiddels samengevat in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017.
            

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

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

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

aanmerking komen voor intramuraal wonen. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarverslaggeving 2018 Pagina|23 

 

4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid 

Overzicht meerjarenplanning. 

 
Activiteit 2015 

 
2016 2017 2018 2019 2020 Stand 2018 

Uitbreiding Fte MBO 
Uitbreiding Fte HBO zorg 

+2 
+1 

+2 
+1 

+2 
+1 

+2 +2 +2 MBO uitgevoerd 
HBO 3 medewerkers in 
opleiding 
 

Medisch/paramedisch 
zorg 
 

X X      

Afbouw verhuur opbouw 
zware zorg Oudeland 
 

  X X X  In 2018 nog twee plaatsen in 
de verhuur, 2 afgebouwd 

Behandeling intramuraal 
 

  X X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 

Gemiddeld 25 
behandelplaatsen 
gerealiseerd. 
Doorgroei naar + 30 plaatsen 
In 2019 mede door het 
realiseren van een tijdelijke 
huisvesting voor 
groepswonen PG 
 

PvA van Rijn 
 

X X X  
 
X 

 
 
X 
 

 
 
X 

NVT 
 
Vanaf 2018 Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg/programma 
Thuis in het Verpleeghuis 
uitvoering gegeven aan 
Jaarplan 2018 
 

Notitie Bewegen 
 

X X X     

Certificering 
 

 X X   X Certificering uitgevoerd in 
2017 Prezo Perspekt Goud 
 

CQ 
 

 X  
 
X 
 

X  X 2018 CQ uitgevoerd voor alle 
cliënten  
 

Benchmark VVT 
 

X  X  X   

ICT zorgtechnologie 
 
 
 

  X X X X Implementatie ‘Veilig mailen’ 
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Activiteit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Stand van zaken 2018 
 

Doorontwikkeling 
regiofunctie 

X X X X X X Groei extramurale zorg mede 
door overnamen van 
thuiszorgorganisatie 
Curadomi-Tholen en 
semimurale zorg, uitvoering 
maaltijdlevering Tafeltje 
Dekje 

Samenwerkingsverbanden 
 

 X X     

Woonzorgconcepten 
 

X X X X X X Planvoorbereiding projecten 
met corporatie Stadlander ( 
uitbreiding zorglocatie Sint-
Annaland) 

Mantelzorgbeleid 
 

X X X     

HRM beleid 
 

 X X X X X Voorzetting en uitbreiding 
aanbod Preventief Medisch 
Onderzoek en workshops 
Vitaliteit 

Energieplan 
 

X X      

Zonnepanelen 
 

 X X     

Veiligheid 
 
 

X X X X X X Trainingen Veiligheidsregio 
en voorbereidingen Crisplan 

Sociale media 
 
 

 X X X X X Facebookpagina gestart en 
website onderhouden 

Wijkgericht werken 
 

X X X X 
 
 
X 

X 
 
 
x 

X 
 
 
x 

Samenwerkingsafspraken 
met huisarts en collega 
thuiszorgaanbieders 
Subsidieaanvraag In 2018 
project Versterking 
Eerstelijnszorg gestart 
 ( subsidie VEZN) 

Aanpassing structuur 
 

  X 
 
X 
 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
X 

 Functie Beleidsmedewerker  
in 2018 niet ingevuld om 
financiële redenen  

 
 
In 2018 is een Meerjarenbegroting met een perspectief tot en met 2029 vastgesteld.  
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4.2. Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het verslagjaar 

Een hoogtepunt was het bezoek van het Koningspaar, Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima, op 16 
oktober 2018 ter gelegenheid van het streekbezoek aan de Provincie Zeeland. Bewoners, medewerkers en 
Thoolse inwoners hebben op een zonovergoten dag genoten van een spontaan en geslaagd bezoek aan het 
eiland Tholen en in het bijzonder aan zorgcentrum De Schutse. Aan de gesprekstafels werd het project 
“Mantelzorg binnen De Schutse’ toegelicht in een met bewoners gevulde zaal waarin ook de 
Oranjeverzameling even de aandacht ontving van het Koninklijk paar. Ook was 2018 het jubileumjaar van 
50 jaar zorgstichting en 25 jaar stichting zorgverlening Elenahof. Beide jubilea ontvingen de aandacht door 
middel van verschillende activiteiten en attenties voor personeel en vrijwilligers met afsluitend een bezoek 
aan ‘Blijdorp by night’ met de medewerkers van de beide stichtingen.  Met het uitbrengen van een huis-
aan-huis jubileumkrant en het onder alle medewerkers en vrijwilligers verspreiden van het boekje ‘De 
levensgang van de mens, het kunstwerk in zorgcentrum De Schutse’ werd zowel aandacht gevraagd voor de 
geschiedenis als de actualiteit van de beide stichtingen gezien de Protestants Christelijke Identiteit.  
De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer A.J. Van den Breevaart schreef het volgende voorwoord: 
 
“De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden steeds geopend met het lezen van een stukje uit de 
Bijbel, gebed en een korte meditatie. De ene keer heeft een toezichthouder een passend stukje geschreven, 
de andere keer wordt een meditatie voorgelezen, altijd kijken we naar iets wat van toepassing is voor ons 
als toezichthouders. Bij toerbeurt verzorgen de leden en de bestuurder de opening. 
 
Het glaskunstwerk in de wand in de zaal ‘De Lelie’ in ons zorgcentrum is opgebouwd uit witte lelies, 
doornen, duiven, zonnestralen en een gedeelte van een groene regenboog. Sinds deze zaal in gebruik is, 
worden onze vergaderingen hier belegd. Vanuit deze zaal komt het kunstwerk goed tot zijn recht en het 
heeft voor ons dan ook gediend als bron van inspiratie. 
 
Naar aanleiding van dit kunstwerk hebben we als Raad van Toezicht in de periode eind 2015 – medio 2016 
onze meditaties steeds gericht op een onderdeel van dit kunstwerk, waarbij alle leden van de Raad een 
meditatie voor hun rekening namen. Ook de Raad van Bestuur, de heer Kok, heeft zijn inbreng hierin gehad. 
 
Deze meditaties zijn in deze bundel verzameld en wij maken u hierbij als het ware oorgetuige van een 
onderdeel van onze vergaderingen. Wij hopen dat u het glaskunstwerk voortaan wat aandachtiger zult 
bekijken en dat de achterliggende betekenis u tot troost mag zijn: bij ons is moeite, verdriet en lijden, maar 
God is getrouw!” 
 
 
Immers gedurende alle jaren is de Bijbelse boodschap en opdracht van de liefde tot God boven alles en de 
naast als onszelf, leidend gebleven. In bijzonder mag het glaskunstwerk van de hand van Arie van der Spek 
deze boodschap op kunstzinnige wijze uitdragen. De kunstenaar, blij verrast met het boekje, reageerde als 
volgt:  
 
“Het ontroert me echt. Ik vind het boekje met de foto’s heel mooi. 
Dit is niet zomaar “Een late vrucht” zoals  destijds in de toespraak bij de opening is verwoord 
maar….. dit is ‘Een complete Oogst!  
Heel mooi als je zo mag zien dat het werk niet ijdel is geweest maar dat het mee mag doen. 
Ik vind het echt heel mooi als kunst iets mag laten zien wat ons in diepste zin beroert”. 
 
Naast de geestelijke verzorging door de predikant ds. M.A. Post zijn de bijeenkomsten rond Kerst en Pasen 
voor bewoners en medewerkers waardevolle bijdragen aan de eigen identiteit. 



 

Jaarverslaggeving 2018 Pagina|26 

 

 
In 2018 is de planvorming uitgewerkt om te komen tot uitbreiding van het huidige zorggebouw op de 
locatie F.M. Boogaardweg. Met de corporatie Stadlander is gesproken en onderhandeld over de aankoop 
van bouwgrond aan de v.d. Bosstraat in Sint-Annaland , waar nu nog verouderde seniorenwoningen zijn 
gesitueerd. Deze onderhandelingen zijn vertraagd door de hoge taxatiewaarde van de grond met de 
grondgebonden woningen. Ook met de corporatie Habion is intensief gesproken over de vastgoed agenda 
en de wensen tot uitbreiding en/of verwerving van het bestaande onroerend goed door de zorgstichting.  
Op basis van het lopende huurcontract heeft er een renteconversie plaatsgevonden waardoor de huur voor 
het lopende huurcontract voor het zorggebouw is verlaagd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. 
Het plan is om te komen tot uitbreiding van zorgwoningen, deels onder het regiem van het scheiden van 
wonen en zorg, deels voor Eerstelijnsverblijf (ELV) en voor het starten van een derde kleinschalige 
woongroep psychogeriatrie. Gesprekken daartoe met Habion en de corporatie Stadlander worden in 2019 
voortgezet. Teneinde iets te kunnen betekenen in de problematiek van de oplopende wachtlijst voor 
verpleeghuiszorg is er een plan ontwikkelt om aan de voorzijde van het gebouw een Tijdelijke Huisvesting 
te realiseren voor acht psychogeriatrische bewoners. In afwachting van de aanvraag van de 
omgevingsvergunning is de verwachting dat deze voorziening in het voorjaar van 2019 gerealiseerd wordt. 
Daarnaast zijn er diverse locaties bekeken om te komen tot een zorgboerderij in het kader van de 
dagbesteding Wmo. Na de opening van ‘An de Koaie’ (2017), de dagbesteding in appartementencomplex 
Annahof, zijn de aanvragen voor dagbesteding fors toegenomen. Daar komt bij dat het werken vanuit de 
visie Böhm ook vraagt om de opzet van begeleidingsactiviteiten in de agrarische sfeer.7  
 
Ook de thuiszorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) maakte een enorme groei door niet in het minst 
door de overname van cliënten en personeel van de zorgaanbieder Curadomi-Tholen in oktober 2018. 
Deze overname, op verzoek van het bestuur van de Lely-zorggroep, in verband met structurele personele 
vacatures, betekende een enorme inspanning voor het thuiszorgteam om na een korte overgangsperiode 
de zorg te continueren en te garanderen. De zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis hebben op verzoek 
van de Lely-zorggroep de Thoolse productie afspraken 2018 en 2019 overgeheveld naar Schutse Zorg 
Tholen. Vanaf januari 2018 zijn de extramurale activiteiten in het kader van de Wmo- Huishoudelijke 
Ondersteuning, organisatorisch ondergebracht bij de afdeling Thuiszorg, voorheen viel deze vorm van 
thuiszorg onder de verantwoordelijkheid van de manager facilitaire dienst. Daarmee is een betere 
afstemming mogelijk tussen de verschillende vormen van thuiszorg en de inzet van de informele zorg, het 
laatste wat het dorp Sint-Annaland betreft  
in samenwerking met de zorg coöperatie Anna Zorgt. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 zie http://www.zorgboerderijgiersbergen.nl/bohm-verpleegmodel 
 

http://www.zorgboerderijgiersbergen.nl/bohm-verpleegmodel
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Kwaliteitsverslag 2018 

Dit Jaarplan is gebaseerd op beleidsvoornemens die afgeleid zijn van: 

 Strategienota 2015-2020 

 Plannen Waardigheid en Trots 2018 

 Uitslag NPS 2017 

 Auditrapport Perspekt Prezo 14 november 2017 

 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017 

 Schutse specifieke doelstellingen 

 

De strategienota 2015-2020 is een actueel document voorzien van en meerjarenplanning en kostenraming. 
Deze strategische voornemens zijn samen met alle te voorziene financiële ontwikkelingen verwerkt in een 
Meerjarenbegroting 2019-2029. De mogelijke risico’s zijn verwerkt in een Risico-inventarisatie met een 
financiële verwerking. Deze documenten worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Alle 
kwaliteitsmetingen zijn opgenomen in het overzicht ‘kwaliteitsmetingen’ waarin ook opgenomen is de 
registratie en de frequentie van de uit voeren en uitgevoerde metingen. 

Naast de eigen strategische keuzes wordt er van de zorgorganisatie verwacht dat er in het kader van het 
nieuwe Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017 en de extra middelen in het kader van Waardigheid en Trots 
2018, gewerkt wordt aan een continu proces van zorgverbetering. Bij de invulling en uitwerking van deze 
plannen is uitgegaan van een directe relatie met de strategie en met de kwaliteitsontwikkeling gezien over 
een langere periode in aansluiting op de zorgbehoefte van de cliënten van Schutse Zorg Tholen. 

De ervaringen en tevredenheidsscores van cliënten  worden continu gemeten via de waarderingsmethodiek 
zoals is opgenomen in het zorgleefplan Nedap ONS, via de ervaringssite Zorg Kaart Nederland en 
gedurende het jaar via een onafhankelijke meting van de CQ/NPS.  

Zorg Kaart Nederland gaf over 2018 een tevredenheidsscore van 9,3. In november 2018 werd het Gouden 
keurmerk Prezo intramuraal en extramuraal met een jaar verlengd. op grond van een audit van Perspekt. In 
2018 zijn door een onafhankelijk bureau onder alle groepen cliënten tevredenheidsonderzoeken 
uitgevoerd waaronder de uitvraag van de NPS. De uitslagen waren over alle groepen heen bovengemiddeld 
positief, de scores zijn opgenomen op de website van de organisatie. 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 is leidend voor het kwaliteitsbeleid. De personeelsformatie en 
de verhouding personeel-budget is opgenomen op de website8, dit als voorloper op het budget 
personeel/formatie-kwaliteit dat vanaf 2019 beschikbaar zal komen voor de intramurale zorg. 

Met de inzet voor Waardigheid en Trots, waar instellingen met extra financiële middelen zelf concrete 
zaken oppakken in het kader van liefdevolle zorg en zinvolle dagbesteding, kon een extra kwaliteitsslag 
gemaakt worden.  

                                                           
8 www.schutsezorgtholen.nl 
 

http://www.schutsezorgtholen.nl/
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De Cliënttevredenheid is in 2018 uitgevraagd door bureau De Bok voor de groepen: intramuraal 
verpleeghuis, intramuraal familie PG- bewoners (kleinschalig wonen) en sociaal domein cliënten Zvw en 
Wmo. De aanbeveling wordt uitgewerkt aan de hand van de Net Promotor Score9 
 

Overzicht Net Promotor Score 
De Schutse 

Bewoners, Naasten en Sociaal Domein 
 

Bewoners, per afdeling en totaal De Schutse 
 

 Landzicht Nieuwlandje Oudeland Totaal 

Aantal Criticasters (0-6) 1 - - 1 

Aantal Passief Tevredenen 
(7) 

- 1 - 1 

Aantal Promotors (8-10) 14 18 9 41 

Totaal  15 19 9 43 

 
 Landzicht Nieuwlandje Oudeland Totaal 

% Criticasters (0-6) 6,7% - - 2,3% 

% Passief Tevredenen (7) - 5,3% - 2,3% 

% Promotors (8-10) 93,3% 94,7% 100,0% 95,3% 

  
NPS  

De Schutse Zorg Tholen totaal +93,0 

Landzicht +86,7 

Nieuwlandje +94,7 

Oudeland +100 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
Naasten (Kleinschalig Wonen De Schutse) 
 

 Aantal  Percentage 

Criticasters (0-6) 0 0,0% 

Passief Tevredenen (7) 0 0,0% 

Promotors (8-10) 15 100,0% 

Totaal  15 100% 

NET PROMOTOR SCORE:  +100,0 
 

 

                                                           
9 https://triqs.nl/branches/zorg-en-welzijn/clientmetingen/nps-onderzoek 
 

https://triqs.nl/branches/zorg-en-welzijn/clientmetingen/nps-onderzoek
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Sociaal Domein 
 

 Aantal Percentage 

Criticasters (0-6) 4 5,2% 

Passief Tevredenen (7) 4 5,2% 

Promotors (8-10) 69 89,6% 

Totaal  77 100% 

NET PROMOTOR SCORE:  +84,4 

Welk cijfer geef u aan De Schutse als totale organisatie? 

 
Antwoord (gemiddeld) Aantal 
 
8.5 84 (100%) 
 
Welk cijfer geeft u aan de medewerkers van De Schutse? 
 
Antwoord (gemiddeld) Aantal 
 
8.7 84 (100%) 
 

De totaal uitslagen en rapportages van de onderzoeken zijn terug te lezen op de website van Schutse Zorg 
Tholen. 
 

Vrijwilligers 

Onder de vrijwilligers is in eigen beheer een tevredenheid enquête uitgezet met een response van 30% en 
een tevredenheidsscore van 8,34. 
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Waardigheid en Trots 2018 
 

Met instemming van Zorgkantoor CZ is voor 2018 in de lijn van de beleidsthema’s 2016-2017 een nieuw 
plan opgesteld in het kader van de doelstellingen van het programma Waardigheid en Trots. 
 
Er zijn in 2018 opnieuw structureel extra middelen beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in 
verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling 
voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel. Bij het maken en uitvoeren van het 
plan zijn de Cliëntenraad en Ondernemingsraad betrokken. Voor de Schutse gaat het om een jaarlijks 
bedrag van ± € 60.000. Dit bedrag is voor 62%  besteed aan bewoner gebonden activiteiten en 38% aan 
deskundigheidsbevordering.  Bij de opzet van activiteiten is aangesloten bij de projecten die deels al in 
2016 en 2017 zijn ingezet volgens Waardigheid en Trots en opslag innovatie Wlz. Daardoor ontstaat er een 
continuïteit en een beter resultaat en borging voor de langere termijn.  
 
 

A. Zinvolle daginvulling 

 
Individuele begeleiding 
 
In 2015 is gestart met individuele trajecten voor cliënten. Een medewerker bouwt een vertrouwensrelatie 
op met een cliënt en van daaruit wordt gevraagd naar activiteiten die iemand graag zou willen doen. Na 
verloop van tijd wordt gezocht naar een mantelzorger die deze activiteit kan overnemen. Dit sluit weer 
prima aan bij ons project ‘Inzet gewaardeerde mantelzorger’. In 2018 is een activiteitenbegeleidster in 
deeltijd  aan de formatie toegevoegd die zich volledig richt op het organiseren en (laten) uitvoeren van 
individuele activiteiten met/voor bewoners. Daarbij is er een nauwe samenwerking met de EVV’er/GVP’er 
en de familie/mantelzorger in het kader van het zorgleefplan. 
 
Belevingsgericht aankleding PG afdelingen 
 
Toepassen idee All Art. De gangen, kamerdeuren  en entree van de afdeling Kleinschalig wonen Molenzicht 
en Meekrap zijn door middel van folie voorzien van een belevingsgerichte en huiselijke uitstraling waarmee 
ook herkenbare omgevingsplaatjes zijn verwerkt. 
 
 
 

B. Deskundigheidsbevordering 

Training Into D'mentia 
Groepstrainingen in zelfbewustzijn en inlevingsvermogen van zorgmedewerkers, vrijwilligers  en 
mantelzorgers voor het beter begrijpen van mensen met dementie. Deze training was in 2017 een groot 
succes en de belangstelling om deze training te volgen was veel groter dan het aantal beschikbare plaatsen, 
om die reden is er een herhaling uitgevoerd in 2018. 
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Opzet: 32 simulatietrainingen op twee dagen. Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers namen na een 
introductie deel aan een simulatieprogramma, daarna vond een coachend gesprek plaats en na een week 
een groepstraining die aansluit op vaardigheden om beter aan te sluiten en af te stemmen op de persoon 
met dementie. Deze training was een Investering in kwaliteit van zorgmedewerkers en vrijwilligers die 
direct van invloed is op de zorg rond (dementerende) ouderen 
 
Uitbreiding project Böhm 
In 2018 is gewerkt aan het project belevingsgerichte zorg door een vervolg scholing voor 24 
zorgmedewerkers volgens onderstaande opzet: doorontwikkeling van de belevingsgerichte zorg volgens 
het concept Böhm als vervolg op de scholing 2016/2017 en de in voorgaande jaren uitgevoerde projecten 
rond belevingsgerichte inrichting, met als doelstelling: ‘Bewoners met dementie vertonen minder 
probleemgedrag: verminderde toepassing van psychofarmaca en tevreden familie/mantelzorgers en 
Cliëntenraad’.  
 
Nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
 
Het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg is breed opgezet en zal in de jaren tot 2021 verder 
worden uitgewerkt door overheid, toezichthouders en brancheorganisaties. Het Zorg Instituut (ZI) zal de 
verschillende ontwikkelopdrachten op de wettelijke Meerjarenagenda plaatsen en de regie op de 
implementatie blijven voeren. Binnen het kader is de cliënt het vertrekpunt: ‘kwaliteit in dialoog’. In welke 
mate is hij of zij tevreden over de bijdrage van de geleverde zorg aan de beoogde kwaliteit van leven? 
Verder staat het continu werken aan betere kwaliteit centraal. Leren en verbeteren is niet vrijblijvend, 
maar is de norm voor goede kwaliteit van zorg. Verder is het van belang om een verbinding te hebben 
tussen zorg thuis en de verpleeghuiszorg. Personeelssamenstelling is een integraal onderdeel van goede 
kwaliteit van zorg, een valide norm hiertoe zal ontwikkeld gaan worden (2019). 

De regie van dit alles ligt bij het ZI, de uitvoering bij de sectorpartijen. 

De doelstelling van het kader is positief, zaken die in het kwaliteitskader beschreven worden zijn al sinds 
jaar en dag bepalend voor de cultuur en de zorgverlening binnen de organisatie. Dat wil niet zeggen dat 
verbeteringen niet mogelijk zijn; een lerende organisatie wil ook open staan voor input van buitenaf. 

 
Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg verplicht tot een aantal acties waar ook een einddatum aan is 
gekoppeld. 
 

1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning: 
Zorgleefplan: iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan en een 
eerste contactpersoon en afspraken over handelen bij calamiteiten, dat uiterlijk na zes weken 
definitief wordt. De verantwoordelijkheid ligt bij een verzorgende niveau 3 IG, bij voorkeur een 
contactverzorgende of EVV’er. 
 

2. Wonen en welzijn 
Vijf thema’s( zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam, plus verzorgde 
kleding, familieparticipatie, inzet vrijwilligers en wooncomfort) zijn leidend bij de 
kwaliteitsverbetering. Aantoonbaar in kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag.  

3. Veiligheid 
Vier thema’s van basisveiligheid (medicatieveiligheid, decubituspreventie, gemotiveerd gebruik 
van vrijheidsbeperkende maatregelen en preventieve acute ziekenhuisopname) zijn onderdeel 
van leren en verbeteren.  
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4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
Kwaliteitsplan in de loop van 2018. 
Kwaliteitsverslag over 2018 publiceren op de eigen website. 
Deel uitmaken van een lerend netwerk.  
 

5. Leiderschap en Governance 
Aansturing organisatie door SOG of verpleegkundig of psychosociale zorgverlener ( RvB). 
Meelopen RvB binnen de organisatie voor gevoel met primaire proces. 
Werken volgens de Zorgbrede Governancecode  
Leiderschapsstijl en gedrag RvB is ondersteunend aan het kwaliteitskader. 
RVB stimuleert oprichting VAR.  

 

6. Personeelssamenstelling 
Gebruik maken van de tijdelijke norm totdat de sector normen heeft ontwikkeld. 
Publicatie op de website van de personeelssamenstelling. 
 

7. Hulpbronnen 
Benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn worden beschreven in het plan 
en verantwoord in het verslag en besproken met interne en externe stakeholders. 

 

8. Gebruik informatie 
Minimaal jaarlijks informatie over cliëntervaringen verzamelen, mag ook Zorgkaart Nederland 
zijn. 

 
 
Uitwerking kader verpleeghuiszorg 2018 
 
Ter voorbereiding op de planvorming voor 2018 is in een themavergadering d.d. 24 oktober 2017 met de 
Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Managementteam en 
Middenkader zorg, gebrainstormd  over de vraag welke consequenties en acties er voor onze stichting 
nodig zijn om de voldoen aan de gestelde normen. Dankzij het actieve beleid in het verleden in het kader 
van de certificering Prezo en deelname aan de tweejaarlijkse benchmark VVT kunnen we stellen dat de 
stichting  voldoet aan het kwaliteitskader. 

In het kader van de personele inzet heeft de organisatie in de achterliggende jaren veel geïnvesteerd in 
‘handen aan het bed’. Mogelijk wel eens ten nadele van de formatie voor management en staf. Positief is 
dat er onder de medewerkers dan ook geen sprake is van een beleving van een hoge werkdruk zoals 
opnieuw is gebleken uit de Medewerker Monitor 2017 (benchmark Actiz VVT) . Om deze 
personeelsformatie op pijl te houden is in 2016 en 2017 welbewust gebruik gemaakt van de eigen 
financiële reserve met als gevolg een jaarlijks negatief financieel resultaat. Door de inzet van de extra 
zorggelden in het kader van de financiering van de Wlz kon er voor 2018 een sluitende begroting worden 
opgesteld. Tevens is gebruik gemaakt van de aanvraag mogelijkheid in het kader van het SectorplanPLus 
met nadruk op het opleiden van extra medewerkers BBL in de zorg en welzijn. Het beschikbaar komen van 
een normatieve personeelsnorm is dan ook een eerste mogelijkheid tot vergelijking van norm en praktijk. 
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1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 

 
Het kwaliteitskader onderscheidt vier thema’s: 
 

1. Compassie: de cliënt ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip; 
2. Uniek zijn: de cliënt wordt gezien als mens met een persoonlijke context die ertoe doet en met een 

eigen identiteit die tot zijn recht komt; 
3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, 

ook bij de zorg in de laatste levensfase; 
4. Zorgdoelen: ieder cliënt heeft vastgelegde afspraken over ( en inspraak bij) de doelen ten aanzien 

van zijn/haar zorg, behandeling en ondersteuning. 
 
De organisatie heeft in het verleden veel gangbare zorgconcepten toegepast zoals genormaliseerd, 
kleinschalig wonen, belevingsgerichte zorg en ook geschoold op onderwerpen als gedragsproblematiek, 
psychogeriatrische zorg en communicatie. Gaandeweg ontstond de behoefte om te werken met een totaal 
methodiek in die is gevonden in de methodiek Böhm.10  
 
Door middel van een brede scholing van zorgpersoneel werd kennis verworven om nog meer aan te sluiten 
bij de persoonlijke levenssfeer en wensen van cliënten in de totale zorgketen van Wmo-begeleiding/ 
dagbesteding/ thuiszorg Wlz/opname verpleeghuis.  Het Zorgleefplan, gebaseerd op de vier domeinen van 
Actiz, is leidend en ondergebracht in het pakket ECD Nedap ONS waarbij de familieleden/mantelzorgers 
digitaal toegang hebben tot het zorgdossier via de module Caren. 
 
Op iedere afdeling werken medewerkers met een erkende opleiding EVV of GVP, zij dragen de 
verantwoordelijkheid voor het zorgleefplan. De zorgleefplan methodiek voldoet aan de  criteria zoals 
verwoord in het kwaliteitskader. 
 
De Specialist Ouderen Geneeskunde (SO) en de huisartsen (cliënten ZZP zonder behandeling) werken ook 
direct in het ECD. Medewerkers intramuraal en extramuraal beschikken over een smartphone waarmee  
bewonersinformatie beschikbaar is en direct gerapporteerd en indien nodig gecommuniceerd kan worden. 
 
Uit de tweejaarlijkse CQ en uit de reviews op Zorgkaart Nederland blijkt dat bewoners en familieleden 
ervaren dat er sprake is van liefdevolle zorg, aandacht, veiligheid en respect. 
 
De zorg rond het levenseinde is een dagelijks terugkerend thema. Door het bieden van Hospicezorg, 
tegenwoordig binnen ELV Hoog Complex, is er veel kennis en ervaring in huis. Er zijn twee gespecialiseerde 
Palliatieve Zorg Verpleegkundigen in dienst en in 2018 is een derde verpleegkundige met deze opleiding 
gestart. Het beleid rond wel/niet reanimeren, wel/niet behandelen wordt met bewoners besproken en 
vastgelegd in het zorgleefplan en periodiek ook geëvalueerd. Daarbij is de wens van de bewoner leidend. 
 

                                                           
10 zie http://www.zorgboerderijgiersbergen.nl/bohm-verpleegmodel 
 

http://www.zorgboerderijgiersbergen.nl/bohm-verpleegmodel
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Activiteiten in 2018 uitgevoerd zijn: 
 

• Inzet van de ervaringssessie Into Dementia; 

• Aankleding gangen kleinschalige afdelingen met belevingsgerichte voorstellingen; 

• Uitgebreide scholing methodiek Böhm; 

• Scholing derde verpleegkundige tot gespecialiseerd Palliatieve Zorg verpleegkundige11  

• Aanvraag om vanaf 2018 te komen tot gelijkschakeling van alle bewoners met een ZZP door het 
kunnen inzetten van de indicatie ‘behandeling’. Daarmee wordt ook een budgettaire ongelijkheid 
opgeheven ten opzicht van andere traditionele verpleeghuizen, zie advies van het ZI aan de 
staatsecretaris12. Met het Zorgkantoor is een flexibele norm afgesproken aan de hand van de 
situatie/verpleegbehoefte van de cliënt.  

 
 

2. Wonen en welzijn. 
 
Het kwaliteitskader onderscheidt vijf thema’s: 
 

1. Zingeving; 
2. Zinvolle tijdsbesteding; 
3. Schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde kleding; 
4. Familie participatie en inzet vrijwilligers; 
5. Wooncomfort. 

 
De activiteiten die in het kader van welzijnszorg worden georganiseerd zijn in groepsverband (twee 
afdelingen voor kleinschalig wonen en drie huiskamers voor bewoners ZZP zonder behandeling), in 
verenigingsverband of individueel georganiseerd. In het kader van de gelden Waardigheid & Trots is er 
structureel formatie toegevoegd voor individuele begeleiding van bewoners gericht op de persoonlijke 
wensen. 
 
Schutse Zorg Tholen beschikt over ruim 150 vrijwilligers die ingezet worden voor allerhande activiteiten, 
groepsgericht of individueel gericht ( bijv. fietsen, zwemmen met bewoners). 
 
Gezien de levensbeschouwelijke achtergrond van 95% van de bewoners is er veel aandacht voor geestelijke 
verzorging en activiteiten als Bijbelkring, Weeksluiting en vieringen. In het Zorgleefplan wordt vastgelegd 

                                                           
11 www.erasmusmc.nl/cs_opleidingscentrum/opleiding-nw/VVO/IZ/pallia-zorg-vpk       
12 Behandeling en aanvullende zorg ten laste van Wlz  

De kern van dit advies van het Zorginstituut Goede zorg voor de meeste kwetsbare cliënten is om bij zgn. institutionele zorg (het 
Zorginstituut bedoelt zorg met verblijf èn situaties die daarop lijken, zoals geclusterd volledig pakket thuis (vpt)) alle behandeling en 
aanvullende zorg ten laste van de Wlz te laten komen. De reden is vooral dat de doelgroep -de meest kwetsbaren- is aangewezen 
op integrale, interdisciplinaire zorg. Positionering van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz geeft de beste 
mogelijkheden deze zorg te bieden. De integrale zorg moet naast huisartsenzorg ook alle paramedische zorg en hulpmiddelen, 
farmaceutische zorg en tandheelkundige zorg omvatten.  

 

http://www.erasmusmc.nl/cs_opleidingscentrum/opleiding-nw/VVO/IZ/pallia-zorg-vpk
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welke activiteiten passen bij de bewoner en is er aandacht voor die bewoners die wellicht een andere 
levensbeschouwelijke overtuiging hebben dan de identiteit van de organisatie. Alle appartementen zijn 
standaard voorzien van een kerktelefoonaansluiting met de drie plaatselijke kerken. 
 
Vanaf 2014 is er veel aandacht geweest voor het thema gezondheid en bewegen. Een interne werkgroep 
komt structureel bijeen en heeft gezorgd voor her realiseren van een beweegtuin, beweeggroepen, 
zwemactiviteiten, individueel bewegen door inzet van hulpmiddelen als fietslabyrint, tweezitfietsen, 
rolstoelfiets en scholing medewerkers over het toepassen van bewegen binnen het normale ADL-patroon 
van bewoners. De rolstoelfiets is in 2018 aangeschaft met een subsidie verstrekt door de Stichting 
Behartiging Belangen Vereniging Voormalig Diaconessenhuis Breda. 
 
Over de lichamelijke zorg zijn de eisen vastgelegd waarbij opnieuw de wens van de cliënt vastgelegd in het 
zorgleefplan bepalend is. Alle bewoners beschikken over eigen sanitair en kunnen desgewenst gebruik 
maken van algemene badkamers waar in 2017 en 2018 nieuwe hoog-laag baden zijn geplaatst. 
Dankzij een eigen inpandige wasserij kan alle kleding binnen de organisatie gewassen worden, de kans op 
vermissing van kleding is heel klein en de kleding ligt binnen een dag weer in de kast. 
 
Naast het vrijwilligersbeleid is er sprake van een actief mantelzorgbeleid waarvoor een mantelzorg 
coördinator voor één dag in de week beschikbaar is. Dit beleid is in de periode 2014-2017 ontwikkeld mede 
met inzet van financiering uit de opslag Wlz. Mantelzorgers worden begeleid en verrichten taken waardoor 
er meer tijd beschikbaar komt voor bewoners, er een betere samenwerking ontstaat tussen formele en 
informele zorg en bewoners meer aandacht, zorg ontvangen en activiteiten ontplooien. Mantelzorgers 
worden gewaardeerd met SamenDoen punten13.  
Zorgcentrum De Schutse is een relatief jong gebouw ( 2005) en voldoet ruimtelijk aan de eisen die gesteld 
mogen worden aan het wonen met appartementen van 45m2 en eigen sanitair. Wel is het passen en meten 
om voldoende ruimte te creëren voor groepsopvang. In 2016 en 2017 zijn de meeste huiskamers voorzien 
van Biodynamische verlichting (projecten zorgopslag Wlz). De afdelingen voor Kleinschalig wonen PG zijn 
voorzien van een Leefcirkel waarmee de leefomgeving van bewoners uitgebreid of indien nodig beperkt 
kan worden zonder dat er sprake is van ‘gesloten deuren’ in de normale situatie. In de nachten is er als 
extra mogelijkheid om cameratoezicht in te zetten, dit in het kader van het zorgleefplan als beschermende 
maatregel. 
 
Het pand is voorzien van WIFI en bewoners en ouderen van het eiland kunnen inschrijven voor een cursus 
computergebruik. Gezonde voeding, naar wens van cliënten in aansluiting op  de ‘menu’s van vroeger’ kan 
geboden worden dankzijn de eigen instellingskeuken en het koken op de groepen voor kleinschalig wonen. 
Themamaaltijden worden zeer gewaardeerd en het zorgrestaurant is zes dagen per week open voor 
cliënten uit de buurt. Daarmee vervult het zorgcentrum ook een laagdrempelige regiofunctie voor ouderen 
uit de buurt. Vanuit de keuken worden ook rond de 130 warme maaltijden dagelijks door vrijwilligers over 
heel het eiland Tholen rondgebracht. 
 
Gezien de toenemende vraag naar zware zorg en zorg in het kader van het scheiden van wonen en zorg  
(verzorgd wonen) zijn er serieuze plannen om te komen tot uitbreiding van het zorggebouw. 
 
De Cliëntenraad is een gewaardeerde gesprekspartner waarmee intensieve contact mee wordt 
onderhouden. Zij wordt in een vroeg stadium betrokken bij beleidsvoornemens en actief meegenomen in 

                                                           
13 zie: https://schutsezorgtholen.nl/actueel/samen-doen/ 
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de fase van beslissen, uitvoeren en evalueren. Mede door de informele cultuur kunnen cliënten hun 
wensen ook op beleidsniveau direct uiten, bestuurder en leidinggevenden onderhouden daadwerkelijk 
persoonlijke contacten met bewoners. 
 
Activiteiten in 2018 uitgevoerd zijn: 
 

• Onderzoek of uitbreiding van het zorggebouw haalbaar is: wens is uitbreiding met acht plaatsten 
ZZP voor kleinschalige PG-zorgt en 12-17 appartementen voor het scheiden van wonen en zorg. 
Vooruitlopend op permanente uitbreiding zijn er voorbereidingen gestart voor het realiseren van 
een Tijdelijk Huisvesting voor acht PG-bewoners; 

• Organiseren van extra belevingsgerichte activiteiten in het kader van het Jubileumjaar en het door 
ontwikkelen van de individuele begeleiding; 

• Uitvoeren pilot ‘Verzorgd wassen’14 op de afdelingen voor kleinschalig wonen ( 2019 implementatie 
op alle intramurale afdelingen);  

• Uitbreiding project Mantelzorg/Samen Doen en organiseren van mantelzorg-avond; 

• Aanschaf twee rolstoelbussen ten behoeve van vervoer cliënten dagbesteding Wmo, uitvoering in 
samenwerking met vrijwillige chauffeurs Anna Zorgt  

 
 

3. Veiligheid. 
 
Veiligheid is een belangrijk thema voor de certificering Prezo. Veiligheid is een terugkerend onderwerp op 
de agenda van de Raad van Toezicht en ook opgenomen in de Balanced Scorecard. 
 
Het kwaliteitskader benoemd vier relevante thema’s: 
 

1. Medicatieveiligheid; 
2. Decubituspreventie; 
3. Gemotiveerd gebruik van vrijheid beperkende maatregelen; 
4. Preventie van acute ziekenhuisopnamen. 

 
Medicatieveiligheid is naar aanleiding van een regulier bezoek van de IGZ in 2016 een verbeterthema 
geworden met name ook wat betreft zaken als de samenwerking met apotheekhoudende huisarts en de 
dubbelcheck op risicovolle medicatie. Het aangepast beleid en de daarbij behorende protocollen zijn in 
2016 goedgekeurd door de Inspectie en onderwerp van interen audits. In 2017 is overgestapt op medicijn 
kluisjes op de appartement van de bewoners en zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent de dubbelcheck 
van medicatie. Uit een regulier IGJ-bezoek d.d. 30 oktober 2018 is geconstateerd dat bij Norm 4.3 
‘Zorgmedewerkers beschikken over een actueel medicatieoverzicht en actuele toedieningslijst van de 
apotheek’ volgens de Inspectie ‘De Schutse grotendeels niet voldoet aan de norm”’. Het ging hier over 
cliënten ‘zonder behandeling’ waarbij de medische verantwoordelijkheid bij de huisarts ligt. Deze 
constatering heeft geleid tot aanvullende afspraken met de apotheekhoudend huisarts over het 
actualiseren van deellijsten en een afspraak tot consequente handelen in die zin dat 
verpleegkundigen/verzorgende nooit medicatiewijzigingen aanbrengen op de deellijsten van de apotheek. 
 
Decubituspreventie maakt deel uit van het beleid door de uitvoering en risico-inventarisatie met 
bijbehorend beleid. Vanaf 2017 is er een wondverpleegkundige in dienst voor advies en behandeling.  

                                                           
14 https://www.zorgvoorbeter.nl/verzorgend-wassen 
 

https://www.zorgvoorbeter.nl/verzorgend-wassen
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Activiteit voor 2018 uitgevoerd: 

• Het opleiden van een tweede wondverpleegkundige bij het Erasmus MC15  
 

De organisatie voert een non-fixatie beleid en is zeer alert op het terugdringen en voorkomen van vrijheid 
beperkende maatregelen. In het IGJ rapport d.d. 30 oktober 2018 is een opmerking gemaakt omtrent 
vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast bij bewoners zonder BOPz, maatregelen die met instemming 
of op verzoek van bewoners worden toegepast. Opgemerkt wordt dat ‘de (multidisciplinaire) 
besluitvorming en wie hier verantwoordelijk voor is, niet navolgbaar is’. Deze visie strookt niet met de 
vigerende  werkwijze bij bewoners die zelf de regie hebben over het zorgplan. Desalniettemin zal in het 
zorgplan duidelijker verslag worden gedaan van evaluatiemomenten en gemaakt afwegingen en overwogen 
alternatieven. 
 
Vrijheid beperkende maatregelen bij bewoners met een BOPz worden alle 
toegepast/besproken/geëvalueerd binnen met MDO met de Specialist Ouderengeneeskunde in afstemming 
met familie/mantelzorgers.  
 
Bewoners wonen in het zorgcentrum en ontvangen daar de nodige medische en verpleegkundige zorg. 
Indien er kennis ontbreek wordt die extern ingehuurd. Ziekenhuisopname gebeurd allen met toestemming 
en naar wens van de bewoner en op medisch advies van Specialist Ouderengeneeskunde  of huisarts. 
 
Veiligheid is een veel omvattend thema. Door te werken met de indicatoren van Prezo Perspekt komen alle 
items aan de orde en worden ook intern volgens planning geaudit en waar nodig verbeterd en geëvalueerd.  
 
Activiteit in 2018 uitgevoerd: 
 

• In 2017 is een Hygiëne/infectiepreventie commissie ingesteld en in december 2017 is er door een 
extern bureau een audit uitgevoerd. Dit rapport kwam in januari 2018 ter beschikking en is 
meegenomen voor het uitvoeren van een verbeterplan in 2018. De audit was een eis van de 
inspectie IGZ. Op 27 februari 2018 heeft de IGJ in het kader van ‘Toezicht infectiepreventie in de 
verpleeghuiszorg’ een Inspectiebezoek gebracht aan De Schutse. Naar aanleiding van dit bezoek 
heeft de organisatie met ondersteuning van bureau ArboGezond een Plan van Aanpak aangeleverd 
op basis van de bevindingen van het IGJ-rapport en de externe audit, uitgevoerd in eigen opdracht 
door bureau ArboGezond. Een verbetertraject is ingezet met als aandachtspunten het opstellen van 
een beleidsplan Infectiepreventie/Hygiëne beleid, bijscholing van zorgmedewerkers, aanschaf van 
materialen en het ontwikkelen van aanvullende procedures en protocollen. Het traject heeft geleid 
het aanbieden van twee rapportages aan de IGJ te weten: ‘Resultaatverslag knelpunten 
infectiepreventie en antibioticabeleid n.a.v. toezichtbezoek Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’  
en ’Resultaatsverslag implementatie adviezen auditrapport Infectiepreventie 15 december 2017’. 
De IGJ schreef vervolgens in een reactie op 13 september 2018: ‘De inspectie complimenteert u met 
de opzet en volledigheid van uw resultaatsverslag. Op basis van uw resultaatsverslag vertrouwt de 
inspectie erop dat u de door de inspectie geconstateerde tekortkomingen naar het niveau van 
minimaal “voldoet grotendeels” zal brengen binnen uw gehele organisatie en sluit hiermee het 
toezicht op infectiepreventie bij uw instelling af’.  

 

                                                           
15 https://www.erasmusmc.nl/cs_opleidingscentrum/opleiding-nw/VVO/IZ/wond-vpk  
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Aspecten van veiligheid komen regelmatig terug op de agenda van de RvT en zijn ook opgenomen binnen 
de BSC: brandveiligheid, inbraak vermissing, storingen ICT. Ook is veiligheid een thema binnen certificering 
Prezo en onderdeel van de inspectie IGJ, in algemene zin in 2014 en 2018 of specifiek Medicatieveiligheid 
2016 en Infectiebeleid 2017. In het IGJ bezoek van oktober 2018 is veiligheid geen item geweest. 
In 2017 is n.a.v. het auditrapport Perspekt extra aandacht geschonken aan het borgen van het beleid rond 
de Meldingen Incidenten Cliënten. Dit beleid is in de heraudit 2017 positief beoordeeld en is binnen de 
organisatie geïmplementeerd en in 2018 geaudit. 
Wat opvalt zijn meldingen rond medicatie. Een technische oplossing in de zin van invoering van 
Boomerweb, een veilige digitale wijze van registratie, verantwoording, herinnering en dubbel check van 
medicatie, is helaas (nog) niet ingevoerd omdat het voorschrijf/distributiesysteem (Promedico) van de 
huisarts nog niet aansloot bij Boomerweb. Inmiddels zijn de testen afgerond en staat implementatie van 
Boomerweb voor 2019 op de rol. Patiëntveiligheid is een breed begrip. Naar aanleiding van het incident val 
uit een tillift in november 2017 zijn protocollen aangepast en instructies verbeterd. 
Bevoegd en bekwaam is ook een aspect van verantwoord en veilig werken. Alle zorgmedewerkers volgen 
de verplichte scholing voor de BIG via e-learing en aftoetsen in de praktijk. Bij de implementatie van het 
aangepaste beleid Infectiepreventie en Hygiëne hebben alle zorgmedewerkers in 2018 een verplichte 
bijscholing gevolgd, deze scholing wordt onderhouden door verwerking in het meerjarenscholingsplan. 
Metingen en (verplichte) keuringen worden per jaar geregistreerd in een overzicht ‘Kwaliteitsmetingen’. 
Brandveiligheid blijft een doorlopend thema. In de media worden regelmatig ernstige incidenten in 
zorginstellingen gemeld.  Activiteiten met BHV voor de locaties zorgcentrum De Schutse en Scheldeoord 
zijn de jaarlijkse ontruimingsoefeningen in samenwerking met de brandweer met verslag en evaluatie. Alle 
medewerkers nemen deel aan een ontruimingsinstructie volgens een tweejaarlijkse planning. De 
brandweer Tholen toetst of het zorggebouw voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, daar komen 
doorgaans geen zaken uit. De veiligheidsregio voert ook regelmatig een alarmeringsoefening uit. 
Habion is recent akkoord gegaan met het aanbrengen van een gecertificeerde BMI voor Vroonhof. Vestehof 
en Scheldeoord beschikken ook over een BMI, de woningen in Elenahof (eigendom van Stadlander) niet. 
Voedselveiligheid valt onder HACCP, hierop worden ook controles uitgevoerd door externen. 
Inbraak, vermissing is een thema dat momenteel niet (meer) speelt, maar uiteraard wel de aandacht houdt. 
Toegangen tot De Schutse, Vroonhof en Elenahof zijn voorzien van camerabewaking. In Vestehof zijn 
verschillende incidenten geweest van diefstal van fietsen tot insluiping. Een voorstel om daar 
cameratoezicht in te stellen is door bewonersvergadering niet overgenomen, bewoners vinden de kosten 
te hoog. ICT-problemen zijn door het werken in de Cloud eigenlijk niet meer voorgekomen. Wel interne 
storingen in de WIFI en DECT, deze zijn lastig en vragen wel om nieuwe oplossingen. Hier wordt onder 
andere met de telecomspecialist, de firma Colijn, intensief over gesproken. Opties zijn: totale vervanging 
WIFI netwerk, privat 4-G/LTE of een combinatie van WIFI en privat 4-G/LTE. Daar het hier gaat om forse 
investeringen moeten er verbanden gelegd worden naar mogelijke toekomstige bouwkundige 
veranderingen en planningen dienaangaande. 
 
Brandveiligheid/BMI 
 
Het zorgcentrum is voorzien van een Brand Meld installatie (BMI), verdeeld in kleine compartimenten en 
voorzien van alle verplichte hulp- en blusmiddelen. De eerste medewerker technische dienst  heeft een 
deelfunctie als preventiemedewerker en heeft derhalve taken op dit terrein. Er bestaat een BHV-
organisatie van 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 evaluatiegesprek 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 verband met gewijzigde regelgeving niet aangesloten de 
regionale meldkamer en gekoppeld aan de interne alarmering. De noodstroomvoorziening is in 2018 
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diverse malen in bedrijf geweest ten gevolge van storingen in het netwerk. Daarmee is de continuïteit van 
zorg- en dienstverlening gegarandeerd. In 2017 is er een aanvang gemaakt met de aanleg van en Personen 
Zoek Installatie (PZI) omdat volgens de huidige wet- en regelgeving de brandmelding via de nu aanwezige 
DECT-installatie niet meer voldoet.  
Helaas is het niet gelukt deze installatie in bedrijf te stellen daar er in 2018 geen certificering is afgegeven 
door de daartoe bevoegde instantie. Certificering heeft in 2019 prioriteit. 
 
Naast de verplichte training voor BHV is in 2018 een vervolg gegeven aan een verplichte tweejaarlijkse 
rondleiding/voorlichting voor het personeel in het kader van de brandveiligheid en instructie over de 
(brand)veiligheidsaspecten van het gebouw. 
 
RI&E  
 
Er is in 2018 gewerkt aan de actiepunten vanuit de RIE Van 2016. Van diverse afdelingen is de RI&E in 2018 
afgerond. 
Ziekteverzuim: Het ziekteverzuim van 2018 is uitgekomen op 4,17 %, dit is hoger dan in 2017 (3,24%) 
Gezien het landelijke percentage (7,12%)  nog aan de lage kant. Aandachtspunten zijn meldingsfrequentie 
en ziekmeldingen bij een lagere leeftijdscategorie.  Elk kwartaal komt het ziekteverzuim tijdens het Arbo-
overleg ter sprake.  
 
BHV - GHOR en veiligheid 
 
In november en begin januari 2019 hebben de jaarlijkse herhalingen van de BHV-cursussen in zorgcentrum 
de Schutse plaatsgevonden. In maart heeft de cursus voor de medewerkers van Scheldeoord plaats 
gevonden.  Deze cursus is door de cursisten erg gewaardeerd.  Er zijn in 2018 een extra aantal personen 
opgeleid voor de BHV. Dit is gedaan om de dekking in de nacht in de Schutse en in Scheldeoord sluitend te 
krijgen. In juni is er training ‘Ontruimer’ geweest voor nieuwe medewerkers.  
Er zijn twee oefeningen gedaan met de brandweer, in De Schutse met de korpsen Tholen en Sint Annaland 
en in Scheldeoord met de korpsen Sint Maartensdijk en Sint Philipsland. Deze oefeningen zijn goed 
verlopen. Er wordt maandelijks  een test app naar de BHV’ers gestuurd waarop altijd een goede respons 
komt. De bijeenkomsten van de GHOR zijn  bezocht door de bestuurder, facilitaire manager en de 
preventiemedewerker. Voor het crisisteam zijn 2 nieuwe medewerkers opgeleid. Het team bestaat nu uit 5 
personen. 
 
Overige zaken 
 
Teneinde de veiligheid voor cliënten en het toezicht op de afdelingen voor kleinschalig wonen 
Psychogeriatrie te verhogen wordt 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 2018 is actief deelgenomen aan het overleg met de Veiligheidsregio Zeeland in het kader van de 
Zorgcontinuïteit en zijn trainingen gevolgd. Dit heeft geleid tot het gebruik van de webapplicatie GHOR4all, 
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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 calamiteit. 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. 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 bewoners met daarop aangegeven de zelfredzaamheid van de 
bewoners wordt aangegeven. 
In 2018 is ook aangesloten bij het Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO 9 (MUIZ) een welapplicatie 
voor en door professionals, betrokken bij infectiepreventie16. 
 
Inbraak, vermissing etc. 
In 2018 zijn er incidenteel meldingen geweest van bewoners omtrent vermissing van geld en/of sierraden. 
Onderzoek heeft tot een geleid tot het ontslag van een zorgmedewerker. Een gebeurtenis met een forse 
impact in het geheel van de zorgorganisatie. 
Calamiteitenmeldingen 
Er is geen verplichte melding in 2018 gedaan aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg van de ‘Format 
meldingen valcalamiteiten’. In 2018 zijn van alle intramurale en extramurale bewoners valrisico-
inventarisaties afgenomen.  
 
 

4. Leren en verbeteren van kwaliteit 
 
Het leren en verbeteren van kwaliteit zit in de genen van de organisatie. In december 2018 werd Prezo het 
Gouden keurmerk Prezo intramuraal en extramuraal met een jaar verlengd. De onderbouwing van de 
toekenning is vastgelegd in een auditrapport van Perspekt. Binnen de cyclus van de MIC/MIP wordt lering 
getrokken uit de gemelde incidenten, de meldingen worden besproken en geanalyseerd door de 
Preventiemedewerkers/MIC commissie en ook in de betreffende teams besproken en schriftelijk 
vastgelegd. Er zijn geen meldingen gedaan van calamiteiten naar de IGJ. Wel is er melding gedaan van het 
ontslag op staande voet van een verzorgende IG. 
 
Het eerder gemelde IGJ rapport d.d. 30 oktober 2018 verplicht de organisatie om voor 14 oktober 2019 een 
resultaatsverslag op te stellen op de normen die ‘grotendeels voldoen’ en ‘grotendeels niet voldoen’. Het 
gaat daarbij om de normen rond ’Deskundigheid zorgverlener’, ‘Sturen op kwaliteit en veiligheid’ en 
‘Medicatieveiligheid’.  
 
Schutse Zorg Tholen heeft contacten gelegd met de zorgorganisatie Cedrah, Lely zorggroep( Agathos-
Curadomi) en RST om te komen tot een lerend netwerk in 2019. Er vindt dan uitwisseling van kennis plaats 
en waar mogelijk worden projecten in gezamenlijkheid opgepakt en uitgevoerd.  

Het kwaliteitsverslag, de jaarverantwoording zijn zaken die in de jaarcyclus worden opgenomen. 

De (tweejaarlijkse) medewerkersraadpleging wordt standaard om het jaar uitgevoerd via de benchmark 
Actiz Medewerkermonitor. Dat laatste raadpleging was in 2017, de volgende raadpleging staat gepland 
voor het voorjaar 2019. 

                                                           
16 www.meldpuntuitbraken.nl 
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Activiteiten voor 2018 uitgevoerd: 

• Het uitwerking van een projectplan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) teneinde 
op 25 mei 2018 te voldoen aan de geldende wetgeving en de aanstelling van functionarissen voor 
gegevensbescherming. Leidinggevenden en stafmedewerkers volgende een incompany training 
AVG;  

• Uitvoering intern auditprogramma 2018. 

 
 

5. Leiderschap, Governance en Management. 
 
Het eenhoofdige bestuur past bij de omvang van de organisatie. De bestuurder, bedrijfskundig opgeleid 
(MBA), is oorspronkelijk als verpleegkundige opgeleid en als zodanig ook toegerust om aansturing te geven 
aan de zorgdienst waar vier middenkaderfunctionarissen de zorgafdelingen direct aansturen. De facilitaire 
dienst wordt aangestuurd door de facilitair manager, lid van het Managementteam. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, er zijn geen vacatures, en alle deskundigheden zijn binnen de 
Raad vertegenwoordigd waaronder ook de zorgdeskundigheid. Er wordt gewerkt volgens de Zorgbrede 
Governancecode . n.a.v. advies van Actiz en de accountant is er in afstemming met de notaris in 2018 een 
aanpassing verricht op de statuten van de stichting met als belangrijkste aanpassing het opnemen van een 
conflictregeling en het verwerken van de meeste recente aanpassingen van de Governancecode. 
 
Het kwaliteitskader schetst zes thema’s te weten: 

1. Visie op zorg; 
2. Sturen op kernwaarden; 
3. Leiderschap en goed bestuur; 
4. Rol en positie interne organen en toezichthouders; 
5. Inzicht hebben en geven; 
6. Verankeren van medische, verpleegkundige en psychosociale expertise. 

 
De stichting heeft een duidelijke missie samengaat in het mission statement ‘Zorg vanuit het hart’.  
Deze missie is uitgewerkt in visie, nader uitgewerkt in een document, en richtinggevend voor de 
organisatie.  Door de platte organisatiestructuur staat de bestuurder dicht bij het uitvoerende zorgproces. 
Leden van de raad van toezicht bezoeken geregeld de locaties en voren ook toezichtbezoeken uit met 
contacten door heel de organisatie heen. Over de Governance is in H.3 uitgebreid verslag gedaan. 
 
 

6. Personeelssamenstelling 
 
Alle zorgmedewerkers dienen te beschikken over een kwalificatieniveau van 1 tot 5. Medewerkers worden 
intern opgeleid via BBL, stages vinden plaats in het kader van de BOL. In 2018 waren er drie studenten 
niveau 6 HBOV in opleiding. De overgrote meerderheid van de zorgmedewerkers is niveau 3 IG opgeleid en 
er liepen verschillende trajecten verpleegkundige niveau 4. Het personeelsverloop was minimaal en 
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werving van het zorgpersoneel  geen probleem. Toch is er met het oog op de toekomst aansluiting gezocht 
bij het project Sectorplan Plus17. 
Het kwaliteitskader onderscheid hier drie uitgangspunten: 
 

1. Aandacht en aanwezigheid en toezicht; 
2. Specifieke vaardigheden; 
3. Reflectie, leren en ontwikkelen. 

 
In het voorgaande is al veel aan de orde geweest dat aansluit bij deze thema’s. Alleen daartoe bevoegde 
medewerkers mogen verantwoorde diensten dragen. De 24-uurs bereikbaarheidsdienst is aanwezig of 
binnen 30 minuten ter plaatse zowel voor de intramurale zorg als voor de extramurale zorg. De 
verpleegkundigen zijn BIG-geregistreerd. 
 
Door de subsidiestromen van de laatste jaren zijn er diverse welzijnsfunctie bijgekomen als: mantelzorg 
coördinator, begeleiders groepsopvang, begeleiders individuele activiteiten vallend onder de afdeling 
Activiteitenbegeleiding/Welzijn. 
 
De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) wordt ingezet vanuit de locatie SVRZ ten Anker in Tholen en ook 
de 24-uurs bereikbaarheid wordt ingekocht bij de SVRZ. Voor de bewoners  met de financiering ‘zonder 
behandeling’ wordt gebruik gemaakt van de plaatselijke huisartsenpost en eerstelijns zorg en indien nodig 
de Huisartsenpost (HAP). 
 
Vanuit het verleden is altijd veel zorgpersoneel ingezet waarbij frequent getoetst wordt of deze inzet in 
relatie staat met de benodigde inzet op basis van de ZZP score per afdeling. Deze inzet ligt structureel 
boven de ZZP-norm. In de tijd van de Convenantgelden is ook sterk ingezet op ’handen aan het bed’ door 
het opleiden en aannemen van zorgmedewerkers niveau 1. Ondanks de zorgverzwaring wordt de 
toegevoegde waarde gezien van deze medewerkers die ondersteunde en begeleidende taken verrichten. 
Met een zorgvuldige planning waarbij medewerkers ook zelf digitaal toegang hebben tot het rooster en 
medeverantwoordelijk zijn voor de basisplanning wordt de kwaliteit en kwantiteit van inzet gegarandeerd. 
Er is sprake van een actief scholingsbeleid onder andere door het toepassen van E-learning. 
  
Activiteiten in 2018 uitgevoerd: 
 

• Toetsen van de norm en de huidige formatie, geconstateerd is dat de personeel inzet zelfs zonder 
de inbreng van het nieuwe kwaliteitsbudget 2019 en de invoering van de nieuwe personeelsnorm 
historisch boven de nieuwe normen ligt. Voor de toekomst is er behoefte aan versterking van de 
verpleegkundige inzet in de nacht en de inzet van een psycholoog/gedragsdeskundige bij voorkeur 
in een direct diensteverband met de zorgorganisatie; 

                                                           
17 https://www.sectorplanplus.nl/ 
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 
werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op 
nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende 
scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders. 
Subsidie van het SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten 
regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in 
verschillende tijdvakken. Voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, 
waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de 
middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn. SectorplanPlus is een 
subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen totaal zo´n 
170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund. 

https://www.sectorplanplus.nl/
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• Extra opleiden BBL zorg en welzijn via SectorplanPlus. 
 

4.3. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 

Milieu 

In 2017 zijn er op de schuine daken van het zorggebouw 504 zonnepanalen geplaatst met gebruikmaking 
van de  SDE-subsidieaanvraag, waardoor over een periode van vijftien 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 261,62 Mwh geproduceerd, een 
besparing van 102,556  Kg aan CO2-uitstoot ofwel 343 geplante bomen. Met deze installatie wordt voor 
ongeveer dertig procent voorzien in de eigen energiebehoefte. De toiletruimten zijn in 2018 allemaal 
voorzien van beweging sensoren voor de verlichting. Verder is het gebouw uitgerust met 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. De afvalstromen worden gescheiden en volgens voorschrift afgevoerd door 
daartoe gecertificeerde afvalverwerkers. 
 
Sociaal/economisch 

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 keuze18. Het mantelzorgproject, 
gestart van 2014, is inmiddels uitgegroeid tot een uniek systeem van mantelzorgondersteuning.  
Het organiseren van mantelzorgbijeenkomsten voorzag in een behoefte en werd door de deelnemende 
mantelzorgers zeer gewaardeerd. 
 
Met de plaatselijk zorgcoöperatie Anna Zorgt bestaat een toenemende vorm van samenwerking waarbij er 
extra aandacht is voor de kwetsbare oudere en de inzet van informele zorg. Binnen het project van de 
Eerstelijns zorg wordt samengewerkt met college thuiszorgorganisatie Allévo, huisartsenpraktijk De Smisse, 
zorgcoöperatie Anna Zorgt en de gemeente Tholen. 
 
In het kader van de Participatiewet is binnen de facilitaire dienst ruimte geboden voor werkervarings-
/stageplaatsen/ Wajonger.  
 
Ook in het kader van de Wmo zijn er diverse medewerkers aangenomen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

mede als gevolg van de afbouw bemiddelingsconstructie Alpha Hulp (Wmo). 

Het onderwerp gezond leven, in het kader van het beleid ‘Arbeid en gezondheid’ kreeg voortgang door het 
aanbieden van een PMO (Preventief Medisch Onderzoek). Medewerkers hebben individueel een 

                                                           
18 https://schutsezorgtholen.nl/actueel/samen-doen/ 
https://samen-doen.nl/nl/ 
 

https://schutsezorgtholen.nl/actueel/samen-doen/
https://samen-doen.nl/nl/
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terugkoppeling en een persoonlijk advies ontvangen. De instellingsrapportage vraagt aandacht voor 
aspecten verbonden aan een (gezonde) leefstijl, mede ter voorkoming van toekomstig verzuim.  
 

4.4. Naleving gedragscodes 

De gedragscode wordt bij aanname van nieuwe medewerkers uitgereikt en toegelicht. Tevens is de code 
opgenomen 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 
personeelswebsite 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, 

rookvrij 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 

afspraken 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 

maatschappelijk 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. 
 
10. Medewerkers bejegenen de cliënt op een respectvolle manier. Ook de cliënt dient met respect en 

begrip om te gaan met de medewerkers. 
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4.5. Risicoparagraaf 

De organisatie Stichting Schutse Zorg wil een totaal beeld hebben van de eventuele risico’s voor c.q. in de 
organisatie. Het management wil vervolgens maatregelen nemen om die risico’s te voorkomen of tot een 
minimum te beperken. 
 
Een definitie voor een risico is: de mogelijkheid op een tijdelijke of blijvende gebeurtenis met niet bedoelde 
negatieve gevolgen. Het gaat om onzekere voorvallen in de toekomst en met de mogelijkheid dat daarbij 
schade wordt geleden. De schade kan zijn: aan personen, hun naasten, materieel en de organisatie 
 
Het inventariseren van de risico’s wordt gedaan met behulp van: 
 

• Kijken naar wat in de organisatie al wordt beheerst. 

• Op een rij hebben welke beheerssystemen er al zijn (o.a. kwaliteit, Arbo, Planning & Control cyclus). 

• Een ordeningsmodel voor de organisatie kiezen t.b.v. de risicoscan. 

• Het benoemen van risicovelden. 
 
Het analyseren van de risico’s (oorzaak en het gevolg van een risico) en te kijken naar de omvang en de 
impact. Het uiteindelijke doel van de risico-inventarisatie is om risicomanagement in te voeren. 
Hieronder wordt verstaan: het systematisch in kaart brengen, beoordelen, maatregelen bedenken en 
begroten, monitoren en bijstellen (ook hier plan-do-check-act) 
 
Het is goed te weten dat 100% beheersen van de risico’s niet kan. Maar goed managen richt zich op over- 
en inzicht te krijgen en bewustwording van de risico’s om deze vervolgens maximaal te voorkomen. 
 
In 2018 is het risicobeleid herzien een aangepast aan de hand van ontwikkelingen binnen de (financiering) 
van de zorg en ontwikkelingen binnen de eigen organisatie. Het risicobeleid wordt jaarlijks vastgesteld door 
de raad van toezicht en uitgevoerd volgens de volgende vastgestelde procedure: 
 
Procedure Risicomanagement Schutse Zorg Tholen  

Waarom Risicomanagement  

  

  Taak        -      Realiseren van doelstellingen  

- Verbetermanagement  

- Tijd, geld en kwaliteit binnen de kaders  

  Rol        -      Besluitvorming  

- Haalbaarheid  

- Onderhandeling marktpartijen en contractvorming  

  Verantwoordelijkheid =  Risicobeheersing  
 
Toelichting risicomanagement Schutse Zorg Tholen.   

De Raad van Toezicht ontvangt door middel van verslagen en tools (o.a. de BSC, managementletter 

accountant) inzicht in de bedrijfsprocessen en de resultaten van de stichting. 

Risicomanagement/risicobeheer richt zich meer op het totaal beeld van eventuele risico’s van de 
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organisatie, ofwel de mogelijkheid op een tijdelijke of blijvende gebeurtenis met niet bedoelde 

negatieve gevolgen.  

Dat vraagt om een inventarisatie, beoordeling, maatregelen bedenken, begroten, monitoring en 

bijstelling volgens PDC en SMART formulering. Het is niet de bedoeling om systemen die er al zijn, 

en waarover bijvoorbeeld al door middel van de BSC wordt gerapporteerd, op te nemen in de 

inventarisatie. Risicomanagement is een continu proces, risico’s dienen zich aan, vallen weg of 

krijgen een ander profiel. Door het onderbrengen van risico’s binnen een inventarisatiedocument 

en maatregelen te benoemen ontstaat er integraal beeld.  

De risico’s zijn gescoord op voorkomen en impact ofwel mate van schade.  

A = Grote kans en geringe impact  

B = Grote kans en grote impact  

C = Geringe kans en geringe impact  

D = Geringe kans en grote impact  

 

Volgens het model van de SDB Groep (Ton van Bladel) kan het risicomanagement 
ondergebracht  worden in verschillende domeinen te weten:  

  

• Externe factoren  

• De markt  

• De klant/productdienst  

• Strategie & beleidsvorming  

• Besturing & besluitvorming  

• Structuur  

• Financiën & Vastgoed  

• Ondersteunende diensten  

• Bedrijfsprocessen  

• Kwaliteit & veiligheid  

• Leiderschap & cultuur  

• Personeel & motivatoren  

  

Binnen de inventarisatie zal niet ieder domein even veel aandacht krijgen. Wel is het van belang 
om de risico’s die relevant zijn en een impact kunnen hebben, in beeld te hebben. Na het 
toekennen van een profiel door middel van een score moet er nagedacht worden over de 
risicobereidheid en de virtuele schuld- en schadeladder. Afhankelijk van de hoogte van het 
risicoprofiel dienen er verbetermaatregelen te worden vastgesteld en afhankelijk van het voordoen 
van het risico uitgevoerd en geborgd. Deze maatregelen kunnen ook proactief worden ingezet 
gericht op het voorkomen van risico’s of de impact daarvan.   
  

Risicomanagement is een vorm van samenwerken, waarbij risico’s in beeld worden gebracht en 
beheerst door op tijd aan te sturen binnen de kaders. Het doel is om de  kwaliteit te verbeteren.  

- De RvT en RvB signaleren d.m.v.:   

o aangeleverde tools en informatie  
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o signalen van interne factoren, o.a. de werkvloer, cliënten, onderzoeken o signalen 

van externe factoren, o.a. markt, financiers, wet- en regelgeving, stakeholders.   

- Bij het beheersen van het proces, is doorgaans RvB aan zet (tenzij het risico alleen ligt bij 

directe verantwoordelijkheid RvT, bijvoorbeeld Good Governance aspecten, werkgeversrol 

naar RvB) waarbij de RvT vooraf de kaders aangeeft.  

- De RvT beoordeelt, of rapportage en risicomanagement voldoet aan de gestelde kaders. 

Daarbij is de RvB betrokken.  

- De RvB is verantwoordelijk voor de aansturing, uitvoering en rapportage/communicatie.   

- De RvT zal toezien op het proces.  

In de jaarplanning voor de vergaderingen van de RvT betekent dit:   

Januari vergadering: vaststellen/herijken van het document Risico-inventarisatie gericht op de 
verschillende domeinen: wat zijn de risico’s, wat is de impact, wat zijn de maatregelen, welke 
acties zijn in het lopende jaar nodig en wat zijn de financiële gevolgen voor de begroting en 
mogelijk de meerjarenbegroting.  

Bronnen:   

• managementletter interim controle voorgaand jaar  

• strategienota en visiedocument  

• resultaten zorginkoop nieuwe jaar  

• interne en externe audits en rapporten toezichthouders  

• resultaten tevredenheidsonderzoeken klanten en medewerkers  

• (nieuwe) wet- en regelgeving  

Mei vergadering: in relatie met de resultaten van de jaarrekening van het voorgaand jaar en het 
accountsverslag over dat jaar, herijken van de risico-inventarisatie en rapportage door de RvB naar 
aanleiding van de maatregelen die opgenomen zijn in de risico inventarisatielijst.  

Oktober vergadering: naar aanleiding van de rapportage van Deloitte (jaarlijks onderzoek 
benchmark bedrijfsvoering en tweejaarlijks rapportage volledige benchmark VVT) en bespreking 
geactualiseerde BSC; rapportage door de RvB naar aanleiding van de maatregelen die opgenomen 
zijn in de risico inventarisatielijst.  

Bronnen BSC: interne rapportage bestaande beheerssystemen, accountantsverslag voorgaand jaar, 
benchmarkgegevens, rapportages toezichthoudende instanties, visie klanten en stakeholders. 
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Risico inventarisatie 2018  

SCORES 

In het onderstaande score overzicht staat de inventarisatie van risico’s in Schutse Zorg. De risico’s zijn 

gescoord op voorkomen en impact ofwel mate van schade. 

A = Grote kans en geringe impact 
B = Grote kans en grote impact 
C = Geringe kans en geringe impact 
D = Geringe kans en grote impact 

 
Risico 
velden 

Onder 
delen 

Risico’s  Maatregelen Wie Score 

Aansturing 
Organisatie 

Raad van 
Toezicht 
(RvT) 

Een goede profielenmix 
is van belang: er is risico 
van een blinde vlek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voldoen aan wet- en 
regelgeving 
 
 
 
 
 
Missie, visie en strategie 
van de zorgstichting op 
langere termijn 
 

Geen directe maatregelen noodzakelijk. 
Er is een rooster van aftreden. De 
plaatsen zijn redelijk goed te vervullen. 
De RvT is vnl. regionaal bemand.  
Toepassing van de Health Governance 
Code. De rollen zijn verdeeld. 
 
De rollen en profielenmix zijn goed 
vertegenwoordigd.  
 
 
In 2018 zijn de statuten van de 
zorgstichting aangepast volgens de 
meeste recente bepalingen van de 
Zorgbrede Governancecode. 
 
 
 
In 2019 start nieuwe traject 
toekomstvisie met inzet van externe 
procesbegeleiding 

RvT 
RvB 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 

 Raad van 
Bestuur 
(RvB)  

Er is een 1-hoofdige 
RvB. Kennisdeling vindt 
plaats met het 
managementteam (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. Het MT 
bestaat alleen uit de 
manager facilitaire 
dienst. RvB, RvT, MT 
wordt ondersteund door 
directiesecretariaat. 

Bij geplande en plotselinge afwezigheid 
vervangt de bestuurder het MT-lid voor 
de dagelijkse gang van zaken. 
 
RvT regelt langdurige/structurele 
vervanging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RvT is alert op signalen van 
overbelasting, neemt dit mee in FG 

RvB 
 
 
 
 
RvT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RvT 
 

C 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  D 
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Met de RvT, externe 
experts wordt regelmatig 
gesproken over de 
strategische- en de 
financiële koers en 
keuzes. 
Visie en stappen worden 
met het MT en RvT 
gedeeld. 
Er is een risico bij RvB  
op overbelasting en 
wegvallen van kennis bij 
ziekte o.i.d. 

bestuurder, toezichtbezoeken en 
formele en informele contacten. 
 
In de begroting 2019 is budget 
opgenomen voor aanstelling van een 
beleidsmedewerker ter ondersteuning 
van bestuurder en management 

 
 
 
 
RvB 
 

 
 
 
 
A 
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Risicovelden Onder 
delen 

Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

 Uitvoerend 
personeel 
 

Het middenkader is 
verantwoordelijk voor het 
personeelsbeleid (HRM). De 
aandachtsgebieden zijn  

• Instroom en uitstroom 
(werving, selectie en ontslag) 
van personeel 

• Ontwikkeling van personeel 
(functioneringsgesprekken, 
personeelsbeoordelingen, 
opleidingen en 
competentiemanagement) 

• Arbeidsomstandigheden (zie 
personeel) 

• Verzuimbegeleiding en 
gezondheidsbeleid. 

 
Het risico is dat onvoldoende of 
verkeerde aandacht voor 
personeelsbeleid kan leiden tot 
lagere kwaliteit en kwantiteit van 
de dienstverlening door lagere 
motivatie dan wel door 
ongewenste (tijdelijke) uitstroom 
van medewerkers.  
 
 
Door geringe mobiliteit en 
personele vergrijzing, mede in 
relatie met het verschuiven van 
de pensioengerechtigde leeftijd, 
ontstaan er risico’s ten aanzien 
van de inzetbaarheid en vitaliteit 
van medewerkers. 

HRM (personeelsbeleid) terug 
naar de lijn (managers/ 
teamleiders).  
Gecentraliseerd zijn daarbij 
opleidingen, 
functiebeschrijvingen en –
waardering (FWG) alsmede 
beloningsbeleid en 
arbeidsvoorwaardenbeleid.  
 
Hierbij is op afroep externe 
ondersteuning vanuit de 
ViaZorg (P&O) en de 
Arbodienst beschikbaar. 
 
Tot slot is voor het middenkader 
ruimte in het opleidingsbudget 
voor specifieke cursussen en 
trainingen op HRM terrein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Actief beleid rond arbeid en 
gezondheid ( PMO, 
voorlichting), extra aandacht 
voor arbeidsomstandigheden, 
gezond roosterbeleid met 
aandacht voor de privésituatie 
van medewerkers (kanteling 
werktijden) 
 

MT B 
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Risicovelden Onderdelen Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

Cultuur 
 
 
 
 
 
 

Familiecultuur 
en 
betrokkenheid 
bij de 
organisatie 

De missie ‘Zorg vanuit 
het hart’ is herkenbaar 
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 
geheel dan wel eigen 
accenten leggen die 
afwijken van de 
doelstellingen van 
identiteit en kwaliteit. 

Aansturing van de teams door 
duidelijke leiding, feed back, 
intervisie door het middenkader. 
Daarbij is het van belang om 
aandacht te hebben voor de 
cultuuraspecten die leiden tot een 
positieve betrokkenheid, maar 
ook risico’s met zich mee kunnen 
brengen 
Het systematisch en regelmatig 
uitvoeren van teamintervisie 
 
Jaarlijks aandacht voor een vorm 
van bijscholing/bezinning rond 
identiteit 
 

  
D 
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Risicovelden Onderdelen Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

Financiën Financiering 
Wlz gelden 

Met zorgkantoor wordt 
de productie 
afgesproken: daar 
wordt uiteindelijk de 
capaciteit en dus de 
inkomsten bepaald.  
Risico: overschrijden 
van productieplafonds 
en zzp mix alsmede het 
niet voldoen aan de 
eisen die het nieuwe 
kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg stelt 

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

RvB/Admin
istrateur 

B 

 Financiering 
Wijkverpleging 

Vanaf 2016 zijn met 6 
zorgverzekeraars 
productieafspraken 
gemaakt. Elke 
verzekeraar hanteert 
daarbij andere 
voorwaarden en kent 
andere tarieven. Ook 
zijn er verzekeraars die 
werken met een 
productieplafond.  
Risico: overschrijden 
van productieplafonds 
en niet voldoen aan de 
leveringsvoorwaarden 
waardoor het niet 
gecontracteerde tarief 
wordt vergoed.  

In kaart brengen van de 
leveringsvoorwaarden per 
zorgverzekeraar en het bijtijds 
anticiperen hierop. 
Monitoren van gerealiseerde 
productie versus afspraken, 
waardoor bijtijds inzichtelijk 
wordt wat eventueel wordt 
over geproduceerd en een 
goede afweging gemaakt 
wordt om hetzij het risico te 
nemen, hetzij te stoppen met 
over produceren. 

RvB/Admin
istrateur 

B 

 Financiering 
WMO gelden 

De WMO wordt met de 
Samenwerkingsverband 
Welzijnszorg 
Oosterschelderegio 
afgesproken en 
afgerekend. 
 
Risico: wijziging beleid 
gemeente/overheid en 
bezuinigingen alsmede 
risico van missen 
aanbestedingstraject. 
Gemeenten  stoppen  
met de Alpha 
hulpconstructie, nieuwe 
indicaties worden 
afgegeven voor het 
nieuwe product HHN 
 
Contract WMO  loopt tot 
30 april 2024 met 
jaarlijks stilzwijgend 
verlenging. 
 

Op de hoogte blijven van 
plaatselijke politieke 
besluitvorming door het 
participeren in lokale 
gemeentelijke c.q. politieke 
instanties/netwerken. 
 
Werken met flexibele 
krachten (deels al voorzien 
door inzet van Alphahulpen), 
in 2018/2019 afbouw 
Alphahulp constructie, waar 
mogelijk door het aanbieden 
van een 
arbeidsovereenkomst. 
 
Verlies van aanbesteding kan 
niet altijd worden voorkomen. 
Personeel overhead is dan 
het grootste probleem en zal 
moeten afvloeien. Direct 
uitvoerend zal waarschijnlijk 
worden overgenomen omdat 
het werk in de regio blijft. 

RvB/MT B 
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Risicovelden Onderdelen Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

 Particuliere 
zorg 

Als gevolg van de 
bezuinigingen door 
de overheid kan het 
in toenemende mate 
voorkomen dat 
cliënten boven de 
indicatie of zonder 
indicatie zorgdiensten 
gaan afnemen 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 
(wijzigingen in) 
fiscale wet- en 
regelgeving. Indien 
zorg wordt 
geleverd boven de 
indicatie is deze 
zorg vrijgesteld van 
BTW. 

RvB/Administrateur B 
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Risicovelden Onderdelen Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

 Overige 
opbrengsten 

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 opbrengsten meer 
dan 10% van de totale 
opbrengsten 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 calculeren 
kapitaallasten alsmede de 
verhuurdersheffing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad b) 
De risico’s zijn voornamelijk het 
niet kostendekkend werken van 
de faciltaire dienst waardoor 
feitelijk Wlz gelden worden 
aangewend voor niet-Wlz 
activiteiten. Daarnaast is het 
risico aanwezig van BTW –
heffing.  

Klanttevredenheid hoog 
houden. 
 
In algemene zin dienen 
wijzigingen in wet- en 
regelgeving omtrent 
fiscale aspecten 
nauwlettend gevolgd te 
worden. 
 
 
 2017 10,84% 
 
 
 
Ad a) 
Van College sanering is 
toestemming voor 
verhuur; de 
huuropbrengsten worden 
in mindering gebracht op 
de na te calculeren 
kapitaallasten in de 
nacalculatie.    
Ultimo januari 2019 zijn 2 
appartementen verhuurd; 
de verhuurdersheffing is 
pas vanaf 10 
appartementen aan de 
orde. 
Verhuur wordt niet meer 
actief gepromoot, indien 
mogelijk worden de 
appartementen weer 
ondergebracht bij de 
intramurale capaciteit. 
 
 
Ad b) 
Betreft zorgdiensten en is 
vooralsnog btw 
vrijgesteld. Verlies of 
afname betekent wel 
vertrek personeel. 
 
Maaltijden In het 
restaurant en 
uitbrengmaaltijden 
worden voor een redelijke 
prijs verkocht. De 
administrateur monitort 
extracompabel de hoogte 
van de kosten van 
voeding ten opzichte van 
het aantal maaltijden en 
vorige perioden.  

RvB/MT B 
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Risicovelden Onder-

delen 
Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

 Vastgoed 
zorgcentrum 

Investeringen in nieuwbouw  
Risico’s 
 
- Appartementen zijn niet 

geschikt voor zware zorg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Leegstand 
 
 
 
 
- Onderhoudsvoorziening is 

niet toereikend 
 
 
 
 
 

- Kosten 
(rente/afschrijving/onderhoud 
c.q. huurlasten) passen niet 
binnen de bekostiging vanuit 
de NHC’s en 
verhuuropbrengsten 

 
- Afschrijvingsduur c.q. lengte 

huurovereenkomst sluit niet 
op de bekostiging  

 
- Liquiditeit onvoldoende om 

verbouwingen en/of 
onderhoud uit te voeren 

 

Het zorgcentrum is 
in 2005 opgeleverd 
en wordt gedurende 
20 jaar gehuurd. 
Gezien de staat van 
het pand en het feit 
dat er van huur 
sprake is zijn de 
risico’s relatief 
beperkt. Wel dient 
een inventarisatie 
plaats te vinden om 
na te gaan of 
bouwkundige 
aanpassingen 
noodzakelijk zijn om 
de plaatsen zonder 
behandeling 
geschikt te maken 
voor zware zorg, 
met nadruk op 
kleinschalige zorg 
 
Leegstandsrisico is 
beperkt omdat de 
appartementen 
geschikt zijn voor 
verhuur en er ruime 
kamers en 
voorzieningen zijn. 
 
Jaarlijks dient de 
status van de 
panden 
geïnventariseerd 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. 

RvB/manager 
facilitair 

D 
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Eventueel versneld 
afschrijven. 
 
 
Vooralsnog zijn 
geen grote 
investeringen en 
onderhoudskosten 
te verwachten 
 
 
 
 
 
 
 

  - Huidige eigenaar Habion is 
(vanuit eigen strategisch 
beleid) niet meer bereid 
medewerking te verlenen 
aan uitbreiding van het 
vastgoed op Tholen. 

- Habion is voornemens in 
2019 al het vastgoed van de 
zorgstichting af te gaan 
stoten. 

 
- Gezien de toenemende 

vraag naar intramurale zorg 
en scheiden van wonen en 
zorg is uitbreiding van het 
huidige zorggebouw 
noodzakelijk. Opties zijn 
daarbij: zelf ontwikkelen en 
financieren of huren van een 
nieuwe partner. Risico’s zijn 
van financiële aard, 
onzekerheid rond 
toekomstige zorgvraag en 
politieke besluitvorming en 
beleid Zorgkantoor en 
mogelijke tegenwerking van 
gewenste partners en 
omgeving 

 

Daar de behoefte op 
de locatie in Sint-
Annaland aan 
uitbreiding van de 
zorgcapaciteit 
aanwezig is, dient te 
worden uitgezien 
naar andere 
vastgoedpartners of 
het huidige 
vastgoed deels 
weer in tot 
eigendom te 
verwerven. 
 
 
Gedegen onderzoek 
en advies m.b.t. 
mogelijke uitbreiding 
van het vastgoed. 
Finale 
besluitvorming ligt 
bij de RvT met 
inachtneming van 
de bevoegdheden 
van de inspraak 
hebbende organen 
als OR,CR en PR. 

RvB/RvT 
 
 
 
 
 
 
 
 
RvB/RvT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
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Risico-
velden 

Onderdele
n 

Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

 Vastgoed 
Vestehof, 
Scheldeoo
rd en 
dagbestedi
ng 
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 
overheidsbeleid, 
bijvoorbeeld het passend 
toewijzen van woningen, 
de verhuur stagneert. 
 
 
 
Het risico voor de 
dagbesteding in Annahof 
is een verminderde vraag 
naar dagbesteding en/of 
beleidswijzigingen van 
de gemeente (Wmo). 
 
 

Voor beide 
locaties geldt dat 
de bezetting 
100% is en 
wachtlijsten 
bestaan.  
 
 
Bezetting en 
wachtlijst worden 
bewaakt.  
 
 
Structureel 
overleg met de 
verhurende 
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 
onderscheiden 
aanbod ( inzet 
methodiek 
Böhm). 

RvB / MT C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 Investering
en 
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 
opgesteld; wel 
zijn informeel 
afspraken 
gemaakt over 
waar overtollige 
liquide middelen 
worden weggezet 
(Rabo en ING) en 
dan niet belegd 
wordt .  

RvB/MT C 
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Jaarlijks 
inventariseren bij 
de begroting 

 
 
 
 
 

Managem
ent- 
Accounting 
(de interne 
Informatie 
uitwisselin
g over de 
financiën) 
 
 
 
 
 
 

Er zijn administratieve 
krachten voor: 

- Financiële 
administratie 

- Salarisadministra
tie 

- Cliënten 
administratie 

 
Risico’s: 

- Fraude 
- Automatisering 

onvoldoende 
 
Rapportages 
 
Risico’s: 

- Verkeerde 
informatie 

Financiële 
overzichten 
verspreiden aan 
het MT. 
 
Meerjarenbegroti
ng om 
anticiperend 
denkvermogen te 
vergroten.  
 
Functiescheiding 
De accountant 
kijkt 2e per jaar 
gericht naar de 
risico’s op fraude. 
 
Financieel inzicht 
vergroten MT-
leden 
 
Maandelijkse 
monitoring samen 
met 
administrateur  

Administrateur C 
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Risico-
velden 

Onderdelen Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

 Financiële 
accounting 
Informatie 
 over de  
financiële 
 stand van  
zaken naar 
extern 

Risico’s: 
- Belastingdienst inz 

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

- Banken en 
Waarborgfonds inz 
liquiditeitspositie 

 
Er is een convenant 
Horizontaal toezicht 
met de 
belastingdienst via 
Verstegen 
Accountants.  
 
Er is geen 
meerjaren 
(liquiditeits) 
begroting. Gezien 
de huidige 
liquiditeitspositie 
heeft dit nog geen 
prioriteit gehad. De 
meerjarenbegroting 
Is in 2018 opnieuw 
vastgesteld 

RvB/Administrateur D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Treasury en 
liquiditeit 

Risico’s 
- Onvoldoende 

liquiditeit voor 
crediteuren en 
salariskosten 

- Onvoldoende 
waarborging in het 
omgaan van de 
middelen en 
financiering van 
activiteiten 

 
Jaarlijkse 
liquiditeitsbegroting 
maakt onderdeel uit 
van de 
meerjarenbegroting.  
 
Zie investeringen 
overig.  
 
 

RvB/Administrateur D 
 
 
 

Strategie Strate-gisch 
beleid 

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

Goede lijn van 
strategisch beleid 
naar operationeel 
beleid en evaluatie 
en verantwoording. 
Dit wordt bereikt 
door o.a. 
ondernemingsplan, 
kaderbrief , 
jaarplannen op 
tactische en 
operationeel 
niveau, begroting 
Er is tevens een 
volledige 
meerjarenbegroting 
opgesteld. 

RvB /MT   D 

Registratie Productie Risico’s 
Onvolledige registratie 
Geen tijdige registratie 
Foutieve registratie 

Strakke AO & IC 
procedures 
Interne controles 
door interne 
controle 
functionaris. De 
interne 

Administrateur   D 
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controlefunctionaris 
wordt extern 
ingehuurd (Albij). 
Controle op uitval 
en monitoring 
vanuit zorgkantoor. 
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Risico-
velden 

Onderdelen Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

Marketing Marktpositie Risico’s zijn de 
veranderde 
samenleving, 
concurrentie, gewijzigd 
overheidsbeleid, 
bezuinigingen in de 
zorg, bestaande 
producten voldoen niet 
meer. Schutse Zorg  
heeft een goed imago 
en staat goed op de 
kaart. 
 
Kiezen voor een 
concurrerende 
aanbieder voor 
intramurale zorg of 
thuiszorg, Wmo zorg 

Bijhouden en actualiseren van 
het bestaande marketingplan. 
Ontwikkelen nieuwe 
producten. Inbedding lokale 
gemeenschap. 
 
Rapportage vindt plaats 
binnen de RvT aan de hand 
van het meerjarenbeleid en 
jaarplan 

RvB/PR  A 

Kwaliteit 
 

Kwaliteit van 
zorg en 
dienstverlening 

Risico is dat we te 
weinig borgen en 
verliezen wat bereikt is 
en waarin is 
geïnvesteerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitval van 
medewerkers 
kwaliteitszorg 
 
 
 
PR schade 
buitenwereld 
 
 
 
Belang van cliënt   

Schutse Zorg is  PREZO 
gecertificeerd. Hierop vindt 
jaarlijks toetsing plaats door 
Perspekt. In   oktober 2018 
heeft een nieuwe audit 
plaatsgevonden waarbij het 
gouden keurmerk voor 
intramuraal en extramuraal Is 
verlengd voor 1 jaar. 
Er is een planning & control 
cyclus op toetsingskader 
normen voor verantwoorde 
zorg inclusief registratie 
klachten en incidenten. 
Er is een continue 
cliënttevredenheidsmeting 
(via Nedap zorgleefplan 
evaluatie en via onafhankelijk 
onderzoek NPS en CQ). 
De Plan Do Check Act cyclus 
wordt strak gehanteerd zo 
nodig in overleg met 
cliëntenraad. 
De waarderingssite ZorgKaart 
Nederland wordt actie 
gepromoot, 
 
Inzetten op tijdelijke 
vervanging op ZZP-basis of 
inhuren bij collega 
zorgaanbieder 
 
Actieve communicatie en 
monitoring beeldvorming in de 
samenleving, reageren op 
sociale media 
 

MT B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
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Actieve communicatie met 
cliënten, aanbieden 
onafhankelijke 
klachtenbemiddeling  

Veiligheid 
 

Beveiliging 
entree pand 

De veiligheid staat 
hoog op de agenda. 
Ten aanzien van de 
toegangsbeveiliging 
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 personen 
zich in het pand 
kunnen bevinden. 
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 geregeld: 
a. Op het zorgcentrum wordt 

de toegang ingeperkt 
door aanwezigheid van 
de receptie overdag. ’s-
avonds en ’s-nachts is dat 
ingeperkt doordat de 
deuren op slot gaan en 
alleen 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 gecontroleerd. 

RvB/MT A 
 
 

Risicovelden Onderdelen Risico’s  Maatregelen Wie  Score 

 Brandveiligheid Risico’s 
a. Niet adequaat 

optreden personeel 
b. Defect 

detectiesysteem 
c. Nalatigheid 

preventiemaatregelen 
 

De brandveiligheid is als 
volgt geregeld: 
a. Op alle locaties is een 

calamiteitenplan 
aanwezig. Jaarlijkse 
oefening met 
personeel  
(aangekondigd). Het 
zorgpersoneel wordt 
tweejaarlijks 
geschoold tot 
‘Ontruimer’.Bij een 
calamiteit zijn zij 
inzetbaar o.l.v. de 
BHV. 

b. Eén maal per maand 
een test van 
brandmeldcentrale en 
doorschakeling 
zusteroproep. 

c. Controle op 
preventiemaatregelen, 
deels in 
samenwerking met 
brandweer 

RvB/TD D 
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 Legionella Risico’s 
Ontstaan van legionella 
 

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

RvB/TD B 

 Patiëntveiligheid De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) 
houdt toezicht op de 
kwaliteit van de zorg die 
wordt verleend aan 
kwetsbare groepen als 
gehandicapten en 
ouderen. 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 
ingetrokken.  

De van belangzijde 
aspecten ten aanzien van 
met name medicatie, 
delirium, vallen, 
ondervoeding en fysieke 
beperkingen zijn 
opgenomen in de 
protocollen die onderdeel 
uitmaken van het 
kwaliteitshandboek zoals 
deze beschreven zijn.  
 
Jaarlijks vindt een externe 
heraudit van de PREZO 
plaats door een 
gecertificeerd bureau. 
Daarnaast worden interne 
kwaliteitsaudits uitgevoerd 
waarvan de rapportages 
binnen het MT worden 
bespreken.  
 
De patiëntveiligheid is een 
belangrijk onderdeel van 
het opleidingsplan.  

RvB/MT D 

Personeel Arbeidsmarkt Risico’s 
Onvoldoende 
(gekwalificeerd) 
personeel 

Is onderdeel 
marketingplan. 
Meerjaren 
personeelsplanning en 
opleidingsplan. 

RvB/MT B 

Risicoveld
en 

Onderdelen Risico’s  Maatregelen Wie  Sco
re 

 Arbeidsomstandigh
eden 

Risico’s 
- Niet voldoen 

aan 
arbowetgevin
g met als 
gevolg 
stilleggen van 
arbeid/ claims 
en boetes 

- Verzuim van 
personeel 

  

Goedgekeurde 
risico 
inventarisatie en 
evaluatie. De RI&E 
is /2018 uitgevoerd 
en verder 
uitgewerkt. 
Vastgestelde 
procedures en 
richtlijnen voor het 
omgaan met 
belangrijkste 
risico’s 
(biologische 
agentia, 
infectiepreventie 
en hygiëne fysieke 
belasting, 
veiligheid, 

RvB/ 
Arbocommissie 

D 
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agressie en 
werkdruk) 
Strakke procedure 
verzuimbeheersing 
met eigen regie 
model 

 RI&E Risico’s 
Het niet voldoen aan 
o.a. arbo richtlijnen 

Hierbij wordt 
verwezen naar de 
stukken van de 
RI&E die 
losstaand van 
deze inventarisatie 
geheel apart is 
beschreven.  

RvB/Arbocomm
issie 

D 

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

- Werkkostenre
geling 

- VAR WUO 
verklaring 

- BTW risico bij 
uitleen van 
personeel 

Intern is de 
regelgeving 
bekend. Uitleen 
van personeel 
komt eigenlijk niet 
voor. Procedureel 
is vastgelegd dat 
elke ZZP’s voor 
aanvang van de 
werkzaamheden 
een VAR WUO 
verklaring dient te 
overleggen. 

RvB/MT D 

Automatise
ring 

Informatiebeveiligi
ng 

Risico’s 
Het lekken van 
vertrouwelijke 
gegevens. 
Hacken van het 
automatiseringssyste
em vanaf september 
2016 opgenomen in 
de Cloud. Nieuwe 
wetgeving rond 
datalekken kan leiden 
tot imagoschade en 
financiële gevolgen 
door het opgelegd 
krijgen van hoge 
boetes. 
 
Op 25 mei 2016 is de 
Algemene 
Verordening 
Gegevensbeschermin
g (hierna: AVG) in 
werking getreden. 
Deze verordening 
brengt verschillende 
wijzigingen aan in het 
huidige privacyrecht. 
Om organisaties de 
tijd te geven om te 
voldoen aan de 

Autorisatie binnen 
de software 
systemen. 
Sterke 
wachtwoorden. Na 
10 minuten wordt 
het scherm 
geblokt. 
Met Databyte is 
een ICT 
overeenkomst 
(SLA) afgesloten. 
Procedure 
datalekken. 
 
 
De Schutse heeft 
een project 
opgestart om die 
aanpassingen 
door te voeren 
binnen de 
organisatie die 
nodig zijn om 
compliant te zijn 
met de AVG op 25 
mei 2018. Gelet op 
de grootte van de 
organisatie en de 
complexiteit van 

RvB/MT 
 
 
 
 
 
 
 
 
RvB 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
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verplichtingen van de 
AVG is in de AVG 
opgenomen dat deze  
vanaf 25 mei 2018 
van toepassing is  

de taken die de 
organisatie 
uitvoert, is de 
impact van de 
AVG en daarmee 
de benodigde tijd 
om deze 
aanpassingen 
door te voeren, 
groot. In dit plan 
van aanpak wordt 
geschetst op 
welke wijze de 
aanpassingen die 
de AVG 
meebrengt worden 
uitgezet binnen de 
organisatie, hoe 
de organisatie 
daarbij betrokken 
wordt en wat de 
randvoorwaarden 
zijn om dit project 
uit te voeren. Ook 
wordt beschreven 
welke 
risicofactoren het 
project kent en 
hoe deze beheerst 
kunnen worden.  
 

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

Schutse Zorg 
beschikt over een 
noodstroomvoorzi
ening. 

Facilitaire 
dienst 

D 
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4.6. Toekomstparagraaf 

 
Voor 2019 zal een  nieuw Kwaliteitsjaarplan worden opgesteld dat naast de inbreng en instemming van de 
interne gremia instemming nodig heeft van het Zorgkantoor waarmee ook aanspraak wordt gemaakt op de 
bijbehorende budget. 
 
De uitbreidingsplannen voor het zorggebouw in Sint-Annaland blijven de aandacht vragen naast het 
vastgoed vraagstuk gezien het feit dat de huidige eigenaar van de gebouwen, de landelijks corporatie 
Habion, het vastgoed  in 2019 zal afstoten. Het vinden van een nieuwe strategische vastgoedpartner voor 
het corporatievastgoed (Vroonhof) is dus van evident belang bij voorkeur in combinatie met het weer in 
eigendom verwerven van het vastgoed van zorgcentrum De Schutse in Sint-Annaland. Hier speelt een 
majeure financieringsvraag waarover gesproken wordt met banken en marktpartijen. Daarnaast blijft de 
wens bestaan om te komen tot uitbreiding van het huidige zorggebouw aan de zijde van de v.d. Bosstraat. 
Vooruitlopend op deze uitbreiding zal er in 2019 een tijdelijke huisvesting worden gerealiseerd voor acht 
bewoners. Monitoring van vastgoedprojecten en het kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg is een belangrijk 
aandachtspunt. 
 
Het voornemen is om in 2019 over te gaan tot een interne fusie waarbij de Stichting Protestantse 
Zorgvoorziening Elenahof op zal gaan in de zorgstichting Schutse Zorg Tholen. De redenen hiertoe zijn van 
zorginhoudelijke en financieel-economische aard. 
 
De groei binnen de thuiszorg Zvw en Wmo zal naar verwachting ook in 2019 doorzetten. Voor de Zvw is een 
belangrijk punt  de monitoring van de productieafspraak met de zorgverzekeraar en het tijdig aangaan van 
aanvullende productieafspraken. Naar verwachting zal ook de dagbesteding verder groeien, mogelijk met 
de noodzaak om te komen tot een verplaatsing van de dagbesteding locatie Schutse naar een externe  
dagbesteding, bij voorkeur in de agrarische sfeer.  
 
Door de uitbreiding van verpleeghuisplaatsen zal er een toenemende behoefte zijn aan zorg met 
behandeling met inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en paramedische zorg in de tweede lijn. 
Ook binnen de thuiszorg zal er sprake zijn van intensivering en uitbreiding van zorg met de behoefte aan 
specialisering  en hogere kwalificering van zorgmedewerkers. 
 
In 2019 zal de cliënttevredenheid gedurende het gehele jaar gemeten worden waarmee altijd een actuele 
NPS voorhanden is naast de actieve deelname aan de ervaringssite ZorgKaart Nederland. 
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5| Bedrijfsvoering 

In 2018 is per half jaar overeenkomstig het interne controleplan een controle uitgevoerd door de interne 
controle functionaris van Albij Administratieve Dienstverlening in het kader van de regeling AO&IC 
Wlz/Zorgaanbieders. Deze controle was gericht op de controle van zorgdossiers en de rechtmatigheid van 
de gedeclareerde productie. De controlerapporten zijn besproken binnen de Raad van Toezicht en ter 
beschikking gesteld aan de accountant. De conclusie over heel 2018 is dat er geen onrechtmatigheden van 
belang zijn geconstateerd en de productie derhalve rechtmatig is en voldoet aan de wet- en regelgeving. 
 
In 2018  zijn exploitatieoverzichten opgesteld met een toelichting en een prognose voor wat betreft de 
ontwikkelingen van opbrengsten, lasten en resultaat. Deze overzichten zijn gedeeld met en besproken 
binnen het managementteam en de Raad van Toezicht. Daarnaast is er en meerjarenbegroting vastgesteld 
voor de periode tot en met 2029 waarbij vooral de periode 2018-2023 een overzicht geeft op basis van de 
huidige situatie met verwerking van het meerjarenperspectief. Voor 2019 zal er ook gewerkt worden met 
een Liquiditeitsbegroting. Overeenkomstig het advies van de accountant is ook het resultaat op zorg en 
vastgoed afzonderlijk in de managementinformatie en begroting gepresenteerd.  
 
De thuiszorg in de sociaal domein nam fors toe in omvang. Enerzijds door de overname van de 
zorgverlening van Curadomi -Tholen maar anderzijds ook door een autonome groei van het aantal cliënten.  
 
In 2018 was er sprake van een goede ZZP-bezetting en de instroom van een aantal echtparen was voor de 
bezetting een positieve ontwikkeling. 
 
De organisatie mag zich verheugen in een meer dan gemiddelde de scores voor de cliënttevredenheid. De 
inbreng van de Cliëntenraad als inspraak hebbend orgaan is ingevuld door het delen en bespreken van 
ontwikkelingen, adviesaanvragen en betrokkenheid en aanwezigheid bij het Bestuurlijk overleg met het 
Zorgkantoor. 
 
De website van de organisatie heeft gefunctioneerd als informatiebron voor extern, naast de facebook 
account. Publicaties zijn: het Jaardocument 2017, het publieksverslag 2017, de Jubileumkrant 50 jaar 
Schutse en de publicaties in de regionale krant de Eendrachtbode voor berichtgeving omtrent actualiteiten 
en de bijdragen aan de zorgbijlage van de Eendrachtbode in het voor- en najaar van 2018. 
 
In 2018 zijn er geen bijzondere investeringen gedaan in de ICT. Plannen om te komen tot vervanging van het 

WIFI-netwerk zijn niet geconcretiseerd daar de juiste toekomstbestendige oplossing voor nog niet gevonden 

is. 
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6| Financieel beleid 

        

Het geconsolideerde resultaat 2018 heeft een positief saldo van € 85.364, ten opzichte van een negatief 
resultaat van € 136.162 in 2017. 
 

Resultaten in €    2018     2017 

              

Stichting Schutse Zorg Tholen   103.140     -134.777 

Stichting Zorgvoorziening Elenahof -17.776     -1.385 

              

Geconsolideerd resultaat   85.364     -136.162 

 
 
Onderbouwing van het resultaat 2018 en 2017 
 

Bedragen in €    2018     2017 

              

Bedrijfsopbrengsten   8.634.626     7.750.850 

              

Personeelskosten   5.982.969     5.395.766 

Afschrijvingen   416.764     432.564 

Overige bedrijfskosten   2.120.036     2.047.289 

Financiële baten en lasten   29.493     11.393 

Som der bedrijfslasten   8.549.262     7.887.012 

              

Geconsolideerd resultaat   85.364     -136.162 

  
 
De stijging (11.4%) van de bedrijfsopbrengsten komt grotendeels door de stijging van de Wlz (12%),  Zvw 
(31%) en Wmo (23%). De stijging van de Wlz is te verklaren door toename van het aantal cliënten, 
zwaardere zorg, toename van aantal verpleeghuiscliënten en de ingroei kwaliteitsmiddelen in de tarieven. 
De stijging van de Wmo komt grotendeels door de toenemende groei van bezoekers van de externe 
dagopvang en huishoudelijke zorg. In oktober 2018 is de thuiszorgtak van de Lely Zorggroep op het eiland 
Tholen overgenomen. De overname is de reden van de sterke stijging van het Zvw budget 
De toename van cliënten en de zorg verzwaring zorgt voor de stijging (11%) van de personeelskosten, De 
CAO verhoging van oktober 2018 draagt daar ook aan bij. 
 
De bedrijfskosten laten een minimale stijging zien.  
 
Overige zaken in 2018 die het resultaat bepaald hebben zijn de neerwaartse aanpassing van huurcontract       
(lagere lasten) en de viering van het 50- jarige bestaan van Schutse Zorg Tholen (extra kosten). 
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De waarde en de belangrijkste ratio’s op de balansdatum 31 december 2018:  
 
 

Balans in €     2018     2017 

              

Totaal vaste activa   2.763.071     2.832.143 

Totaal vlottende activa   1.750.255     1.499.710 

Totaal 
activa     4.513.326     4.331.853 

              

Eigen Vermogen   2.911.520     2.826.155 

Voorzieningen   85.221     73.570 

Langlopende schulden   700.004     749.196 

Kortlopende schulden   816.581     682.932 

Totaal passiva   4.513.326     4.331.853 

 
 

Kengetallen     2018     2017 

Liquiditeit     2,1     2,2 

Solvabiliteit     64,5     65,2 

Budgetratio     33,7     36,5 

DSCR     1,5     1,3 
 

Financieringsbehoefte en kasstromen 
In 2018 zijn er geen grote investeringen uitgevoerd met als gevolg dat het netto werkkapitaal toegenomen 
is. In 2018 is, onder voorbehoud van gemeentelijke vergunningen, een investeringsverplichting aangegaan 
ter realisatie van een tijdelijke voorziening, ter waarde van € 497.189. In 2019 zijn de benodigde 
vergunningen daadwerkelijk verkregen. De verwachte ingebruikname is medio augustus 2019. 
Deze investeringen wordt uit eigen middelen gefinancierd, waardoor het werkkapitaal zal afnemen. 
 
 
2019 
 
Voorbereidingen worden getroffen om in 2019 te komen tot. Zorgkantoor CZ heeft de productieafspraak 
2019 hierop aangepast. De investering zal gaan om een bedrag van afgerond  € 500.000,- inclusief een 
terugkoopgarantie na vijf jaar van gebruik. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in de voorbereiding om te 
komen tot een vastgoedbeleid voor de komende jaren daar de eigenaar van het zorgvastgoed (De Schutse) 
en het corporatievastgoed (Vroonhof) besloten heeft de activiteiten in Zeeland te gaan beëindigen. Indien 
de optie van het (opnieuw) in eigendom verwerven van het zorgvastgoed een realistisch perspectief biedt 
zal er in 2019 een grote financieringsbehoefte ontstaan, mogelijk in combinatie met een permanente 
uitbreiding van het gebouw in de richting van de Bosstraat. 
 
Begroting 2019 
 
De begroting 2019 geeft een positief resultaat van € 141.153,-  door groei van het aantal intramurale ZZP-
plaatsen, groei van de thuiszorgactiviteiten binnen de Zvw en Wmo. De risico’s voor de begroting liggen op 
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het vlak van de realisatie van de productieafspraken waarbij het al dan niet realiseren van de extra 
verpleeghuiscapaciteit de belangrijkste factor is. 
 
Aan de uitgaven kant zijn een paar bijzonderheden ten opzichte van 2018 te noemen.  In 2019 wordt 
verzorgend wassen verder uitgerold en worden er hogere automatiseringskosten verwacht door toename 
van licenties. De extramurale zorgmedewerkers worden uitgerust met een iPad, wat moet zorgen voor een 
betere productiviteit. De iPads worden voorzien van software, zodat ze bij diefstal of verlies van op afstand 
uitgeschakeld kunnen worden.  Voor de extramurale zorg is er leaseovereenkomst afgesloten voor 9 
personenauto’s.  
 
Ook de liquiditeitsbegroting geeft een positief beeld waarbij wordt uitgegaan van het feit dat de 
financiering van de Tijdelijke Huisvesting uit eigen middelen wordt gefinancierd. 
 
Het kwaliteitsbudget 2019 waarvan € 268.654,- is toegekend met als verdeling  € 220.538,- personeel en  
€ 48.116,- overig, wordt voor de volgende zaken in gezet: 
 
Activiteiten voor 2019 (met doorloop t/m 2021) gepland: 
 

• Inzetten op implementatie van de methodiek Böhm, 

• Inzet van een extra (derde) nachtdienst, verpleegkundige niveau 4 ( FWG 45); 

• Uitbreiding van zorgformatie in het kader van zorgplanontwikkeling en relatie met visie Böhm, 20 
medewerkers, twee uur per week= 2080 uur per jaar (FWG 40); 

• Inzet van een psycholoog/gedragswetenschapper voor 16-20 uur per week ( FWG 65) 

• Inzet van ergotherapeut/fysiotherapeut ( FWG 55) 

• Inzetten van extra zorgmedewerkers niveau 3 en 4 (FWG 35-45); 

• Inzetten van extra FTE activiteitenbegeleiding (FWG 35); 

• Indien nog budget resteert: extra inzet zorgassistenten niveau 1 op de afdelingen. 

• Aanschaf van hulpmiddelen in het kader van ‘Bewegen door ouderen’ en stimulatie van passieve 
ouderen. 

 
De vraag is of gezien de arbeidsmarktproblematiek binnen de zorg de inzet van zorgpersoneel ook 
daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Naast extra personeel in het kader van het kwaliteitsbudget zal er 
extra personeel nodig zijn voor de start van de derde verpleegafdeling binnen de nieuw te bouwen 
Tijdelijke Huisvesting. Mede in dit kader heeft Schutse Zorg Tholen zich verbonden aan het Convenant 
‘Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis, Plan van Aanpak Ontwikkelbudget Arbeidsmarkt Zeeuwse VVT 
organisaties en CZ Zorgkantoor’. Tevens heeft de stichting zich verbonden aan het Sectorplanplus waarmee 
subsidiemogelijkheden worden geboden voor extra instroom en doorstroom van zorgpersoneel door te 
investeren in BBL-trajecten. 
 
 
 

 

 


