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Inleiding 

 

Voor u ligt het beknopte activiteitenverslag over 2017 van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.  

Voor een uitgebreid (financieel) jaarverslag verwijzen wij naar onze jaarlijkse rapportage op 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl. Voor meer inhoudelijke informatie en informatie over de 

wijze waarop wij werken aan kwaliteit en veiligheid verwijzen we u graag naar de website van 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, www.zgijv.nl. In de komende maanden zullen we hier onder de web-

pagina Kwaliteit het Kwaliteitsvenster gaan vullen.  

 

Een ingrijpende gebeurtenis aanvang 2017 betrof het beëindigen van de huurovereenkomst van 

woonzorgcentrum De Molenhof. Na ruim vijftig jaar als woonzorgcentrum te hebben gefunctioneerd 

krijgt het gebouw nu een andere functie. Om dit te gaan realiseren werd door de huisbaas de 

huurovereenkomst opgezegd. Voor een deel van de bewoners van De Molenhof is vervangende 

huisvesting gevonden in woonzorgcentrum De Venus, een locaties van collega-organisatie Driezorg.  

 

Begin 2017 verscheen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft vijf 

sterprojecten gedefinieerd om kwaliteit en veiligheid van de zorg een nieuwe impuls te kunnen 

geven. De voorbereiding van deze projecten is eind 2017 afgerond en de projecten zijn van start 

gegaan in 2018. Hiervoor kon gebruik worden gemaakt van een extra financiële bijdrage van VWS 

en de inzet van drie parttime coaches van Waardigheid en Trots.  

 

Medio 2017 heeft een bestuursoverdracht plaatsgevonden. Joke Mengerink verving op tijdelijke 

basis Jan Eefsting die om gezondheidsredenen afscheid heeft moeten nemen. Joke Mengerink is 

vervolgens in juli opgevolgd door Rita van Odenhoven. 

 

In het najaar van 2017 zijn op verschillende onderdelen van de organisatie scans uitgevoerd. Dit 

betrof met name de ondersteunende en administratieve functies. Met de resultaten hiervan zijn in 

2017 plannen van aanpak geformuleerd die in 2018 en daarna hun beslag zullen krijgen.  

 

De nieuwe Governancecode Zorg werd aanvang 2017 van kracht. Hiermee volgen zorgorganisaties 

zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De Raad van Toezicht heeft de code in 

de loop van 2017 onder meer vertaald in een toezichtsplan, waarover zij met meerdere gremia in 

de organisatie heeft overlegd. 

 

Langzaamaan worden ook in Zonnehuisgroep IJssel-Vecht de gevolgen van het tekort aan 

geschoolde zorgmedewerkers zichtbaar. Roosters zijn moeilijker te vullen. Er wordt met regelmaat 

een beroep gedaan op extra inzet van de medewerkers en dit eist uiteindelijk zijn tol. We zien de 

ontwikkeling met lede ogen aan. Samen met regionale partners probeert Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht alternatieven te zoeken en mensen van buiten de sector te interesseren voor een loopbaan 

in de zorg. Daarnaast zetten we ons optimaal in voor het opleiden en verder ontwikkelen van 

nieuwe en eigen medewerkers.  

 

In het verslagjaar hebben we ons motto ‘Waar je er als mens toe doet’ weer stevig op de kaart 

gezet, vanuit ons oprechte verlangen om iedereen die betrokken is bij onze zorg- en dienst-

verlening tot zijn recht te laten komen. Voor alle inspanningen die hiervoor zijn geleverd is een 

woord van dank op zijn plaats aan alle naasten, vrijwilligers, medewerkers en vrienden van 

verschillende locaties van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

 

Rita van Odenhoven, Raad van Bestuur Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
http://www.zgijv.nl/
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1 Profiel van de organisatie 

 

Cliënten van in principe alle leeftijden (maar meest ouderen) kunnen een beroep doen op de 

zorgverlening van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, omdat zij door ziekte, handicap of beperking 

aangewezen zijn op gespecialiseerde vormen van zorg en begeleiding. Cliënten verblijven of wonen 

–al dan niet tijdelijk– in een van de vijf locaties of bezoeken de dagbesteding. Daarnaast verlenen 

we ook thuiszorg aan wijkbewoners die veelal rond de locaties woonachtig zijn en aan bewoners 

van de serviceflats en aanleunwoningen bij de locaties.  

 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt diensten aan vanuit meerdere locaties, te weten: 

- de Esdoorn, Zwolle, verzorgingshuisplaatsen en verpleeghuisplaatsen; 

- de Hoekstee, Ommen, verpleeghuisplaatsen en dagbesteding; 

- de Molenhof/de Venus, Zwolle, verzorgingshuisplaatsen; 

- de Riethorst, Zwolle, verpleeghuisplaatsen; 

- zorg- en servicecentrum het Zonnehuis, Zwolle, verpleeghuisplaatsen en dagbesteding. 

Voor het merendeel zijn de cliënten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht afkomstig uit de stad Zwolle, 

de plattelandsgemeenten rond Zwolle en de gemeente Ommen. 

 
2 Maatschappelijk ondernemen 

 

2.1 Samenwerkingsrelaties 

Met onze professionals zijn we actief in diverse netwerken en investeren we in ketensamenwerking.  

Onze cliënten zien zich primair vertegenwoordigd door de centrale cliëntenraad en de lokale raden, 

welke advies- en instemmingsrecht kennen betreffende besluiten die van gemeenschappelijk 

belang zijn voor onze cliënten. Daarnaast is informele zorg een thema dat voor onze organisatie 

hoog op de agenda staat. Dit vraagt een kanteling in de denkwijze van ons als organisatie, maar 

ook als maatschappij. We staan met elkaar voor de uitdaging om een waardevol samenspel te 

organiseren tussen informele en formele zorg.  

In de omgeving onderhouden wij contacten met de gemeenten. Daarnaast participeren we in 

verschillende netwerken en stuurgroepen (bijvoorbeeld Zorgnetwerk Zwolle, WWZ038, Zorgtafel 

Zwolle, BOZZ, stuurgroep Transferbureau) met als primair doel te komen tot optimale afstemming 

betreffende de cliëntenzorg en het signaleren en oplossen van lacunes.  

Verder heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht verbinding met onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld 

Windesheim, Landstede en Deltion College). We bieden studenten stageplekken en leveren een 

bijdrage aan kennisontwikkeling. Ook hebben we een samenwerking met het Universitair Netwerk 

Ouderenzorg (UNO). Op provinciaal niveau participeren we in het Health Innovation Platform (HIP).  

De komst van het kwaliteitskader in 2017 heeft een lerend netwerk tussen Het Baken, Driezorg en 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht geïnitieerd. Op tal van onderwerpen wordt de samenwerking 

inmiddels gevonden. 

Met het zorgkantoor hebben we structureel overleg over de zorgverkoop en de bijbehorende 

ontwikkelplannen. 

In 2017 heeft een huisartsenpraktijk intrek genomen in onze locatie Het Zonnehuis. 

 

2.2 Realiseren van economische meerwaarde voor de samenleving 

Als organisatie proberen we cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Tot verblijf op een van 

onze locaties gaan we over als het thuis niet meer gaat.  
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2.3 Aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten 

Op geleiden van Europese wet- en regelgeving (zoals de Europese Energie-Efficiency Richtlijn 

[EED]) besteedt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht aandacht aan milieu- en duurzaamheidsaspecten. Wij 

hebben ons verbonden aan een provinciale intentieverklaring om te gaan voor besparingen.  

 

3 Toezicht en bestuur  

Zie ook hoofdstuk 3.4 DigiMV. 

 

3.1 Governancecode Zorg 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit de principes van de Governancecode Zorg 2017. De 

Raad van Bestuur is (eind-)verantwoordelijk voor de totale gang van zaken, inclusief de kwaliteit 

van zorgverlening, de veiligheid, de bedrijfsvoering en het HRM en sociaal beleid. De Raad van 

Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken 

binnen de organisatie, is klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult de werkgeversrol voor de 

Raad van Bestuur. Bij het uitvoeren van de toezichthoudende taak richt de Raad van Toezicht zich 

op het organisatiebelang. De Raad van Toezicht werkt overeenkomstig de statuten van de stichting 

en het daarvan afgeleide reglement voor de Raad van Toezicht. Op grond daarvan zijn zowel 

algemene als specifieke profielschetsen vastgesteld. Deskundigheid, integriteit, onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid zijn belangrijke criteria voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.  

 

3.2 Toezichthoudend orgaan 

De Raad van Toezicht bestaat per 31-12-2017 uit:  

- de heer Frans van Vessem, voorzitter; voorzitter commissie Werkgeverszaken 

- mevrouw Karin Runia, vice-voorzitter; lid commissie Werkgeverszaken; voorzitter commissie 

Kwaliteit van zorg & Veiligheid 

- mevrouw Gerry Kasper-Holwerda, lid commissie Kwaliteit van zorg & Veiligheid 

- mevrouw Xandra van Praag, voorzitter commissie Sociaal Beleid & HRM 

- de heer Marc Westenberg, lid commissie Sociaal Beleid & HRM 

- mevrouw Monique Visser, voorzitter commissie Financiën & Vastgoed 

- de heer Jan van der Spek, lid commissie Financiën & Vastgoed 

 

Om toezicht te kunnen houden, is het voor de Raad van Toezicht van groot belang goed 

geïnformeerd te zijn. De belangrijkste afspraken daarover zijn vastgelegd in een 

informatieprotocol. Daarnaast oriënteren, informeren en scholen leden van de Raad van Toezicht 

zich zowel binnen als buiten de organisatie. Delegaties van de Raad van Toezicht wonen periodiek 

overlegvergaderingen bij van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad, de Centrale 

Cliëntenraad en de Vrijwilligersraad. Tenminste eenmaal per jaar vindt informeel overleg plaats 

met het MT en worden er werkbezoeken aan de verschillende locaties (o.a. Weteringbuurt) 

gebracht. Ook zijn leden van de Raad van Toezicht doorgaans aanwezig bij belangrijke 

bijeenkomsten binnen de organisatie. De Raad van Toezicht streeft ernaar niet alleen bekend, 

maar ook toegankelijk te zijn binnen de organisatie. 

 

De Raad van Toezicht werkt vanuit drie aandachtsgebieden, te weten Kwaliteit van Zorg & 

Veiligheid, Sociaal Beleid & HRM en Financiën & Vastgoed. Per aandachtsgebied is een commissie 

benoemd die bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. Deze commissies bespreken de 

bijbehorende onderwerpen uitvoeriger met de Raad van Bestuur en eventueel ook met 

functionarissen van de organisatie, doorgaans ter voorbereiding op de bespreking en behandeling 

in de voltallige Raad van Toezicht. De werkwijze van de commissies is per reglement geregeld. 
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2017 

In het jaar 2017 heeft de werkgeversrol van de Raad van Toezicht bijzondere aandacht gekregen 

met het afscheid van de bestuurder, waarneming door een tijdelijke bestuurder en de werving- en 

selectie van de huidige bestuurder. De Raad van Toezicht heeft de werving- en selectie geheel in 

eigen beheer uitgevoerd en zich voor het functieprofiel laten voeden door het MT, de Centrale 

Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Vrijwilligersraad. Ook zijn gesprekken gevoerd met 

diverse externe stakeholders. De tijdelijke bestuurder fungeerde als adviseur en het MT en de 

raden konden hun advies uitbrengen in afzonderlijke adviescommissies. De Raad van Toezicht kijkt 

terug op een geslaagd en gedragen proces. 

 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht 10 vergaderingen (incl. evaluatie) gehouden. In beginsel is de 

Raad van Bestuur bij alle vergaderingen aanwezig, behoudens de evaluatie. De Raad van Bestuur 

was bij 9 vergaderingen aanwezig.  

 

De reguliere onderwerpen, zoals de kaderbrief, de begroting, de jaarrekening, de 

managementletter, het accountantsverslag, het jaarverslag en het rooster van aftreden, alsmede 

de periodieke rapportages zijn in 2017 in de vergadering van de Raad van Toezicht behandeld.  

 

Aan de volgende besluiten van het bestuur heeft de Raad van Toezicht dit verslagjaar goedkeuring 

verleend: 

 

 Datum Goedkeuring RvT betreffende besluiten RvB 

1  24-02-2017 Aanpassing in vastgestelde begroting 2017 

2  24-02-2017 Akkoord met voorgenomen besluit RvB m.b.t. afstoten huishoudelijke hulp 

vanuit WMO 

3  31-05-2017 Goedkeuring jaarverslaglegging 2016 

4  15-12-2017 Goedkeuring van vastgestelde begroting 2018 

 

Naast genoemde zaken zijn o.a. de volgende onderwerpen door de Raad van Toezicht behandeld: 

 Beleidsplan Onze kijk op de toekomst – ZGIJV 2017-2018 

 Verhuizing Molenhof / de Venus – voortgang en werkbezoek 

 Risicogestuurd werken 

 Projecten Waardigheid & Trots 

 Portfolio-analyse 

 Kwaliteitsplan ZGIJV 2017-2018 

 Meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg 

 Thema commissie HRM & Sociaal Beleid: Teamontwikkeling 

 Thema commissie Kwaliteit van Zorg & Veiligheid: Kwaliteitskader 

 Werkbezoek: rondleiding Weteringbuurt en presentatie projectplan Geriatrische Revalidatie 

Zorg  

 Klokkenluidersregeling 

 Governancecode i.r.t. statuten ZGIJV en reglement Raad van Toezicht 

 Visie en werkwijze Raad van Toezicht ZGIJV: visie op toezichthouden en toezichtplan ZGIJV, 

stappenplan Omvang, Werkwijze en Samenstelling RvT 
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De volgende besluiten zijn door de Raad van Toezicht genomen, gehoord hebbende de Raad van 

Bestuur: 

 

 Datum Besluiten Raad van Toezicht 

1  31-03-2017 Besluit verlenging overeenkomst met tijdelijke bestuurder, van 1 mei > 1 

augustus 2017 

2  31-03-2017 Benoeming nieuwe bestuurder per 17-07-2017 

3  12-09-2017 Benoeming accountant voor accountantscontrole van de jaarrekening 2017-

2020 (besluit bevestigd in vergadering 20-10-2017) 

4  15-12-2017 Besluit klasse-indeling WNT RvB: WNT-2 klasse III 

5  15-12-2017 Besluit verhoging honorarium RvT: van 60% naar 70% van het maximale 

WNT2-normbedrag 

 

Door de beschreven wisselingen in de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht in 2017 niet 

het gebruikelijke jaarlijkse functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. Wel zijn door de 

voorzitter en de vicevoorzitter structureel gesprekken gevoerd met de bestuurders. 

Ten aanzien van haar eigen functioneren heeft in 2017 de in 2016 – door organisatie-gerelateerde 

- uitgestelde zelfevaluatie van de Raad van Toezicht met de externe adviseur/begeleider alsnog 

plaatsgevonden. Deze evaluatie heeft onder meer geleid tot het opstellen van een visie op 

toezichthouden. De toezichtvisie is onderdeel van het toezichtkader. Hierin beschrijft de Raad van 

Toezicht hoe concreet toezicht wordt gehouden op de Raad van Bestuur, de besturing en het 

functioneren van de organisatie. Deze visie is, voorafgaand aan de definitieve vaststelling, 

afzonderlijk voorgelegd aan de bestuurder en het MT, de Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad 

en Vrijwilligersraad. In 2018 zal deze visie nadrukkelijk zijn beslag krijgen in de werkwijze van de 

Raad van Toezicht, onder meer in de overlegfrequentie, het voortbestaan van de commissies en 

het themagericht werken.  

 

Tenslotte 

Naast alle andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld vanuit de werkgeversrol, heeft de Raad van 

Toezicht er ook in dit verslagjaar op toegezien dat belanghebbenden zoveel mogelijk betrokken 

worden bij belangrijke besluiten die hen aangaan. 

 

3.3 Bestuur 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kent een eenhoofdige Raad van Bestuur: mevrouw Rita van 

Odenhoven. Naast bestuurder van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is Rita van Odenhoven lid van de 

Raad van Toezicht van de Robert Coppes Stichting in Vught. 

Rita van Odenhoven neemt de bestuurdersfunctie vanaf 17 juli 2017 voor haar rekening. 

 

Mevrouw Joke Mengerink-Hogevonder heeft vanaf 1 oktober 2016 tot 1 augustus 2017 voor 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht de functie van tijdelijk bestuurder bekleed in verband met 

afwezigheid van de heer Jan Eefsting door ziekte. 

 

Jan Eefsting heeft per 1 mei 2017 afscheid genomen van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

 

4 Beleid, inspanningen, prestaties en medezeggenschap 

 

4.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap 

In deze paragraaf geven we aan op welke wijze we omgaan met kwaliteit, klachten en 

medezeggenschap. Voor kwantitatieve informatie verwijzen we naar hoofdstuk 3.4 DigiMV. 
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Kwaliteit 

In 2017 hebben we door de beschikbaarheid van extra financiële middelen een impuls kunnen 

geven aan kwaliteitsontwikkeling. We zijn organisatie breed gestart met de zogenaamde 5 

sterprojecten die ook in 2018 worden voortgezet. De projecten zijn: Omgevingszorg, Passiviteit 

Dagelijks Leven, Basiskwaliteit op orde, Eigenaarschap en Grip op resultaten. Deze projecten 

vormen de basis van ons kwaliteitsplan en worden gefaseerd en temporeel uitgevoerd op de 

locaties van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. In het jaarlijkse kwaliteitsverslag wordt verantwoording 

afgelegd over de verbeterplannen in het kwaliteitsplan. 

Daarnaast heeft Vilans eind 2017 een drietal coaches beschikbaar gesteld die op basis van een plan 

van aanpak werken aan kwaliteitsverbetering binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Dit plan hangt 

samen met de 5 sterprojecten. 

Informele zorg was ook in 2017 een onderwerp wat hoog op de agenda staat. De werkgroep 

Samen Zorgen heeft zijn beslag gekregen. 

Als organisatie geven we uitvoering aan het in 2017 verplicht gestelde kwaliteitskader, onder 

andere door het kwaliteitsplan. Met de Cliëntenraden zijn we actief in gesprek om de 

verbeterplannen locatiegericht inhoud te geven. 

Eind 2017 is de start van een Commissie Kwaliteit en Veiligheid (CKV) voorbereid. In deze 

commissie komen tal van kwaliteitsonderwerpen (incl. hun samenhang) aan bod (o.a. BOPZ, 

medicatieveiligheid, hygiënisch werken). In 2018 wordt de commissie operationeel. 

Na het afschaffen van de verplichte CQindex heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in 2017 gekozen 

voor een ander instrument met een andere werkwijze om klanttevredenheid te meten. In 

samenspraak met o.a. de EVVers en de Centrale Cliëntenraad is een vragenlijst opgesteld die door 

een extern bureau is afgenomen bij bewoners en/of hun vertegenwoordigers. De uitkomsten zijn 

overall positief te noemen. Verbeterpunten worden opgepakt. Naast het eigen 

klanttevredenheidsonderzoek wordt gebruik gemaakt van Zorgkaart Nederland. 

Het HKZ certificaat is in 2017 behaald en ook zijn de nodige interne audits uitgevoerd. 

Ook bereidt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zich voor op de komst van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

 
Klachten 

Het beleid van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht houdt in dat klachten zoveel mogelijk kenbaar worden 

gemaakt bij en afgehandeld worden door medewerkers en zo nodig het management van de 

betreffende eenheid. Wanneer de klacht niet wordt opgelost in de lijn kan de klager een klacht 

indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Signalis, waarin naast Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht, Driezorg in Zwolle en Viattence in Heerde participeren. Bij Klachtencommissie Signalis zijn 

in 2017 5 klachten binnengekomen die betrekking hadden op Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Van 

deze 5 klachten is er 1 niet ontvankelijk verklaard. De klachten betroffen ontevredenheid over de 

zorgbemiddeling (2x, initieel en vervolg), agressie (1x) en nachtzorg (1x). De klacht over 

zorgbemiddeling leek na gesprek met klager positief afgerond, maar kreeg helaas toch nog een 

vervolg waarbij een hoorzitting heeft plaatsgevonden. De klachten aangaande agressie en 

nachtzorg zijn beide na een gesprek met klager goed afgerond. Klachtencommissie Signalis heeft 

de klachten als afgehandeld beschouwd. 

Klachtencommissie Signalis is in 2017 uitgebreid met een reglement voor Ongewenste 

Omgangsvormen en Meldingen Klokkenluidersregeling. Per 1 januari 2018 treedt ook Het Baken uit 

Elburg toe tot Signalis. 
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Medezeggenschap 

Cliënten 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kent vijf locatie-gebonden Cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad 

(CCR). In het verslagjaar heeft de CCR zesmaal vergaderd met de Raad van Bestuur. Eenmaal was 

de bestuurder verhinderd i.v.m. ziekte. Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt en in een 

volgende vergadering vastgesteld.  

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: kwaliteitskader en -plan, financiën, 

ziekteverzuim, jaarplannen, periodieke rapportages, brandveiligheid/ontruiming, Waardigheid & 

Trots, sluiting Molenhof, bezetting cliëntenraden en evaluatie uitgebrachte adviezen 2017. 

Daarnaast is de CCR betrokken geweest bij de benoeming van de bestuurder (afvaardiging in 

adviescommissie) en heeft de CCR geparticipeerd in het overleg met het zorgkantoor. 

Over de volgende aanvragen heeft de Centrale Cliëntenraad advies uitgebracht: 

 

 Datum Onderwerp Uitkomst 

1. 11-07-2017 Onze kijk op de toekomst 2017-2018 Positief 

2. 11-07-2017 Abonnement waskosten volledig in rekening brengen bij cliënten Positief 

3. 11-07-2017 (Her)inrichting van de schoonmaakorganisatie Positief 

4. 11-07-2017 Dienstverlening nazorg na overlijden Positief 

3. 02-12-2017 Begroting 2018 Positief 

4. 09-12-2017 Gelden Waardigheid & Trots zinvolle daginvulling, vanaf 2018 Positief  

 

De Cliëntenraad van de Molenhof is gevraagd om advies inzake het vertrek van Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht uit de Molenhof. Op 27 januari 2017 is een positief advies ontvangen. 

 

Per locatie hebben de lokale cliëntenraden gedurende het verslagjaar structureel overleg gevoerd. 

Bij deze vergaderingen worden regelmatig medewerkers uitgenodigd. Veel onderwerpen en 

adviesaanvragen aan de CCR zijn ook besproken in de lokale raden. Het verslag van de lokale 

raden spitst zich vooral toe op de highlights van de locatie in het verslagjaar. 

Een diversiteit aan thema’s is tijdens de vergaderingen van de lokale Cliëntenraden aan de orde 

geweest. Thema’s die in meerdere cliëntenraden aan de orde kwamen, betreffen: 

cliëntwaarderingsonderzoek, kwaliteit van zorg, familie-avonden, schoonmaak en hygiëne, 

veranderende organisatie (zelfsturing), (brand)veiligheid, informele zorg, Waardigheid & Trots, etc. 

 

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden: 

De heer Rob Vogelzang (onafhankelijk), voorzitter; de heer Hans van Snick (De Venus), 

vicevoorzitter; de heer Roel Bouwknegt (De Esdoorn), lid; de heer Ruud Masselink (De Hoekstee), 

lid; mevrouw Tineke Nijland (De Riethorst), lid; de heer Cort Beckmann (Het Zonnehuis), lid; en de 

heer Cor Lievers (Het Zonnehuis), lid. 

 

Vrijwilligers 

De Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kent een Vrijwilligersraad die bestaat uit vrijwilligers die de 

verschillende locaties vertegenwoordigen en een onafhankelijk voorzitter. In 2017, is in verband 

met het vertrek van de voorzitter in 2016, een nieuwe voorzitter aangetrokken, de heer D. (Dick) 

Algra. Met de komst van zowel een nieuwe voorzitter als een nieuwe bestuurder is de 

Vrijwilligersraad is in 2017 in het bijzonder gericht geweest op het met elkaar vorm en inhoud 

geven aan de positie van de Vrijwilligersraad en het vrijwilligerswerk. Dit is een voortgaand proces 

wat ook in 2018 verder zijn beslag krijgt.  

Daarnaast is de vrijwilligersraad betrokken geweest bij de benoeming van de bestuurder 

(afvaardiging in adviescommissie). 
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De Vrijwilligersraad bestaat uit de volgende leden: 

De heer Dick Algra (voorzitter), mevrouw Jannie Kramer (De Esdoorn), mevrouw Brenda Klompjan 

(De Esdoorn), mevrouw Ans Poelarends (De Hoekstee), mevrouw Jacqueline Hoogland (De 

Hoekstee), mevrouw Matty Bakker (De Riethorst), mevrouw Thera Hülsmann (De Riethorst), 

mevrouw Renate van den Bos (Het Zonnehuis), mevrouw Klazien van den Brink (Het Zonnehuis), 2 

vacatures (De Molenhof/De Venus). 

 

Medewerkers 

De Ondernemingsraad heeft in 2017 vier advies- en tien instemmingsaanvragen ontvangen. 

Daarnaast is de Ondernemingsraad betrokken geweest bij de benoeming van de bestuurder 

(afvaardiging in adviescommissie). 

 

Over de volgende aanvragen heeft de OR advies uitgebracht: 

 

 Datum Onderwerp Uitkomst 

1. 07-02-2017 Vertrek van ZGIJV uit de Molenhof en transitie medewerkers Positief 

2. 15-03-2017 (Her)inrichting van de schoonmaakorganisatie Positief 

3. 01-06-2017 Onze kijk op de toekomst 2017-2018 Positief 

4. 17-10-2017 Gelden Waardigheid & Trots, deskundigheidsbevordering, vanaf 

2018 

Positief 

 

Met de volgende aanvragen heeft de Ondernemingsraad ingestemd: 

 

 Datum Onderwerp Uitkomst 

1. 01-06-2017 Verzuimprotocol (geactualiseerd) Positief 

2. 01-06-2017 Arbobeleidsstructuur (geactualiseerd) Positief 

3. 31-05-2017 Opzegtermijnen arbeidscontracten Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht 

Positief 

4. 01-06-2017 Bekwaamheidsregeling voorbehouden en risicovolle 

handelingen 

Positief 

5. 05-06-2017 Uitbreiding Signalis met reglement Ongewenste 

Omgangsvormen en Meldingen Klokkenluidersregeling 

Positief  

6. 13-06-2017 Leidraad ontwikkelgesprekken Voorlopige 

instemming 

voor pilot 

7. 13-06-2017 Leidraad verbetertraject functioneren Positief 

8. 01-11-2017 Arbodienstverlening Positief 

9. 01-11-2017 Beleid bij- en nascholing Positief 

10. 29-11-2017 Vergewisplicht en waarschuwingsregister Positief  

 

Samenstelling Ondernemingsraad per 31-12-2017: 

Mevrouw Margreet Bouwhuis (voorzitter), mevrouw Lianne Brakel-Koggel (vice-voorzitter), 

mevrouw Sabine Pieterman, mevrouw Ria van der Boon, de heer Joey van der Weijden, mevrouw 

Erna van de Berg, de heer Vunda Alexandre Lourenco, mevrouw Roelien Lindenhovius, mevrouw 

Caroline Jansen-Giesselink, mevrouw Yvonne Paulissen en mevrouw Loes van Driezum (ambtelijk 

secretaris). 
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Minimaal eenmaal per jaar woont (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht een overleg van de 

verschillende medezeggenschapsorganen (CCR, VR en OR) bij. 

 

4.1.1 HRM beleid en kwaliteit van het werk 

 

Het strategisch HRM beleid van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht gaat uit van een duurzame 

ontwikkeling van medewerker en organisatie, in aansluiting op de besturingsfilosofie en afgeleid 

van de strategische koers en personeelsplanning van onze organisatie. Centraal staat de vitale, 

betrokken en professionele medewerker die verantwoordelijkheid neemt (eigenaarschap), 

samenwerkt/reflecteert en resultaten boekt. 

 

Teamontwikkeling  

Met het project Eigenaarschap, dat gestart is in 2017 en zijn verdere beslag krijgt in 2018, wordt 

een vervolg gegeven aan de teamontwikkeling van alle teams binnen Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

In het project wordt integraal gewerkt aan mensgerichte zorg. Beoogde doelen zijn het versterken 

en verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking, heldere kaders en het creëren van een 

aanspreek- en feedbackcultuur. Een voorwaarde hierbij is een verbindende en waarderende stijl 

van leidinggeven. 

 

Arbo en Inzetbaarheid 

De Arbobeleidsstructuur en het verzuimprotocol zijn in 2017 aangepast op het werken in 

zelfstandige teams. Volgens planning hebben Risico Inventarisaties en Evaluaties plaatsgevonden. 

En medewerkers zijn wederom gestimuleerd mee te doen aan de succesvolle actie ‘De maand van 

de vitaliteit’ in het najaar door het bieden van een fiscaal aantrekkelijke regeling. Daarnaast zijn 

workshops georganiseerd om de vitaliteit van medewerkers te bevorderen.  

 

Werving en Selectie  

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en de arbeidsvoorwaarden geboden door collega 

zorgorganisaties is Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in 2017 nadrukkelijk gaan inzetten op behoud van 

medewerkers en op voldoende instroom van nieuwe medewerkers. Het beleid t.a.v. 

contractverlenging, contracturenuitbreiding en vacatures is hierop aangepast. Daarnaast is ingezet 

op samenwerking met collega zorgorganisaties, scholen en overheidsinstanties om meer mensen te 

werven voor de ouderenzorg. 

 

Opleidingen 

Er zijn in 2017 ongeveer 200 stagiaires werkzaam geweest bij onze organisatie, daarnaast zijn er 

BBL-leerlingen aangenomen. De cyclische bij- en nascholing heeft grotendeels volgens planning 

plaatsgevonden.  

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft in 2017 verder bijgedragen aan het Zorgtrainingscentrum (o.a. 

het Zorgethisch Lab) in Zwolle. Hier worden inleefsessies georganiseerd waarbij medewerkers zelf 

kunnen ervaren hoe het is om zorg te ontvangen door zelf in de rol van cliënt te stappen. 

Verder is er uitvoering gegeven aan het opleidingsplan vanuit de gelden die beschikbaar zijn 

gesteld vanuit het programma Waardigheid & Trots.  

In 2017 is door HR via het sectorfonds een aantal subsidies aangevraagd en verworven om de 

deskundigheid van medewerkers en de kwaliteit van werk te vergroten.  
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4.2 Financieel beleid 

4.2.1 Beschrijving positie op balansdatum 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht sluit 2017 af met een positief resultaat. In 2016 zijn plannen 

geformuleerd en door de uitvoering hiervan is het financieel herstel in 2017 zichtbaar geworden. In 

het financieel herstel spelen wel een aantal incidentele posten een rol, waardoor de Raad van 

Bestuur heeft aangegeven dat de taakstelling blijft bestaan om het kostenniveau te verlagen voor 

activiteiten die niet direct de cliënten raken. In 2017 heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht de eerste 

structurele extra middelen ontvangen en daarnaast incidentele extra middelen om te komen tot 

een kwaliteitsimpuls voor de verpleeghuiszorg. Deze betaling van de incidentele middelen heeft 

naast het positieve exploitatieresultaat bijgedragen aan de stijging van de liquide middelen. 

Zie ook hoofdstuk 3.7 DigiMV. 

 

4.2.2 Risicoparagraaf 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onzekerheid voortkomend uit resultaatafspraken die ZGIJV 

overeenkomt en het risico op overproductie (wel geleverde, maar niet betaalde zorg). Tot op heden 

wordt de kans op niet gefinancierde zorg laag ingeschat. De Raad van bestuur accepteert het hieruit 

voortvloeiende risico en houdt vast aan de bestendige gedragslijn dat ZGIJV zorg levert bij een 

legitieme zorgvraag en indien financiering daarvan in het geding is proactief contact zoekt met de 

financier. 

Het risico op niet gefinancierde zorg in de Wlz en GRZ is laag. Binnen de wijkverpleging is er in 2018 

net als in 2017 sprake van de Achmea pilot Wijkverpleging. De verlieslatende wijkbudgetten vormden 

in het verslagjaar een financieel risico. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft in 2017 afspraken met 

Achmea kunnen maken over een compensatie in deze pilot. Hierdoor is financieel verlies niet meer 

aan de orde.  

De nieuwe systematiek van bekostiging door de gemeente Zwolle heeft ertoe geleid dat in 2017 geen 

financieringsrisico’s voor de dagbesteding zijn, ook voor 2018 worden deze niet verwacht.  

Naast het risico op niet gefinancierde zorg bestaat ook het risico op mogelijk verlies van productie 

en contributiemarge vanwege de onzekerheid betreffende de toekomst van de gehuurde locaties 

Weteringbuurt en de Venus. Het strategisch vastgoedplan moet hierin gaan voorzien. 

Vooruitlopend op 2018 wordt gemeld dat in het eerste kwartaal van 2018 een uitgebreide 

risicoanalyse heeft plaatsgevonden die is uitgewerkt in een risicokaart. Bedrijfsmatige risico’s liggen 

in het bijzonder op de volgende onderwerpen: personeelstekort en – verloop, enkele niet passende 

woonlocaties, ICT, managementinformatie en de taakstelling in de begroting 2018. Op de genoemde 

risico’s zijn beheersmaatregelen met werkafspraken geformuleerd. 

 

4.2.3 Toekomstverwachtingen 

In 2018 is het financieel meerjaren perspectief aangepast. Hierin wordt een aantal scenario’s 

onderscheiden die onder andere ingaan op de mogelijke verdere aanpassingen in bekostiging. De 

verwachting is een toename van de structurele extra middelen voor de verpleeghuiszorg, die ook 

één op één wordt ingezet in extra zorg en behandeling. Het bestendigen van het positieve 

financieel resultaat uit 2017 naar de nabije toekomst vraagt om de eerder genoemde 

kostenombuiging in de bedrijfsmatige organisatie. Daardoor verwacht Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

in 2018 weliswaar een financieel positief resultaat, maar enigszins lager dan in 2017 en stijgt het 

financieel resultaat vanaf 2019 en verder.    

  


