
    

 

  

 

  

ACTIVITEITENVERSLAG 2018 
ZONNEHUISGROEP IJSSEL VECHT 



Activiteitenverslag 2018 Zonnehuisgroep IJssel Vecht        

 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

Adres Zwartewaterallee 25-B 

Postcode 8032 DZ 

Plaats Zwolle 

Telefoonnummer 038 4574574 

Identificatienummer NZa 650-8104 

Nummer Kamer van Koophandel 05083801 

E-mail adres info@zgijv.nl 

Internetpagina www.zgijv.nl 

  



Activiteitenverslag 2018 Zonnehuisgroep IJssel Vecht        

 

 

Inhoudsopgave 
VOORWOORD ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1 

ONZE ORGANISATIE ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

Profiel van de organisatie ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

Maatschappelijk ondernemen ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 

TOEZICHT EN BESTUUR .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 

Governance code zorg ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 

Raad van Toezicht .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 

Bestuur .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 

KWALITEIT VAN ZORG ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 

Kwaliteit ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 

Klachten ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 

MEDEZEGGENSCHAP .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 

Cliënten ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 

Vrijwilligers ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 

Medewerkers ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 7 

GOED WERKGEVERSCHAP .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

Personeelssamenstelling ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

Arbeidsmarkt en Werving & Selectie ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

Teamontwikkeling ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 

Opleiding en ontwikkeling ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

Arbo en inzetbaarheid ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 

FINANCIEEL BELEID ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 

 

 



 

Activiteitenverslag 2018 Zonnehuisgroep IJssel Vecht        
1  

Voorwoord  
We werken in onze organisatie vanuit het motto 

‘Waar je er als mens toe doet’. Kwaliteit van 

leven komt tot stand in het echte contact van 

mens tot mens, of je nou medewerker of 

bewoner bent. We kijken daarom met een 

integrale blik naar het leven van onze bewoners.  

In 2018 zijn veel veranderingen en verbeteringen 

in de organisatie ingezet. Zo zijn we gestart met 

een nieuwe functie: de Assistent Wonen en 

Welzijn. Deze medewerker draagt, samen met 

de zorgmedewerkers, bij aan het creëren van 

een huiselijke sfeer in de huiskamer. Daarmee 

levert deze medewerker een belangrijke bijdrage 

aan het leven/welzijn van bewoners.  

We hebben ook een verandering ingezet in onze 

organisatiestructuur. We willen dat teams en 

medewerkers eigenaarschap tonen en de 

vrijheid voelen om zelf te handelen waar 

mogelijk. Daarom is het management in 2018 

verkleind en anders ingericht.  

Eind vorig jaar is verder de samenstelling van ons 

bestuur gewijzigd. De toenmalige bestuurder is 

gestopt en ik ben als interim-bestuurder 

aangesteld om het bestuur van de organisatie 

tijdelijk over te nemen.

De kwaliteit van zorg is in 2018 onveranderd 

hoog gebleven. Wij hebben wederom ons HKZ-

certificaat behaald, dat laat zien dat onze 

kwaliteitssystemen van hoogwaardig niveau zijn. 

En om de kwaliteit nog beter te borgen, zijn we 

gestart met de commissie kwaliteit en veiligheid. 

In deze commissie zitten vertegenwoordigers 

vanuit alle lagen van de organisatie, die samen 

nadenken over wat onze bewoners nodig 

hebben, zodat we samen kunnen verbeteren, 

leren en groeien.  

Het is dan ook mooi om te zien dat (een deel 

van) de lokale politiek samen met enkele 

Tweede Kamerleden vorig jaar langskwam 

tijdens de Nationale Complimentendag om onze 

medewerkers een compliment te geven voor het 

werk dat ze doen. Dat laat zien dat brede 

erkenning bestaat voor de liefdevolle zorg die 

onze medewerkers elke dag leveren. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Marco van Alderwegen, Bestuurder a.i. 
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Onze organisatie 
Voor u ligt het beknopte activiteitenverslag over 

2018 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.  

Profiel van de organisatie 
Mensen 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. Mensen verblijven of 

leven en 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 Venus, Zwolle, verzorgingshuisplaatsen; 

- de Riethorst, Zwolle, verpleeghuisplaatsen; 

- het Zonnehuis, Zwolle, 

verpleeghuisplaatsen, revalidatie en 

dagbesteding. 

Voor het merendeel zijn de bewoners van 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht afkomstig uit de 

stad Zwolle, de regiogemeenten rond Zwolle en 

de gemeente Ommen. 

Maatschappelijk ondernemen 

 

Samenwerkingsrelaties 
We werken in onze organisatie vanuit het motto 

‘Waar je er als mens toe doet’. Het welbevinden 

en leven van de bewoner staat daarbij voorop. 

Daarvoor bieden we hoogwaardige zorg met 

aandacht. Dat kunnen we niet alleen. We staan 

in verbinding met elkaar. Met de bewoner, zijn 

of haar naasten, de vrijwilligers, de collega’s, de 

organisatie en de belanghebbenden buiten onze 

organisatie. Het gaat ons om zien en gezien 

worden, waarbij we oog hebben voor het 

kleinste detail.  

Daarom investeren we in samenwerking, ook 

met andere organisaties. Zo zijn we in 2018 een 

samenwerking gestart met IJsselheem, Carinova 

en Driezorg om vanaf 2019 gezamenlijk 

thuiszorg te gaan leveren in Zwolle. Voordeel 

van deze samenwerking is dat we kennis en 

kunde kunnen bundelen en de zorg slimmer 

kunnen organiseren. Daarmee kunnen we een 

nog hogere kwaliteit van zorg leveren.  

We werken ook samen met 

onderwijsinstellingen, zoals 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 

daarnaast een lerend netwerk tussen Het Baken, 

Driezorg en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

geïnitieerd. Op tal van onderwerpen wordt de 

samenwerking inmiddels gevonden. 

En met het zorgkantoor hebben we structureel 

overleg over de zorgverkoop en de bijbehorende 

ontwikkelplannen. 

http://www.zgijv.nl/
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Realiseren van economische 
meerwaarde voor de samenleving 
Als organisatie proberen we mensen zo lang 
mogelijk thuis te laten wonen. Tot verhuizen 
naar een van onze locaties gaan we over als het 
thuis niet meer gaat.  

Aandacht voor milieu- en 
duurzaamheidsaspecten 

Op geleide 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 in te zetten op 
besparingen. 
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Toezicht en bestuur  
Zie ook hoofdstuk 3.4 DigiMV. 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit de 

principes van de Governancecode Zorg 2017.  

Raad van Toezicht 
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 bestaat 

per 31-12-2018 uit:  

▪ Frans van Vessem, voorzitter; voorzitter 

commissie Werkgeverszaken 

▪ Karin Runia, vice-voorzitter; lid commissie 

Werkgeverszaken; voorzitter commissie 

Kwaliteit van zorg & Veiligheid 

▪ Gerry Kasper-Holwerda, lid commissie 

Kwaliteit van zorg & Veiligheid 

▪ Xandra van Praag, voorzitter commissie 

Sociaal Beleid & HRM 

▪ Marc Westenberg, lid commissie Sociaal 

Beleid & HRM 

▪ Monique Visser, voorzitter commissie 

Financiën & Vastgoed 

▪ 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 

gebracht. Ook zijn leden van de Raad van 

Toezicht meestal aanwezig bij belangrijke 

bijeenkomsten binnen de organisatie. In 2018 

heeft de Raad van Toezicht 10 vergaderingen 

gehouden. De Raad van Bestuur was bij deze 

vergaderingen (geheel of gedeeltelijk) aanwezig.  

In 2018 heeft de Raad van Toezicht specifiek 

aandacht besteed aan de thema’s wijkgericht 

werken, cultuur en eigenaarschap en grip op 

resultaten.  

In 2018 is daarnaast aandacht besteed aan de 

deskundigheidsbevordering van de Raad van 

Toezicht en halverwege het jaar heeft een 

zelfevaluatie plaatsgevonden.  

Bij al haar werkzaamheden heeft de Raad van 

Toezicht er ook in dit verslagjaar op toegezien 

dat belanghebbenden zoveel mogelijk betrokken 

worden bij belangrijke besluiten die hen 

aangaan. 

Bestuur 
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk 

voor de totale gang van zaken, inclusief de 

kwaliteit van zorgverlening, de veiligheid, de 

bedrijfsvoering en HRM- en sociaal beleid.  

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft een 

eenhoofdige Raad van Bestuur. In 2018 heeft 

een bestuurswisseling plaatsgevonden. Marco 

van Alderwegen is per 12 november 2018 

aangesteld als interim-bestuurder. In 2019 zal 

een nieuwe vaste bestuurder worden geworven.  
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Kwaliteit van zorg  
In deze paragraaf geven we aan op welke wijze 

we omgaan met kwaliteit en klachten.  Voor 

kwantitatieve informatie verwijzen we naar 

hoofdstuk 3.4 DigiMV. 

Kwaliteit 
We vinden het belangrijk om kwalitatief 

hoogwaardige zorg te leveren. In 2017 zijn we 

organisatiebreed gestart met een aantal 

sterprojecten, waarmee we de kwaliteit verder 

willen verbeteren. Het gaat om projecten als 

omgevingszorg, eigenaarschap en grip op 

resultaat. Deze projecten zijn ook in 2018 

voortgezet.  

Daarnaast is in 2018 de Commissie Kwaliteit en 

Veiligheid (CKV) van start gegaan. In deze 

commissie komen tal van kwaliteitsonderwerpen 

in samenhang aan bod (zoals BOPZ, 

medicatieveiligheid, hygiënisch werken).  

We hebben eind 2017/begin 2018 de 

tevredenheid van onze bewoners gemeten. In 

samenspraak met medewerkers en de Centrale 

Cliëntenraad is een vragenlijst opgesteld die 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. 

In 2018 heeft ook een externe audit plaats 

gevonden op basis van de HKZ-normen 2015 en 

is het HKZ-certificaat behaald. Ook zijn er 

verschillende interne audits uitgevoerd. 

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, 

Viattence in Heerde en Het Baken uit Elburg 

participeren. Ook is het mogelijk voor cliënten 

en medewerkers om een klacht in te dienen bij 

de onafhankelijke klachtenfunctionaris van 

Quasir.   

In 2018 zijn geen klachten ingediend bij Signalis. 

Er zijn twee klachten ingediend bij Quasir. De 

klachten betroffen ontevredenheid over de 

maatregelen tegen hitte en overlast van een 

andere bewoner. Beide klachten zijn adequaat 

opgepakt en afgehandeld.  

Daarnaast is in 2018 een melding 

binnengekomen bij de externe 

vertrouwenspersoon. Aanleiding was het 

ervaren gedrag door een leidinggevende. De 

vertrouwenspersoon heeft informatie en advies 

gegeven, zodat betrokkene zelf in gesprek kon 

gaan met degene tegen wie de klacht zich richt. 
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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 vijfmaal vergaderd met de Raad van 

Bestuur. Van deze vergaderingen zijn notulen 

gemaakt en in een volgende vergadering 

vastgesteld. 

Onder meer zijn de volgende onderwerpen aan 

de orde geweest: kwaliteitskader en -plan, de 

sterprojecten, financiën en de strategie en 

structuur van de organisatie.  

De door de Centrale Cliëntenraad uitgebrachte 

adviezen zijn opgenomen in de tabel. 

De CCR heeft ook adviesrecht ten aanzien van de 

begroting. Het advies over de begroting 2019 is 

echter niet uitgebracht in 2018, maar kon door 

omstandigheden pas in 2019 worden 

uitgebracht. Daarom is dit advies niet in de tabel 

opgenomen. Het betreft een negatief advies. 

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de 

volgende leden: 

• Rob Vogelzang (onafhankelijk), voorzitter 

• Hans van Snick (De Venus), vicevoorzitter 

• Roel Bouwknegt (De Esdoorn), lid 

• Ruud Masselink (De Hoekstee), lid 

• Tineke Nijland (De Riethorst), lid 

• Cort Beckmann (Het Zonnehuis), lid 

• Cor Lievers (Het Zonnehuis), lid 

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, informele zorg en Waardigheid 

& Trots. 

 

Nr. Datum Onderwerp Uitkomst 

1. 15-05-2018 Jaarrekening 2017 Positief 

2. 17-07-2018 Wassen van kleding en platgoed zoals thuis Positief 

3. 25-09-2018 Gelden Waardigheid en Trots Positief 
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Vrijwilligers 
De Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kent een 

Vrijwilligersraad die bestaat uit vrijwilligers die 

de verschillende locaties vertegenwoordigen en 

een onafhankelijke voorzitter. De 

Vrijwilligersraad behartigt de belangen van de 

480 vrijwilligers binnen de Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht. 

Met de komst van zowel een nieuwe voorzitter 

als een nieuwe bestuurder is de Vrijwilligersraad 

in 2018 in het bijzonder gericht geweest op het 

met elkaar vorm en inhoud geven aan de positie 

van de Vrijwilligersraad en het vrijwilligerswerk. 

Daarnaast hebben leden van de Vrijwilligersraad 

deelgenomen aan sollicitatiecommissies. 

In april 2018 is de consulent vrijwilligers, Aukje 

van Essen, met prepensioen gegaan. Per juli 

2018 is Ellen Roodvoets gestart als coördinator 

vrijwilliger en mantelzorgbeleid. De 

Vrijwilligersraad denkt met Ellen mee in de 

verdere vormgeving en actualisering van het 

vrijwilligersbeleid en informatievoorziening naar 

vrijwilligers (waaronder VOG voor vrijwilligers). 

Helaas is eind 2018 wegens persoonlijke 

omstandigheden, de voorzitter de heer D. (Dick) 

Algra gestopt met zijn werkzaamheden. Er wordt 

naar een nieuwe voorzitter gezocht.  

De Vrijwilligersraad bestond in 2018 uit de 

volgende leden: 

Ellen Roodvoets (tijdelijk voorzitter, coördinator 

vrijwilligers en mantelzorgbeleid), Jannie Kramer 

(De Esdoorn), Brenda Klompjan (De Esdoorn), 

Renate van den Bos (De Esdoorn), Jacqueline 

Hoogland (De Hoekstee), Ans Poelarends (de 

Hoekstee), Matty Bakker (De Riethorst), Thera 

Hülsmann (De Riethorst), Klazien van den Brink 

(Het Zonnehuis) en Giska Eisma (notulist). Er zijn 

3 vacatures (een vacature voor De Venus en 2 

vacatures voor het Zonnehuis). 

 

Medewerkers 
De Ondernemingsraad heeft in 2018 één advies- 

en vier instemmingsaanvragen ontvangen (zie 

tabel). De Ondernemingsraad bestaat per 31 

december 2018 uit de volgende leden: Margreet 

Bouwhuis (voorzitter), Lianne Brakel-Koggel 

(vice-voorzitter), Ria van der Boon, Erna van de 

Berg, Roelien Lindenhovius, Caroline Jansen-

Giesselink, Yvonne Paulissen, Anouk van 

Vilsteren, Margret Kosse en Sabine Pieterman 

(ambtelijk secretaris). 

  

Adviesaanvragen OR 

Nr. Datum Onderwerp Uitkomst 

1  12-03-2018 Aanpassing leidinggevende structuur Positief 

  

Instemmingsaanvragen OR  

Nr. Datum Besluit Uitkomst 

1  25-01-2018 Kader Werktijden ZGIJV voor de teams Positief 

2  17-04-2018 Aanpassing in aanstellingsbeleid onbepaalde tijdscontracten Positief 

3  23-04-2018 Personele paragraaf aanpassing leidinggevende structuur Positief 

4  23-10-2018 Risico Inventarisatie & Evaluatie 2019 



     

 

Activiteitenverslag 2018 Zonnehuisgroep IJssel Vecht        

  

8  

Goed werkgeverschap 
Het strategisch HRM beleid van Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht sluit aan bij de ambitie om een 

aantrekkelijke werkgever te zijn waarbij continu 

aandacht is voor duurzame ontwikkeling van 

onze medewerkers en de organisatie. We sluiten 

aan op de strategische koers van de organisatie 

en onze externe omgeving. We weten onze 

personeelsplanning hierop af te stemmen. ‘Waar 

je er als mens toe doet’ vertalen we naar ‘waar 

je er als medewerker toe doet’.  We willen vitale, 

betrokken en professionele medewerkers 

hebben die zich graag (duurzaam) verbinden aan 

onze organisatie. Daarbij tonen we 

eigenaarschap (eigen verantwoordelijkheid), 

hebben we aandacht voor elkaar en durven we 

elkaar feedback te geven zodat we gezamenlijk 

mooie resultaten boeken. 

Personeelssamenstelling 
We zijn een pilot gestart met de functie 

Assistent Wonen Welzijn (AWW) en na evaluatie 

is besloten deze functie te behouden in ons 

functiehuis. De AWW’ers leveren een belangrijke 

bijdrage aan het welzijn van onze bewoners.  

Onze medewerkers ervaarden te weinig 

aandacht van leidinggevenden vanwege de grote 

‘span of control’. We hebben derhalve 5 extra 

teamcoördinatoren aangesteld en het 

functieprofiel aangepast. We hebben de wensen 

rondom teamsamenstelling/functiemix 

verzameld en zullen in 2019 ons totale 

functiehuis hierop aansluiten en up to date 

maken. We hebben in 2018 gestuurd op een 

duidelijke toename van het aantal contracten 

voor onbepaalde tijd.  

Arbeidsmarkt en Werving & Selectie 
In het najaar van 2018 is een recruiter 

aangesteld vanwege de krapper wordende 

arbeidsmarkt en de extra arbeidsplaatsen die we 

kunnen creëren vanuit de Kwaliteitsgelden. 

Hiermee hebben we onze wervingskracht 

vergroot, positioneren we ons beter en actiever 

op de arbeidsmarkt en is de regionale 

samenwerking geïntensiveerd. Totaal hebben we 

in 2018 onder andere zo’n 30 AWW’ers 

aangetrokken.  

 

Teamontwikkeling  
Vanuit het project Eigenaarschap hebben alle 

teams in 2018 een workshop Eigenaarschap 

gevolgd en is veel informatie opgehaald uit de 

teams. Dit is vertaald naar een plan van aanpak 

voor het vervolg van het project Eigenaarschap. 

De leidinggevenden worden in 2019 verder 

gefaciliteerd (middels een 

leiderschapsprogramma) om de 

teamontwikkeling en het eigenaarschap verder 

vorm te geven. 

Opleiding en Ontwikkeling 
Alle nieuwe AWW’ers (zo’n 30) zijn in 2018 

gestart met de ‘scholing AWW’. De 

voorbereidingen en planningen voor de 

verschillende ster-projecten (Belevingszorg, 

Samen Zorgen en Omgevingszorg) waren 

intensief en dit vroeg om veel aandacht. Er zijn 

zo’n 150 stagiaires werkzaam geweest in 2018. 

Ongeveer 32 medewerkers zijn een BBL-traject 

gestart en 4 medewerkers zijn begonnen aan 

hun HBO-V. Vanwege de grote aantallen nieuwe 

medewerkers hebben we eind 2018 een 

praktijkopleider aangesteld om alle nieuwe 
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instroom met bijbehorende opleidingen goed te 

kunnen begeleiden en hiermee de 

werkbegeleiders te ontlasten. In 2018 is door HR 

(via het sectorfonds, stagefonds en praktijkleren) 

een aantal subsidies aangevraagd en verworven 

om de deskundigheid van medewerkers en de 

kwaliteit van werk te vergroten. De pilot voor 

het ontwikkelgesprek is in 2018 afgerond en het 

ontwikkelgesprek zal in 2019 verder worden 

geoptimaliseerd en uitgerold in de hele 

organisatie. 

Arbo en Inzetbaarheid 
We hebben in 2018 extra aandacht gehad voor 

afdelingen die een hoog verzuim hebben. We 

hebben een nieuwe verzuimadviseur aangesteld 

om meer aandacht te hebben voor preventie en 

coaching van onze leidinggevenden. Onze 

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.  
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Financieel beleid

Beschrijving positie op balansdatum 
We sluiten het jaar 2018 af met een positief 

resultaat. Het financieel herstel van 2017 heeft 

zich in 2018 voortgezet. Hiermee wordt, net als 

voorgaand jaar, voldaan aan de gemaakte 

afspraken met de banken. De taakstelling om het 

kostenniveau te verlagen voor ondersteunende 

activiteiten (activiteiten die niet direct de 

bewoners raken) is beperkt gerealiseerd, 

waardoor de Raad van Bestuur heeft 

aangegeven dat de taakstelling in 2019 blijft 

bestaan. De balanspositie van Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht is per ultimo 2018 relatief hoog. Dit 

wordt veroorzaakt door vooruit ontvangen 

gelden voor projecten welke in 2019 en 2020 

worden uitgevoerd en door incidentele 

vorderingen. Het totale effect op de balans 

ultimo 2018 is dat de vlottende activa 

incidenteel circa € 3 miljoen hoger zijn. 

Risicoparagraaf 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de 

onzekerheid voortkomend uit resultaatafspraken 

die Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 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 Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht 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. Wij constateren een stijging van de 

zorgbehoefte in de ELV. Het risico van 

overproductie wordt beperkt geacht omdat de 

extra productie veelal gedekt wordt via ruimte in 

andere of aanvullende afspraken. Binnen de 

wijkverpleging is er in 2018 net als in 2017 

sprake van de Achmea pilot Wijkverpleging. De 

gemaakte afspraken zijn een verbetering ten 

opzichte van het reguliere wijkbudget maar 

beperkt stuurbaar. Vanaf 2019 zijn nieuwe, 

heldere, afspraken gemaakt. 

In 2019 komt het management periodiek bijeen 

om de richting te bepalen voor 2019 en verder. 

Hierbij wordt ook stilgestaan bij de 

aandachtsgebieden van bedrijfsmatige aard. 

Deze liggen in het bijzonder op de volgende 

onderwerpen: organisatiestructuur, 

formatiebehoefte, strategisch vastgoedplan, ICT, 

managementinformatie en de taakstelling in de 

begroting 2019. Op de genoemde thema’s zijn 

beheersmaatregelen met werkafspraken 

geformuleerd. 

Toekomstverwachtingen 
Voor de verpleeghuiszorg zijn extra middelen 

beschikbaar gesteld oplopend tot € 3 miljard in 

2021. Onduidelijk is welk deel van deze 

middelen een structureel karakter heeft. De 

verwachting is dat de volumegroei de komende 

jaren door zal gaan. Het bestendigen van het 

positieve financieel resultaat uit 2018 naar de 

nabije toekomst vraagt om de eerder genoemde 

kostenombuiging in de bedrijfsmatige 

organisatie evenals een verdere 

procesoptimalisatie. Daardoor verwacht 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in 2019 weliswaar 

een financieel positief resultaat, maar beperkt 

lager dan in 2018 en stijgt het financieel 

resultaat vanaf 2020 en verder.

 


