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Stichting Zorggroep Apeldoorn e.o.   

 

Voorwoord Raad van Bestuur 

Met hart voor onze cliënten leveren wij als Zorggroep Apeldoorn e.o. hoogwaardige en vaak 

complexe zorg. Dat doen wij met oog voor de persoonlijke behoeften en het welzijn van cliënten en 

in samenspraak met hun familie. We willen onze cliënten niet alleen de best mogelijke zorg en 

behandeling bieden, maar ook een waardevolle dag. We kijken hoe we met elkaar dierbare 

herinneringen kunnen creëren. Zorggroep Apeldoorn e.o. heeft veel expertise in huis op diverse 

terreinen. Wij hebben de ambitie om ons verder te ontwikkelen en te profileren op de 

expertiselijnen Dementie, Somatiek en Geriatrische Revalidatie/Herstelzorg. Wij zijn trots op wat we 

doen en wat we kunnen betekenen voor onze cliënten en hun families. Wij werken met hart en ziel 

en met lef. Duurzaamheid is daarbij belangrijk.   

We hadden voor 2020 de ambitie om, na een tijd van bestuurs- en managementwisselingen, onze 

organisatie verder te professionaliseren met onze “stip op de horizon”. Vanuit deze koers en 

strategie werken we gezamenlijk verder aan onze ambities. We willen op een transparante manier 

met elkaar samenwerken, met oog voor de cliënt en de te behalen resultaten. Wij hebben ingezet op 

een ontwikkeling waarin we onze professionals in de zorg meer ruimte geven om de zorg rond de 

cliënt vanuit hun vakkennis vorm te geven. Dat geldt niet alleen voor de individuele professional, 

maar zeker ook voor het gezamenlijk werken rondom de cliënt in een geïntegreerd team. Dat 

betekent ook dat zij ondersteund moeten worden door een excellente backoffice. Dit alles vanuit ons 

streven dat we de best mogelijke kwaliteit van zorg willen bieden aan onze cliënten. Dat zijn we aan 

het bouwen en willen we vervolgens blijven verbeteren. De IGJ heeft ons in 2019 vanuit haar 

bezoeken laten weten welke verbeteringen in het licht van het Kwaliteitskader nodig zijn en heeft 

eind 2020 gelukkig geconcludeerd dat we aan de vereisten daarvoor voldoen.  

Het jaar 2020 was een bijzonder intensief jaar, mede vanwege de Coronacrisis. Begin 2020 geraakten 

we in een pandemie, waarvan niemand de impact nog kon overzien. In de 1e periode van lockdown 

startte binnen ZGA een volledig nieuw Managementteam, die als crisisteam met elkaar deze crisis 

heeft gemanaged. Met veel inzet van iedereen binnen ZGA hebben we dat zo goed mogelijk voor 

onze cliënten en naasten, én de cliënten voor de gehele regio, gedaan. Daar hebben we veel van 

geleerd en mogen we, ondanks alles, echt trots op zijn. In 2020 is in Coronatijd met volle kracht 

gewerkt aan de benodigde kwaliteitsverbeteringen. Dat heeft geleid tot mooie verbeteringen op het 

vlak van persoonsgerichte zorg, methodisch werken en binnen onze interne trajecten gericht op de 

ondersteuning van onze zorgmedewerkers. Los van het resultaat hebben we met elkaar gezien hoe 

we door samenwerking en leren en ontwikkelen meer transparantie en energie in de organisatie 

hebben gebracht. 

Om al deze ambities met een nieuwe koers waar te kunnen maken, is financiële ruimte een 

randvoorwaarde. Daar is in de voorgaande jaren beperkt op gestuurd. Voor de komende jaren 

betekent dit dat we een impactvolle financiële ombuiging moeten maken. In 2020 hebben we hierin 

flinke stappen gezet. . We moesten enerzijds investeren in het realiseren van onze strategie en het 

implementeren van structurele oplossingen, die soms gepaard gingen met inhuur van externe 

expertise. Anderzijds moesten we structureel kosten gaan besparen, het werk waar mogelijk slimmer 

gaan organiseren door efficiënter en doelmatiger te gaan werken. Daar zien we veel mogelijkheden 

voor. We hebben moeten reduceren in de ondersteunende functies, waar er op andere plaatsen en 

in zorg en behandeling mensen werden aangenomen. Waar dit effecten heeft gehad voor onze 

medewerkers, hebben we geprobeerd hiermee zo zorgvuldig mogelijk om te gaan. 

We hebben een grote uitdaging om tegelijkertijd te bouwen aan de toekomst en onderdelen anders 

te gaan organiseren. Het jaar 2020 stond in het teken van een omwenteling, we maakten ons “klaar 
om te wenden.” 

Anneke Bouwmeester, Raad van Bestuur 
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Hoofdstuk 1 Profiel van de organisatie 

Missie, visie 

‘Zorggroep Apeldoorn en omstreken als partner dichtbij’

Zorggroep Apeldoorn en omstreken staat dicht bij u. Voor ons is uw leven zoals u wenst te leven het 

startpunt. Dat kan van alles betekenen: een fijne leefomgeving, in contact zijn met uw naasten, zelf 

keuzes maken, zingeving en geheel uzelf kunnen zijn. 

Dichtbij geldt ook voor jou als medewerker en vrijwilliger. Je doet uitdagend en zinvol werk dat past 

bij jou en jouw persoonlijke groei. Met lef werken we aan duurzame vernieuwingen. Zorggroep 

Apeldoorn e.o. is de maatschappelijk partner die in samenwerking en met inzet van expertise een 

sleutelrol in de regio vervult.

Kernwaarden en strategische ambities 

Zorggroep Apeldoorn e.o. ontwikkelt zich verder als ‘Als partner Dichtbij’. Dit doen wij met Hart &

Ziel (van betekenis zijn), Duurzaam (Samen maken we een beter morgen) en met Lef (verleg de 

grens), vanuit onze expertise en onze prominente rol in de regio. Dat kan omdat Zorggroep 

Apeldoorn e.o. niet alleen veel kennis in huis heeft, maar ook veel mensen die met hart en ziel voor 

onze cliënten werken.  

Doelgroepen 
Aan wie leveren we zorg?  

Tekst van de expertiselijnen gebruiken!!  

Zorggroep Apeldoorn e.o. is aanbieder voor cliënten en bewoners vanuit de 3 expertiselijnen 

dementie, somatiek en herstel/revalidatiezorg. Dit betreft complex-intensieve multidisciplinaire 

verpleging (inclusief behandeling), verzorging en revalidatie met en zonder verblijf. De  16 locaties 

van Zorggroep Apeldoorn e.o. bevinden zich in Apeldoorn en in de gemeenten Voorst en Brummen. 

We leveren de volgende zorg: 

 Geriatrische revalidatie- en herstelzorg (GRZ);

 Somatiek (SOM): chronische verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, beademingszorg,

palliatieve zorg, eerstelijnsverblijf, dagactiviteiten, thuiszorg ;

 Psychogeriatrie (PG): chronische verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg, crisisinterventie,

eerstelijnsverblijf en dagactiviteiten;

 Jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), jong dementerenden, Parkinsonzorg.

In dit jaarverslag staat onder het kopje ‘locaties’ een overzicht van locaties en de zorg die we leveren

op de verschillende locaties.

In de tweede helft van 2019 is de start gemaakt met een  onderbouwde analyse op de strategische 

positionering voor Zorggroep Apeldoorn e.o. De analyse heeft tot doel om focus aan te brengen in 

het zorg- en dienstaanbod van Zorgroep Apeldoorn e.o. met een financiële onderbouwing voor de 

strategie voor de komende jaren vanaf 2020. Deze analyse vormde vervolgens in 2020 mede de basis 

voor het ontwikkelen van de visie op Leven en Beleven en vervolgens voor het strategisch meerjaren 

vastgoedplan in 2021. 
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Personeel en vrijwilligers 
Aantal zorgmedewerkers en behandelaren 
Bij ZGA werken 456 zorgmedewerkers (244 FTE) op PG-afdelingen en 409 (212 FTE) op somatische 

afdelingen. Daarnaast is er 41 FTE medewerkers aan behandeling werkzaam binnen deze afdelingen. 

Aantal vrijwilligers 
754 vrijwilligers zetten zich in binnen ZGA. Van hen zijn 85 specifiek gekoppeld aan somatische 

afdelingen en 145 aan PG-afdelingen. De rest werkt voor meerdere afdelingen of voor specifieke 

activiteiten. 

Raad van Bestuur  

Mevrouw Anneke Bouwmeester 

Raad van Toezicht 

Mevrouw R. Roesink-Christiaens Voorzitter 

De heer G.J. Uljee Aandachtsgebied vastgoed, vicevoorzitter RvT, lid auditcommissie 

Mevrouw J.M.E. Traag Aandachtsgebied HRD, lid commissie Kwaliteit, Veiligheid en HRD) afgetreden 01-10-20 

Mevrouw E.B. Joustra Vanuit CCR benoemd; lid commissie Kwaliteit, Veiligheid en HRD 

De heer L.T. van Bloois Aandachtsgebied financiën, voorzitter Auditcommissie 

Mevrouw J.C.M. Tadema-Koomen Aandachtsgebied Zorg voorzitter commissie 

Samenstelling OR 

Jannette Driessen, voorzitter Geert Oosenbrug, secretaris Siska Moerdijk, vicevoorzitter Elly Doggen, Ambtelijk Secretaris 

Marian Brummel Petra Griffioen Joke Hofman Carla Katje 

Wouter v.d. Kleij Ronneke Kuiper Wendy Leenheer Frank v.d. Mei 

Patrick Paalman Hilda Sijtsma Sander Stegeman Dieneke Boek 

Samenstelling Centrale Cliëntenraad 

José Broers, onafhankelijk voorzitter  Jan Kobessen, vicevoorzitter a.i. Pamela Hes, ambtelijk secretaris 

George van Helsdingen Jan ten Hove, tijdelijk lid To van Swol Anke Hendrikse 

Samenstelling Cliëntenraad Randerode 

George van Helsdingen, voorzitter To van Swol, vicevoorzitter Pamela Hes, ambtelijk secretaris Hans van Oers 

Addy Meulmeester Anja van Helsdingen Wim de la Rambelle Ruud Timmer 

Samenstelling Cliëntenraad Casa Bonita 

Jan Kobessen voorzitter a.i. Pamela Hes, ambtelijk secretaris Jan Wouter van der Straaten Sandra Buitenhuis 

Annet Mennes Henk Kuenen Liesbeth Bosch 

Samenstelling Cliëntenraad Het Zonnehuis 

Jan ten Hove, voorzitter a.i. Inge Gaaistra Pamela Hes, ambtelijk secretaris 

Anke Hendrikse Sine van Toor John Korten 

Margriet Simmerling Annie Blom Arie Ekelemans 
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Locaties 

Zorggroep Apeldoorn e.o. biedt zorg en behandeling op verschillende locaties. In onderstaande tabel 

staat een overzicht van de zorg die we leveren op locaties waar mensen bij ons verblijven, op 

sommige locaties werken we geïntegreerd samen met Riwis en Klein Geluk in de zorg voor bewoners. 

Verblijfslocatie Soort zorg 

Casa Bonita Somatische en psychogeriatrische zorg 

De Spreng Palliatieve zorg 

De Viermaster Zorg voor mensen in de leeftijd tot 55 jaar die niet meer zelfstandig 

kunnen wonen, vaak door een niet-aangeboren hersenletsel 

De Windkanter Psychogeriatrische zorg 

Het Zonnehuis Somatische en psychogeriatrische zorg 

Locatie Twello Psychogeriatrische zorg 

Randerode Somatische en psychogeriatrische zorg, eerstelijnsverblijf 

Sprenkelaarshof: Heerenhof & Pachterserf Somatische en psychogeriatrische zorg 

Tolzicht: Verpleegunits De Deuderick & 

Assenrade 

Somatische en psychogeriatrische zorg 

Verpleegunit Avondzon Psychogeriatrische zorg 

Verpleegunit Weber Psychogeriatrische zorg 

Winkeweijert Geriatrische revalidatiezorg 

Woonhaven Psychogeriatrische zorg 

Ook bieden we zorg thuis. Bovendien kunnen mensen bij Zorggroep Apeldoorn e.o. op verschillende 

plekken terecht voor dagactiviteiten en dagbehandeling. 

 DemenTalent

 Afasiecentrum Apeldoorn ßèta

 De Barnte Twello

 De Botter (Dok Zuid)

 Het Zonnehuis

 Prinsenbeek

 Randerode
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Hoofdstuk 2 Onze koers in 2020, de blik vooruit en de stip op de horizon 

Strategische agenda 

Ter inleiding even een korte terugblik.   

In 2018 werd bij Zorggroep Apeldoorn e.o. een viertal stevige strategische ambities geformuleerd:

1. Cliënten zijn tevreden over onze zorgverlening en de wijze waarop wij inspelen op hun

autonomie, zelfregie en keuzevrijheden;

2. Medewerkers zijn vakbekwaam, verantwoordelijk, betrouwbaar en betrokken vanuit

heldere rollen binnen het zorgproces: zij werken in teams waarbij zij zelfstandig hun

werk kunnen inrichten, ten dienste aan de cliënt en waarbij leren een essentieel

onderdeel is van het werk;

3. De bedrijfsvoering en de werkprocessen zijn op orde, dusdanig ingericht dat sprake is van

een kwalitatief en financieel gezonde organisatie. De overhead is beperkt en de

organisatie is cliënt-georiënteerd, duurzaam en doelmatig;

4. ZGA e.o. draagt met ‘Als partner dichtbij’ op een actieve manier intern en extern bij aan

de versterking van de lokale/regionale samenhang.

De strategische ambities werden vertaald naar een strategische agenda en mondden uit in 

onderstaande strategische routekaart voor 2020.  
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Via de regielijnen werd – vanuit onze visie op zorg - programmatisch uitwerking gegeven op vier

domeinen: 

1. Organisatie, ontwikkeling en leiderschap;

2. Profilering en positionering;

3. Nieuw- en verbouw, vastgoedgoedontwikkeling;

4. IT-ontwikkeling.

Daarnaast wordt gebouwd aan het fundament vanuit de bouwstenen :

- Kwaliteit van zorg;

- Veiligheid & Gezondheid;

- Medewerkers (voldoende gekwalificeerd personeel);

- Financiën. 

De blik vooruit en de stip op de horizon 

Zorggroep Apeldoorn e.o. is in transitie. We hebben een duidelijke koers, ambitie en doel voor ogen 

de komende jaren, waarbij uitgangspunt is dat cliënten bij ons kunnen blijven wie ze zijn.  

In de tweede helft van 2020 hebben we onze koers, ambities en doelstellingen opgeschreven in onze 

‘Stip op de horizon’. Deze stip is richtinggevend en bepaalt ook de koers voor Zorggroep Apeldoorn in 
2021. Het is waar we de komende jaren met elkaar naar toewerken. Onze cliënt staat duidelijk 

gecentreerd in het midden.  

Afbeelding: Stip op de horizon van Zorggroep Apeldoorn e.o. 
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We geven vorm aan deze ambities via onze kaderbrief en onze jaarplannen. We werken daarbij aan 

zowel het creëren van samenhang als het implementeren van onze plannen. In Coronatijd vroeg dat 

een forse inspanning van iedereen, maar we horen in positieve zin dat mensen richting ervaren. 

Zowel externe HKZ auditoren als de inspecteurs van de IGJ kwamen dit jaar op bezoek en gaven terug 

dat er in algehele zin een positieve beweging wordt ervaren bij medewerkers. Dat is waar we het 

voor doen met elkaar. 

Na de eerste Coronagolf zijn we gestart met het ontwikkelen van de plannen voor de ombuiging op 

ondersteunende functies binnen ZGA en het verder inrichten van onze herziene 

managementstructuur. Eind 2020 zijn we  de eerste fase gaan implementeren van een ombuiging die 

gericht is op een grotere effectiviteit en efficiëntie van de organisatie en op financiële ruimte om 

onze ambities waar te kunnen maken. Op het moment van schrijven is de eerste fase van de 

ombuiging zo goed als afgerond. We zijn gaan werken met drie managementlagen en vanuit drie 

expertiselijnen. We hebben in deze organisatie inrichting bovendien veranderingen ingezet om de 

brug te versterken tussen de ondersteunende functies en Zorg & Welzijn en Behandeling. 

We zijn gestart met slimmer en efficiënter werken, door het optimaliseren en standaardiseren van 

werkprocessen en systemen. 

Ten aanzien van reductie en herplaatsing van collega’s zijn alle gesprekken en processen afgerond. In 
de teams is duidelijk hoe de nieuwe samenstelling is. Het is duidelijk wie een nieuwe (andere) positie 

heeft gevonden in de organisatie. En van wie we afscheid hebben genomen. 

We zijn er niet. We hebben twee jaar de tijd nodig voor deze ombuiging van de ondersteunende 

functies. Met fase 1 in 2020 van de ombuiging is een eerste grote stap gezet om een aantal 

veranderingen binnen onze organisatie tot stand te brengen. 

We weten dat we veel van onze medewerkers vragen. Uiteindelijk doel van alle veranderingen is dat 

we als organisatie toekomstbestendig worden. Met elkaar. 

De stip op de horizon is dat we onze cliënten en bewoners in staat stellen om “te blijven wie ik ben”.

Vanuit een lerende organisatie ZGA, een regionaal hoogwaardig instituut op het gebied van 

somatiek, psychogeriatrie en revalidatie & herstelzorg. Mensen en samenwerkingspartners weten 

ons te vinden. Professionals willen graag bij ons werken. Net als vrijwilligers. We bieden 

hoogwaardige zorg en - behandeling en excellente ondersteuning. Mensen kunnen bij ons blijven wie 

ze zijn. Dat is waar we in 2021 verder naar toewerken. 

We hebben met elkaar in 2020 bewezen dat we dit kunnen. Zoveel mooie initiatieven. Zoveel 

daadkracht en betrokkenheid.  

Om de stip op de horizon te realiseren werken we met elkaar samen. Samen maken we het verschil 

voor onze cliënten en bewoners Waarbij we geloven in de kracht van onze samenwerking in de 

regionale zorgketen.  

“Waar Zorggroep Apeldoorn e.o. zich in

2020 klaar maakte om te wenden, zal de 

organisatie in het jaar 2021 overstag gaan.”



Stichting Zorggroep Apeldoorn e.o. Pagina 7 

Hoofdstuk 3 De resultaten in 2020  

In het jaar 2020 zijn we geconfronteerd met drie grote uitdagingen. 

1. Allereerst de corona pandemie die landelijk grote gevolgen had, maar ook de regio

Apeldoorn en Zorggroep Apeldoorn e.o. hard heeft geraakt.

2. Als tweede prioriteit heeft gegolden onze kwaliteitsverbetering in relatie tot de bevindingen

van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Eerdere constateringen hebben in

2019 geleid tot een situatie van verscherpt toezicht, waar in 2020 met volle energie en

betrokkenheid van de organisatie aan gewerkt is en heeft geleid tot goed resultaat eind 2020

volgens de IGJ.

3. Daarnaast hebben we een ombuiging doorgevoerd met het oog op de inrichting van een

toekomstbestendige en efficiënte organisatie. Daarbij gelden als uitgangspunten:

cliëntgerichtheid, voldoende gekwalificeerd personeel op de werkvloer, ondersteunende

diensten die optimaal faciliterend zijn voor de medewerkers in zorg en behandeling en een

positief financieel resultaat.

Corona pandemie 

Corona is een constant punt van zorg en aandacht geweest. De besmettingssituatie is er geweest 

vanaf het begin van het jaar en een sterke piek eind 2020 en begin 2021. Daarbij is sprake geweest 

van wisselende intensiteit die grotendeels ook bepaald is door de infectiesituatie in de regio. Binnen 

de organisatie is door alle betrokkenen hard gewerkt om besmettingen zo veel mogelijk te 

voorkomen. Daar waar die wel optraden is geprobeerd om verdere verspreiding zo veel mogelijk te 

voorkomen. Daarbij is gewerkt met basishygiëneregels, aanpassingen van bezoekregels, 

beschermende maatregelen en quarantainemaatregelen. Deze periode heeft veel impact gehad op 

alle betrokkenen. Zo zijn er mensen overleden en zijn anderen ziek geworden. Mensen hebben hun 

naasten in perioden minder kunnen zien en we zijn genoodzaakt geweest om met minder 

beschikbaar personeel (ziekte door corona) meer mensen met een intensievere zorgvraag van zorg te 

voorzien. Eind van het jaar is een aanvang gemaakt met vaccinatie van medewerkers en inmiddels 

zijn onze cliënten (begin 2021) gevaccineerd. We hopen hiermee de weg omhoog gevonden te 

hebben, maar zijn nog steeds beducht voor verdere verspreiding door nieuwe varianten van het 

virus. 

Ombuiging 

In 2020 is een aanvang gemaakt met het ombuigingsplan ondersteunende functies binnen Zorggroep 

Apeldoorn e.o. Hiervoor zijn vanzelfsprekend adviezen gevraagd aan de OR en ook aan de CCR.Met 

de vakbonden zijn afspraken gemaakt over een sociaal plan voor deze ombuiging. Dit heeft tot doel 

om de organisatie meer toekomstbestendig te maken en daar hoort bij dat er financiële ruimte 

wordt gecreëerd.  

Deze ombuiging heeft zijn effecten in met name de ondersteunende functies en heeft consequenties 

voor zowel die mensen die ons verlaten als voor de mensen de blijven en van wie andere inzet wordt 

verwacht. De afwikkeling van de 1e fase van deze ingreep loopt door in 2021. In 2021 krijgt deze 

vervolg met een 2e fase door middel van een meer gefaseerde aanpak. 

Kwaliteitsborging 

In 2020 zijn positieve stappen gemaakt op het gebied van kwaliteitsontwikkeling en -borging. In 2019 

is geconstateerd dat Zorggroep Apeldoorn e.o. op meerdere onderwerpen niet voldeed aan de 

normen van de Inspectie.  
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Gedurende het jaar 2020 is een breed gedragen verbetertraject doorgevoerd. Dit heeft ertoe geleid 

dat we over de hele linie stappen voorwaarts hebben gemaakt. Zowel in de feitelijke zorgverlening 

en de persoonsgerichtheid als in zaken als aansturing, methodisch werken, gebruik van het 

elektronisch cliëntdossier en de vormgeving van planning en control.  

Dit heeft ertoe geleid dat de Inspectie ons eind 2020 heeft laten weten dat er voldoende vertrouwen 

is om zonder verscherpt toezicht verder te kunnen. Daar zijn we bijzonder blij mee en het is een 

compliment aan alle betrokken collega’s van Zorggroep Apeldoorn e.o. Eerder dit jaar hebben we

ook al een positief oordeel in het kader van de HKZ-hercertificering mogen ontvangen. 

Vertaling naar focus op cliënt 

In het jaar 2020 heeft Zorggroep Apeldoorn e.o. veel aandacht besteed aan de vraag hoe ze haar 

dienstverlening optimaal kon laten aansluiten bij de cliënten. Daarin was (en blijft) een aantal 

uitgangspunten belangrijk.  

1.Visie op de cliënt “Ik blijf wie ik ben”
 Uitgaan van kracht en kunnen

 De cliënt als mens zien in plaats van als ‘patiënt’ (autonomie en regie van de cliënt belangrijk)

 Meer aandacht voor welzijn (vaste plaats in zorg- en behandelketen en in de gehele

dienstverlening)

 ‘Halen’ in plaats van ‘brengen’ (vragen, dialoog, co-creatie)

2.Kwaliteit 

3.Veiligheid 

Meer tijd, aandacht en focus op de cliënt 

Om daadwerkelijk invulling te geven aan de doelstelling om meer te focussen op cliënten en hen 

meer tijd en aandacht te geven, werden o.a. de volgende initiatieven en maatregelen genomen. Deze 

initiatieven dragen ook bij aan de verbetering van kwaliteit en veiligheid. De initiatieven werden 

gebundeld onder de noemer ‘Van ZGA naar beter’ en betroffen onder meer de volgende

onderwerpen. 

 Verbeteren van de dossiervoering en methodisch werken.

 Verder ontwikkelen van het ECD pluriform.

 Verschuiving van zorg naar welzijn vormgeven en implementeren.

 Implementeren en blijvend bespreken van de eigen regie van cliënten, binnen hun

mogelijkheden.

 De inzet van ZAS-sers (Zorg After School), gastvrouwen en zorgbegeleidingsassistenten op de

afdelingen.

 De inzet van coaches ten behoeve van ontwikkeling van de medewerker om de zorg

efficiënter en effectiever in te richten.

 Start van het beleid ‘verantwoord eten en drinken’.
 Ontwikkeling van visie op “Leven en beleven” naar een strategisch huisvestingsplan met als

doel om huisvesting af te stemmen op de behoefte van de cliënt.

 Effectievere inzet van het instrument ‘cliëntwaarderingen’, waardoor cliënten zien welke
verbetermaatregelen worden genomen naar aanleiding van hun (of naaste) feedback.

 Verder ontwikkelen van kwaliteitsmanagementrapportages, zodat teammanagers kunnen

sturen op –onder andere- de omslag naar welzijn.
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Methodieken om de aandacht voor de cliënt vorm te geven 

En dan het hoe.  

Welke methodieken hebben we in 2020 ingezet om daadwerkelijk invulling te geven aan onze 

doelstelling van tijd, aandacht voor en sterkere focus op de cliënt? Met nadrukkelijk meer aandacht 

voor het welzijn van cliënten? 

 In 2020 zijn de activiteitenbegeleiders aan de afdelingen toegevoegd. Zo is er extra aandacht

voor welzijn.

 De basis voor het concept ‘Ik blijf wie ik ben’ is in 2020 uitgewerkt.

 De levensgeschiedenis van cliënten is in kaart gebracht, zodat die de basis kan vormen voor

zorg en behandeling.

 De geestelijk verzorgers van Zorggroep Apeldoorn e.o. scholen medewerkers in het leren

herkennen van en omgaan met levensvragen van cliënten.

Borgen van goede medische en veilige zorg 

Daarnaast blijft het belangrijk om goede en veilige zorg te borgen en deze ook voortdurend te 

verbeteren. Dit doen we onder meer door: 

 Het organiseren van casuïstiekbesprekingen, waardoor signalering van aandachts- of

knelpunten in een vroeger stadium plaatsvindt;

 Het analyseren van vrijheid-beperkende maatregelen en op basis daarvan te kijken wat beter

kan;

 De verdere implementatie van de wet zorg en dwang;

 Het inrichten van een ELV coördinatiepunt, waardoor kwetsbare cliënten direct op de juiste

plek terecht komen;

 De inzet van gespecialiseerd verpleegkundigen, zoals een continentieverpleegkundige,

decubitusverpleegkundige en verpleegkundigen palliatieve zorg;

 De inzet van een farmaceutisch consulent;

 Door het registreren en analyseren van incidenten op afdelings-, en organisatieniveau. De

analyse van de incidenten wordt gebruikt als input om tot verbetermaatregelen te komen;

 In 2020 is er extra aandacht geweest voor advance care planning. Artsen hebben uitgewerkt

hoe ze dit nog beter vorm kunnen geven.
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Hoofdstuk 4 Financiën & Risico’s

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen rondom de financiën voor 2020 toegelicht. Verder wordt 

er gekeken naar de benodigde ontwikkelingen voor de toekomst met bijbehorende 

randvoorwaarden. Tot slot werpen we een blik op de toegenomen noodzaak en risico’s rond 
transities binnen de zorg. 

Financiën over 2020 

In 2020 heeft de corona pandemie een flinke impact gehad op de financiën. Reguliere omzet en 

bezetting daalde tot 15 % onder het reguliere niveau door minder instroom. Maar ook de volatiliteit 

rond de bezetting, door opstarten en afschalen reguliere zorg en de ziekenhuizen was anders dan 

normaal en bracht pieken die in het verleden niet aan de orde waren. Compensatie van de leegstand 

is vanuit de overheid ingeregeld en wordt ook door Zorggroep Apeldoorn e.o. vanuit noodzaak 

benut. De pieken zijn opgevangen door bijzonder goede samenwerking van de verschillende 

diensten. Extra uren worden ook hier bij de verschillende financiers betaald. De druk en de stress die 

door de collega’s is ervaren, is zwaar geweest. Hier is uitdrukkelijk aandacht voor en dit zal in 2021 
ook blijven.  

Zorggroep Apeldoorn e.o. heeft aanvullend en in overleg met GHOR/GGD en de ROAZ het Zorghotel 

Chrysant geopend binnen de muren van Casa Bonita. Door het gebruik van leegstaand vastgoed is de 

verwachting dat hier zowel maatschappelijk als financieel een positieve bijdrage wordt gerealiseerd. 

Op de Covid-19 zorg zelf, is conform de regelingen, geen resultaat gerealiseerd. 

Met betrekking tot de reguliere financiën is er in 2020 een sterke inzet geweest op optimalisatie van 

processen en personeel. Deze “Ombuiging” in termen van  ondersteunende functies heeft tot

eenmalige uitgaven geleid die in de jaarrekening zijn meegenomen. Zij bieden een horizon voor een 

structureel verbeterd resultaat voor de komende jaren. De implementatie van AFAS, verbeteringen 

in Pluriform en monitoring middels Business Intelligence zijn voor de toekomst noodzakelijk voor een 

bestendige effectieve bedrijfsvoering met een beperktere overhead. Anderzijds wordt de zorg almaar 

complexer en vraagt dit op operationeel vlak automatisering en tactisch en strategisch focus op 

transitie en monitoring. Voor de nabije toekomst zullen de kosten van overhead nog verder moeten  

dalen maar zijn investeringen in IT en vastgoed tegelijkertijd randvoorwaarde. De impact van de 

eenmalige kosten rond de ombuiging op ratio’s, liquiditeit en bankconvenanten voor 2020 is

aanzienlijk, maar binnen gestelde bandbreedtes. Hiermee is er in korte tijd een positieve horizon 

gerealiseerd voor Zorggroep Apeldoorn e.o. Een fundament waarop in de toekomst letterlijk kan 

worden doorgebouwd. 

Naast IT is duurzame inzetbaarheid van eigen personeel de belangrijkste accelerator van een positief 

resultaat voor nu en in de toekomst. Personeel Niet In Loondienst (PNIL) levert hogere kosten en een 

beperkte bijdrage aan kwaliteitsontwikkeling op. In 2020 is hier, pre corona, sterk op ingezet. 

Verdere ontwikkeling rond goed werkgeverschap, zoals scholing en HR gerelateerde 

beleidsontwikkelingen, is noodzakelijk voor duurzaam inzetbaar en steeds schaarser wordend  

personeel. Corona heeft bovenstaand vanwege urgentie en bekostigde inzet tijdelijk in de wacht 

gezet. Voor 2021 en verder is dit echt een randvoorwaarde voor verder verbetering van kwaliteit en 

financieel resultaat. 

Hieronder staan de belangrijkste ratio’s van de laatste drie jaar weergegeven. De solvabiliteit is 
verslechterd door de verliezen van de laatste jaren. We verwachten dat het dieptepunt is bereikt en 

hebben voor het jaar 2021 weer een begroting met een positief resultaat ingezet. Met betrekking tot 

de current ratio is er in 2020 sterk geïnvesteerd in verbetering. De DSCR verbetert voornamelijk 

doordat een aantal aflossingsverplichtingen aan het eind van hun  looptijd zijn en hierdoor afnemen.  
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In de jaarrekening zijn verder per post toelichtingen opgenomen. Voor een meer specifiek beeld rond 

de financiën verwijzen wij hier dan ook graag naar.  

Genormaliseerd resultaat 

Algemene toelichting op resultaatontwikkeling 2020 

Resultaat na belastingen -3.431 

Af: Kosten reorganisatie 2.198 

Af: Kosten inzake herstructurering 340 

Af: Correctie voorziening langdurig zieken 559 

Af: Voorziening verlieslatende contracten 810 

Af: Herziening disconteringsvoet 210 

Genormaliseerd resultaat 686 

Risico’s en ontwikkelingen

COVID-19 

De impact van COVID-19 in 2020 op de organisatie is groot. Ook in 2021 zal COVID-19, in ieder geval 

tot aan de zomermaanden, een forse impact hebben op medewerkers en bedrijfsvoering en zullen de 

cliënten en bewoners deze impact ervaren. Inmiddels is het grootste deel van de medewerkers en 

bewoners gevaccineerd waardoor de risico’s aanzienlijk zijn verminderd en we de komende tijd weer 
naar een normalere situatie kunnen groeien.  

Wel is sprake van achterstallig “onderhoud” bij onder meer opleiding van medewerkers, maar ook de

sociale contacten tussen medewerkers onderling en medewerkers, bewoners en hun verwanten. 

Hieraan zal de komende tijd extra aandacht worden besteed. 

Vanuit financieel perspectief is de impact in 2020 beperkt door de verschillende 

compensatieregelingen. Deze regelingen zijn voor 2021 grotendeels verlengd zodat ook 2021, per 

saldo,  geen grote financiële impact wordt verwacht.  

Ten aanzien van de compensatieregelingen is sprake is van een unieke situatie, waarmee nog geen 

ervaring is. Bovendien zijn de regelingen grotendeels achteraf opgesteld en kon de registratie hierop 

niet vooraf worden afgestemd en kan dus ook niet altijd een harde onderbouwing worden gegeven. 

Hierdoor bestaat het risico dat bij de eindafrekening nog discussie kan ontstaan over een deel van de 

verantwoorde compensatie bedragen. Deze onzekerheid is in de jaarrekening toegelicht bij de post 

“onzekerheden opbrengstverantwoording”.

Ratio's Banknorm 2018 2019 2020

Solvabiliteit 25,00% 39,58% 41,19% 31,04%

Current Ratio Geen norm 0,93             0,89             1,02             

DSCR 1,40 1,72             1,90             2,13             
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Ontwikkeling Zorg 

Zoals voor iedere zorginstelling geldt dat voor Zorggroep Apeldoorn e.o. de balans tussen 

personeelsinzet en bewoners moet gaan wijzigen. Er is vanuit de overheid gelukkig geïnvesteerd op 

meer handen aan het bed middels kwaliteitsgelden. De vergrijzing werkt echter zowel door in het 

personeelsbestand als in de toename van benodigde zorg. De impact rond personeel wordt later 

toegelicht. Hieronder het inzicht rond toegenomen noodzaak en risico’s rond transities binnen de 
zorg. 

Transitie van arbeidsintensieve zorg, naar meer zorg via ondersteunende IT oplossingen, vragen in de 

toekomst om kenniskapitaal en adaptatievermogen van medewerker, bewoner en organisatie. 

Zorguitvoering wordt daarmee meer kennis-, kapitaal- en IT- gefocust. Ieder begrijpt dat de 

menselijke component van zorg een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor zowel bewoner als 

medewerker. De potentie om hieraan invulling te kunnen geven hangt in de toekomst waarschijnlijk 

sterk af van de automatiseringsgraad van zorg- en bedrijfsvoeringtechniek. Een mogelijk hieruit 

voortvloeiend risico is voornamelijk dat de organisatie te langzaam ontwikkelt en/of binnen de 

ontwikkeling verkeerde keuzes maakt. Dit vraagt om integrale afwegingen tussen zorg- en 

bedrijfsvoering op vrijwel alle niveaus. Om deze afweging te kunnen maken zijn opleiding, kennis, 

verhoogd adaptatievermogen en een transparant besluitvormingsproces belangrijke 

randvoorwaarden. Op al deze onderdelen wordt in 2021 ingezet. Dit om een balans tussen 

ontwikkelend leren en financiële risico’s voor de toekomst zeker te stellen.

Personeel & demografische ontwikkeling 

De duurzame inzetbaarheid van collega’s is de andere kant van de weegschaal. Doordat de

besteedbare tijd per bewoner in de toekomst minder zal worden en er continue schakelen en 

aanpassing gevraagd gaan worden, zal dit een aanvullende mentale belasting geven. Daarnaast zal 

van zorgverleners een grotere bijdrage in de organisatieontwikkeling worden gevraagd. HR komt 

hiertoe in de ‘Strategische Route’ los te staan van personeelsadministratie om de aandacht voor

goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid te versterken. Daarnaast moet dit tot doel hebben 

zoveel mogelijk medewerkers in dienst te hebben, dit in tegenstelling tot inhuur. Juist dit is de factor 

voor een concurrentievoordeel, en daarmee vooral van financiële ruimte die kan worden ingezet op 

duurzame inzetbaarheid. Er is sprake van sterke circulariteit rond goed werkgeverschap (en het 

versterkt zichzelf). 

Overheid & Fiscale ontwikkelingen arbeidswetgeving 

De overheid ontwikkelt zich weer meer regulerend, zowel vanwege de toenemende zorgkosten als 

vanwege de arbeidsmarktontwikkelingen. In het Wlz-inkoopbeleid 2021 dat door de rechter is 

verworpen kwam duidelijk de efficiencyontwikkeling naar voren als randvoorwaarde voor een hogere 

prijs.  

De verwachting is dat hier toenemende aandacht voor komt om de kostprijsontwikkeling neerwaarts 

te beïnvloeden. Het gaat meer moeite kosten om aan te sluiten bij de gemiddelde ontwikkeling 

binnen de zorg, uitgaande van deze versnelling. 

Vanuit fiscale zin zijn er de afgelopen jaren veel beleidswijzigingen doorgevoerd. We zien dat de 

richtlijnen soms conflicteren met de werkelijkheid in de markt, zoals rond inhuur. Compliance op het 

gebied van richtlijnen wordt steeds complexer en dit vraagt aanvullende aandacht en standaardisatie 

om efficiënter te voldoen aan wet- en regelgeving. 
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Verduurzaming 

De regelgeving rond verduurzaming wordt steeds weer aangescherpt. Met het enigszins verouderde 

vastgoed van Zorggroep Apeldoorn e.o. begint een disbalans te ontstaan tussen verplichte 

verduurzaming op korte termijn met bijbehorende impact op huidige liquiditeit en toekomstige 

financiering van nieuw vastgoed. Binnen de zorg is verduurzaming inmiddels in de financiering en 

beleidsontwikkeling opgenomen. Zorggroep Apeldoorn e.o. ambieert hierin vooral vervanging van 

verouderd vastgoed met oog voor duurzaamheid.  

Snelheid hierin middels een duidelijke koers beperkt de risico’s die Zorggroep Apeldoorn e.o. loopt

vanwege stijgingen in de energielasten (CO2 prijsstijging en stijging van energiebelasting ophanden). 

Ook op basis van inmiddels vastgesteld Europees beleid. Het is een opgave waar we als maatschappij 

gezamenlijk voor staan om de leefbaarheid van onze omgeving en wereld te behouden.  

Cybersecurity 

Met de toenemende focus op IT is er ook een toenemende zorg rond IT. Cybersecurity is gedurende 

de corona pandemie een belangrijke risicofactor geweest waar met extern advies naar verbetering is 

gestreefd (onder andere door aankoop van nieuwe firewalls). Naast hardware en software zal ook 

het gedragsmatige aspect van IT-security in de toekomst nog belangrijker worden om IT-security op 

voldoende niveau te houden. 

Bovenstaande risico’s geven inzicht in de toenemende complexiteit en ontwikkelnoodzaak binnen de

hedendaagse zorg. Zij maken deel uit van de reguliere bedrijfsvoering, waarbij er vanzelfsprekend 

tussen organisaties verschillen zijn.  

Zorggroep Apeldoorn e.o. heeft met haar hoge expertiseniveau, kundige en ambitieuze 

medewerkers, gespreide ligging van locaties en nauwe banden met partners in de regio een 

prachtige uitgangspositie om zich als organisatie te richten op een mooie toekomst.  

Apeldoorn, 12 juli 2021, 

Anneke Bouwmeester 

Raad van Bestuur 




