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Voor 2021 zijn er enkele woorden die omhoog schieten. Corona, Verandering en Teamwork. 

Allereerst natuurlijk corona: de impact op zowel cliënten, naasten, medewerkers als op de organisatie was groot. 
De slijtageslag, de overbelasting van de zorg in de hele keten, het voortdurend vullen van gaten in dienstroos-
ters, mensen om je heen ziek zien worden. Het viel en valt niet mee. 
Ook hebben we de kern van de zorg, die waardevolle andere kant van de medaille, juist in deze tijd mogen 
ervaren: samen de handen uit de mouwen en schouder aan schouder de zorg zo goed mogelijk blijven leveren. 
Behandeling en Zorg & Welzijn goed op elkaar afgestemd en de bereidheid van collega’s uit ondersteunende 
functies om in de zorg mee te draaien. De veerkracht die zo kenmerkend is voor de zorg, midden in de storm toch 
dat stapje extra doen met elkaar. Het gaat immers over jouw cliënten en jouw collega’s. Dat maakt ons zo trots 
op iedereen binnen ZGA e.o.

Verandering is het tweede woord dat hoort bij 2021. Verandering als nieuwe constante, in de hele breedte van 
de organisatie. Teammanagers Zorg & Welzijn namen het stuur over van de afdelingscooördinatoren. Adviseurs 
en Business Partners deden hun intrede. Vakgroepcoördinatoren krijgen een duidelijkere rol binnen de behan-
deldienst. EVV’ers kregen een stevigere rol in de zorgcoördinatie. De wijkverpleging brachten we onder bij 
collega-organisaties die hier veel beter op in kunnen spelen. De centrale voedingsdienst vormden we om naar 
persoonsgerichte dienstverlening rondom eten en drinken op de afdelingen. We openden het prachtige dag-
activiteitencentrum aan de Prins Willem Alexanderlaan waar we domeinoverstijgend met elkaar samenwerken. 
Binnen Randerode wisselden afdelingen van plek om een beter passende huisvesting te kunnen bieden op fris 
opgeknapte afdelingen aan onze verschillende groepen cliënten, met name cliënten die lang bij ons verblijven. 
En ook was er die grote verhuizing van De Vier Dorpen naar de tijdelijke locatie Droomparken. Verandering als 
nieuwe constante dus, dat kenmerkte 2021.

Dit alles leidt ook tot het derde woord: teamwork. Ongelooflijk mooi om te zien dat ‘samen lukt het ons’ zo’n 
vlucht krijgt binnen ZGA e.o. Dwars door de organisatie heen draagt iedereen zijn steentje daaraan bij. Soms van-
zelf, op andere momenten geholpen door structuren waardoor we elkaar makkelijker vinden en samen werken, 
samen doen in de praktijk brengen. Daar gaan we ook de komende jaren mee door, omdat we uiteindelijk sámen 
verder komen. 

En dan is het fijn als de Inspectie Jeugd en Gezondheidszorg eind 2021 in haar opvolgingsbezoek aan Rander-
ode constateert dat ZGA e.o. grote stappen heeft gemaakt in de kwaliteit van zorg. Dat zij ook zien dat er echt 
persoonsgerichte aandacht is en cliënten kunnen blijven wie zij zijn. Want dat is waar we voor staan, nu en in de 
toekomst.

Dit bestuursverslag over 2021 is ook het kwaliteitsverslag 2021: we hebben het dit jaar voor het eerst geïnte-
greerd, om geen zaken dubbel te hoeven doen. We wensen eenieder veel leesplezier.

Anneke Bouwmeester en Margje Mahler
Raad van Bestuur 

Voorwoord
Overstag! De titel die we de kaderbrief 2021  meegaven. Nu, terugkijkend op 2021, 
hebben we enorme stappen gezet. En zijn er ook nog stappen te zetten. Dat is de reis die 
we met elkaar zijn ingegaan en de koers waarop we varen. 



Hoofdstuk 1  
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Zorggroep Apeldoorn e.o. (hierna te noemen ZGA e.o.) biedt gespecialiseerde zorg, behandeling en ondersteu-
ning aan ouderen en aan jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel en dementie. ZGA e.o. is gespecia-
liseerd in de zorg bij dementie, somatiek en herstel-/revalidatiezorg. Dit betreft complex-intensieve multidis-
ciplinaire verpleging (inclusief behandeling), verzorging en revalidatie met en zonder verblijf. We leveren de 
volgende zorg:

• Somatiek (SOM): chronische verpleeghuiszorg, beademingszorg, palliatieve zorg, eerstelijnsverblijf hoog- en 
laagcomplex, dagactiviteiten, jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), jonge mensen met  
beademingsondersteuning en -zorg, wijkverpleging tot 1 september 2021

• Dementie: chronische verpleeghuiszorg, crisiszorg, eerstelijnsverblijf, dagactiviteiten, jonge mensen met 
dementie.

• Geriatrische revalidatie- en herstelzorg (GRZ)

De zestien locaties van ZGA e.o. bevinden zich in Apeldoorn en in de gemeenten Voorst en Brummen.

Bij Zorggroep Apeldoorn kunt u blijven wie u bent 

Zorggroep Apeldoorn e.o. staat dicht bij u is de basis van ons handelen. 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,  
zingeving, zelf keuzes maken in dagritme, activiteiten en eten en drinken. Om geheel uzelf te kunnen zijn.  

‘Ik blijf wie ik ben’ 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. 

Kernwaarden
Onze kernwaarden in ons dagelijks werk zijn: met Hart & Ziel (van betekenis zijn), Duurzaam (samen maken we 
een betere morgen) en met Lef (verleg de grens). ZGA e.o. is de maatschappelijk partner die in samenwerking en 
met inzet van expertise een sleutelrol in de regio vervult. Dat kan omdat ZGA e.o. niet alleen veel kennis in huis 
heeft, maar ook veel medewerkers met hart en ziel voor onze cliënten. 

Op 31 december 2021 heeft ZGA e.o. 1.561 medewer-
kers in dienst (910 fte). Daarvan werken 1.223 mede-
werkers in de zorg (725 fte). Daarnaast werken we met 
68 stagiaires en 698 vrijwilligers.

In de langdurige zorg (Wlz) werken 886 medewerkers 
(502 fte). Onderstaand overzicht is excl. de mede-
werkers Eerstelijnsverblijf en Geriatrische Revalidatie-
zorg.  

1.1  Ons werk en werkgebied

1.2  Missie en visie

1.3  Personeel en vrijwilligers
Personeelssamenstelling Wlz fte

Niveau 1 56,1

Niveau 2 69,7

Niveau 3 157,0

Niveau 4 75,6

Overig zorgpersoneel 19,3

Leerlingen 31,9

Behandelaren 53,7

Totaal 502,4
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1.4  Onze cliënten

Op 31 december 2021 waren 757 bedden beschikbaar, waarvan 634 Wlz-zorg, 82 GRZ, 41 ELV en 3 
plaatsen WMO. Het totaal aantal cliënten in zorg is hoger, omdat hier ook de cliënten dagbesteding 
bij opgeteld zijn (WMO).

Aantal cliënten 2021
Aantal cliënten in zorg op 1 januari 1.395

Aantal nieuwe cliënten 1.488

Aantal cliënten in zorg 2.883

Aantal uitgeschreven cliënten 1.658

Aantal cliënten in zorg op 31 december 1.225

Aantal cliënten WLZ Zorg 31-12-2021
Aantal cliënten op basis van ZZP profiel 560

Aantal cliënten met Volledig Pakket Thuis 1

Aantal cliënten met Modulair Pakket Thuis 42

Aantal cliënten dat zorg inkoopt op basis van PGB 4

Aantal cliënten extramurale behandeling 0

Aantal cliënten ZVW Zorg 31-12-2021
Aantal cliënten Wijkverpleging 0

Aantal cliënten Eerstelijnsverblijf 29

Aantal cliënten Geriatrische Revalidatiezorg 73

22: 4% -18: 4% -1: 0% -37: 7%
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Raad van Bestuur | Over 2021

Mevrouw Anneke Bouwmeester
Nevenfunctie: lid Raad van Commissarissen van Vivare

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad 
Tot 1 juni 2021

Samenstelling Centrale Cliëntenraad

Vanaf 1 juni 2021

1.5 Bestuur en medezeggenschap

Mevrouw R. Roesink-Christiaens Voorzitter tot 1 augustus 2021

De heer J.M.J. Collette Voorzitter vanaf 1 augustus 2021

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

Mevrouw E.B. Joustra Op voordracht van CCR benoemd, lid commissie Kwaliteit en Veiligheid

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

Mevrouw J.C.M. Tadema-Koomen Aandachtsgebied zorg, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid

Jannette Driessen, 
voorzitter 

Geert Oosenbrug, 
secretaris

Siska Moerdijk, 
vicevoorzitter

Dieneke Boek

Marian Brummel Petra Griffioen Joke Hofman Carla Katje

Wouter van der Kleij Wendy Leenheer Frank van der Mei Ronneke Kuiper

Patrick Paalman Hilda Sijtsma Sander Stegeman Elly Doggen, 
ambtelijk Secretaris

Wendy Leenheer, 
voorzitter

Jacintha Kneefel,
vicevoorzitter

Elly Doggen, ambtelijk 
secretaris

Marian Adriana

Marian Brummel Wilco Broekkamp Dieneke Boek Jannette Driessen

Marian van Ginkel Petra Griffioen Joke Hofman Ronneke Kuiper

Natasja Lucas Coosje Meerveld Patrick Paalman Wouter van Wijhe

José Broers, 
onafhankelijk voorzitter  
(tot 1 juni 2021)

Willem Richter, 
onafhankelijk voorzitter 
(vanaf 1 juli 2021)

Jan Kobessen, 
vice-voorzitter

Anke Hendrikse
(tot 26 augustus 2021)

George van Helsdingen Jan ten Hove To van Swol

George van Helsdingen, 
voorzitter

To van Swol, 
vice-voorzitter

Hans van Oers Addy Meulmeester

Anja van Helsdingen Wim de la Rambelje Joke Tromp Harry Bosch

Samenstelling Lokale Cliëntenraad Randerode
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Jan Kobessen, voorzitter Henk Kuenen Jan Wouter van der Straaten

Annet Mennes 
(tot 1 november 2021)

Liesbeth Bosch 
(tot 1 november 2021)

Jan ten Hove, voorzitter a.i. Inge Schouwstra John Korten

Anke Hendrikse (tot 1 oktober 2021) Sine van Toor Arie Ekelemans

Margriet Simmerling Annie Blom

Samenstelling Lokale Cliëntenraad Casa Bonita

Samenstelling Lokale Cliëntenraad Het Zonnehuis

Onderstaand het organogram in 2021. In 2022 wordt afdeling Beleid, Kwaliteit en Innovatie omgevormd tot het 
bestuursbureau onder leiding van de bestuurssecretaris.  

1.6  Organisatiestructuur
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ZGA e.o. biedt zorg en behandeling op verschillende locaties. In onderstaande tabel een overzicht van de zorg 
die we leveren op locaties waar cliënten bij ons verblijven Op sommige locaties werken we in de zorg voor cliën-
ten geïntegreerd samen met Riwis en Klein Geluk.

Ook bieden we zorg en behandeling thuis en kunnen mensen bij ZGA e.o. op verschillende locaties terecht voor 
dagactiviteiten en dagbehandeling. Eind oktober betrokken wij onze nieuwe locatie voor dagactiviteiten op de 
Prins Willem Alexanderlaan 1419 in Apeldoorn, waar dagactiviteiten voor verschillende doelgroepen,  
Dementalent en het Afasiecentrum Apeldoorn ßèta zijn ondergebracht. 

1.7  Locaties

Verblijfslocatie Soort zorg

Casa Bonita Somatische zorg en dementiezorg

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 Vier Dorpen (vanaf 1/10/2021 tijdelijk:  
Europarcs/Droomparken)

Somatische zorg

De Windkanter Dementiezorg

Het Zonnehuis Somatische zorg en dementiezorg

Locatie De Hofstede (voorheen locatie Twello) Dementiezorg

Prins Willem Alexanderlaan Dagactiviteiten

Randerode Somatische zorg en dementiezorg,  
eerstelijnsverblijf

Sprenkelaarshof: Heerenhof & Pachterserf Somatische en dementiezorg

Tolzicht: Verpleegunits De Deuderick & Assenra-
de

Somatische en dementiezorg

Verpleegunit Avondzon Dementiezorg

Beekwal: Verpleegunits Weber 1 en 2 Dementiezorg

Winkeweijert Geriatrische revalidatiezorg, herstelgerichte zorg

Woonhaven Dementiezorg



Persoonlijke aandacht door de 
‘Dit ben ik mand’

Van ZGA naar Beter

Op afdeling Groenendaal zijn ze met het verbeterteam bezig geweest om te kijken wat ze op de afdeling 
graag zouden willen ontwikkelen. Hieruit is de ‘Dit ben ik mand’ ontstaan vertelt ziekenverzorgende EVV 
Layza Dijk. ‘Dit is een mand met persoonlijke spullen van bewoners. Wij zijn begonnen met 2 bewoners om 
het te testen of dit wat is voor onze afdeling.’

Wat zit er in?
‘Waar moet je dan aan denken? Als ik een mand erbij 
pak van één van onze bewoners, zit daar bijvoorbeeld 
een korte beschrijving van de bewoner in: wie is de 
bewoner, een stukje van zijn/haar geschiedenis, waar 
iemand wel en niet van houd. Verder zitten er foto’s 
van nu en vroeger in, verzorgingsspullen en make-up, 
een spel met uitleg, muziek passend bij deze bewoner, 
en dierbare spullen.’

Hoe ontstond het idee?
‘Waarom wij hier voor hebben gekozen? Wij hebben 
vorig jaar in de zomer veel vakantiewerkers gehad. 
Hierdoor wisten de medewerkers niet altijd wie de 
bewoner eigenlijk is en wat diegene leuk vindt om te 
doen. De mand kun je er makkelijker bij pakken dan 
dat je het hele dossier er bij moet pakken. Zo kunnen 
alle medewerkers persoonsgerichte zorg bieden.’ Dit 
geld het zelfde voor vrijwilligers. 

Familie betrokken
Layza vertelt dat ze de familie er heel veel bij betrok-
ken hebben om mee te denken wat past bij hun dier-
bare. ‘Familie heeft ook spullen aangeleverd voor in de 
manden. De ervaringen zijn zeer positief. Je merkt dat 
je snel persoonlijke aandacht heb voor de bewoner. 
Ook al is het maar kort.’
Layza vertelt afsluitend dat ze met het verbeterteam 
binnenkort weer bij elkaar gaan zitten om het breder 
in te zetten voor meerdere bewoners. 

Story



Hoofdstuk 2  
Onze koers en ontwikkelingen in 2021
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ZGA e.o. is in transitie. Voor de komende jaren hebben we duidelijk onze koers, ambitie en doel voor ogen, waar-
bij het uitgangspunt is dat cliënten bij ons kunnen blijven wie ze zijn. 
In de tweede helft van 2020 verwoordden we koers, ambities en doelstellingen in onze ‘stip op de horizon’. 
Onze ambitie is dat ZGA e.o. zich ontwikkelt tot een professionele organisatie met excellente dienstverlening 
met onze cliënten duidelijk gecentreerd in het midden. In 2021 hebben we deze beweging op verschillende 
manieren ingezet.  

Afbeelding: Stip op de horizon van Zorggroep Apeldoorn e.o.

2.1  Onze stip op de horizon
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De jaren 2019 en 2020 maakten ons duidelijk dat ZGA 
e.o. voor een grote financiële én organisatorische 
opgave stond om rendabel haar zorg te kunnen blijven 
verlenen. De geformuleerde ambitie in De stip op 
de horizon hielp ons om met een scherpe focus een 
aantal ombuigingen in te zetten die in 2021 zijn beslag 
kregen. 

Betere balans tussen de primaire functies en 
de ondersteunende functies
Wij hebben in twee fasen uitvoering gegeven aan de 
ombuiging binnen de ondersteunende functies waarbij 
professionaliseren, slimmer en anders organiseren, 
een betere samenwerking en een betere balans in 
kosten tussen de ondersteunende functies en zorg/
behandeling centraal stonden. Dit betekende een 
andere inzet van schoonmaak en services, een herin-
richting van de ondersteunende afdelingen (beleid, 
HR, Services en Bedrijfsvoering, Planning & Control 
en medisch secretariaat), het verzelfstandigen van de 
kappersdiensten en een decentralisatie van de activi-
teiten van de voedingsdienst naar zorgafdelingen, 
waardoor we op afdelingen eten en drinken meer 
op maat kunnen bereiden voor en samen met onze 
bewoners.
Onze adviseurs en businesspartners van de ondersteu-
nende afdelingen en de vakgroepcoördinatoren van 
de behandeldienst bieden we een ondersteunings-
programma om hun nieuwe rol te verdiepen en te 
ontwikkelen.

Teammanagers en EVV’ers beter in positie
Ook voerden we door dat we met maximaal drie 
managementlagen en langs drie expertiselijnen 
werken: dementie, somatiek en herstelzorg. Eind 2020 
namen we afscheid van afdelingscoördinatoren en 
introduceerden we de rol van integraal teammanager. 
Teammanagers kunnen nu dichterbij de cliënt en de 
afdelingen de benodigde beslissingen nemen en in 
de volle breedte de juiste randvoorwaarden voor 
persoonsgerichte zorg creëren. De (beleids)ondersteu-
nende afdelingen ondersteunen daarbij. 
De team managers ontwikkelen zich in hun nieuwe 
integrale rol door het volgen van een intern leider-
schapsprogramma. 
Ook de rol van EVV’er is verder uitgewerkt. Op de 
dag van de EVV’er in oktober 2021 organiseerden we 
voor medewerkers de eerste inspiratiedagen. Onder-
ling contact en uitwisseling en inspiratie staan hier 
centraal. Dat zetten we voort in 2022 en verbreden we 
naar andere professionals.

2.2  Organisatieontwikkeling

Samen werken, samen doen 
Om concreet invulling te geven aan ‘Ik blijf wie ik ben’ 
waarin eigen regie, eigen verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap voor cliënten en medewerkers centraal 
staan, hebben we in 2021 met onze collega’s van Zorg 
& Welzijn en Behandeling diverse multidisciplinaire 
‘Zonnehuisgesprekken’ gevoerd. Deze gesprekken 
inspireerden tot een nieuw multidisciplinair teamcon-
cept: de samenwerkingsbloem. Deze laat zien op 
welke wijze professionals vanuit de behoefte van onze 
cliënt, samen de zorg vormgeven. Dit doen we op maat 
binnen de drie expertiselijnen, met ondersteuning van 
leidinggevenden, MT en staf/ondersteuning. 

In de praktijk ziet dat er als volgt uit:

• We werken persoonsgericht en methodisch, vanuit 
de visie ‘Ik blijf wie ik ben’, met eigen regie van 
onze cliënten en de kernwaarden lef, hart & ziel en 
duurzaam.

• Als Zorg, Welzijn en Behandeling multidisciplinair 
werken we samen en versterken we elkaar. 

• Onze medewerkers nemen eigenaarschap, eigen 
regie en eigen verantwoordelijkheid, daarin geven 
we hen heldere kaders en regelruimte.

• We werken vanuit waardering en vertrouwen.
• Onze ondersteuningsstructuur faciliteert 

daarin.  

Het teamconcept is uitgewerkt in functiefamilies. Ook 
hebben we een multidisciplinaire basisoverlegstruc-
tuur en samenwerkingsprincipes vastgesteld. >> 
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De contouren van het teamconcept waren klaar in 
2021. In 2022 ligt de prioriteit op de implementatie 
van het concept en de transitie om als organisatie en 
medewerker ‘van A naar B’ te komen.

Stopzetten wijkverpleging
In augustus 2021 hebben wij ons aanbod wijkverple-
ging en casemanagement dementie stopgezet. ZGA 
e.o. is in dit specialisme regionaal een kleine speler, 
waardoor het moeilijk was om te investeren in kwali-
teit. Mede naar aanleiding van geleerde lessen over 
samenwerking in de coronacrisis, besloten we om 
onze cliënten en onze medewerkers wijkverpleging 
aan een regionale zorgpartner van eigen keuze over 
te dragen, zoveel mogelijk volgens het uitgangspunt 
‘medewerker volgt cliënt’. Dit traject is goed afgerond.

Eind 2020 heeft de IGJ het verscherpt toezicht dat 
begin 2020 was ingesteld opgeheven. De IGJ had 
voldoende vertrouwen in onze aanpak om de kwali-
teit van zorg te verbeteren en zag daar de eerste 
resultaten van. In ons kwaliteitsborgingsprogramma 
gaat veel aandacht uit naar het verder ontwikkelen 
van persoonsgerichte zorg, onder andere door de 
hierboven genoemde multidisciplinaire en metho-
dische samenwerking. Op vijf deelthema’s zijn 
werkgroepen aan de slag gegaan: levensgeschiedenis, 
eigen leefritme, zinvolle daginvulling, persoonlijke 
inrichting & meubilair en cliënt in regie. De activitei-
tenbegeleiding (welzijn) is samengevoegd met zorg, 
zodat we vanuit één team zorg én welzijn kunnen 
bieden. Inzet is om volop aandacht te besteden aan 

2.3  Persoons gerichte zorg

Evaluatie bestuurlijke opgave en besturingsmodel
Op verzoek van de bestuurder heeft de raad van 
toezicht een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren 
naar de bestuurlijke opgave en de topstructuur, zoals 
deze in 2019 is vastgesteld. Hieruit bleek dat de 
omvang van de bestuurlijke opgave, zowel intern als 
de groeiende rol in de regionale keten, uitbreiding 
van het bestuur met een tweede lid raad van bestuur 
rechtvaardigt. Na raadpleging van de medezeggen-
schap heeft de raad van toezicht het besluit genomen 
hiertoe over te gaan. De wervingsprocedure is eind 
2021 gestart. Daarnaast is besloten om de afdeling 
Beleid, Kwaliteit en Innovatie (BKI) om te vormen tot 
een bestuursbureau, onder leiding van een nieuw in te 
vullen functie bestuurssecretaris. De functie manager 
BKI vervalt. 

de individuele wensen van onze cliënten, hen goed te 
leren kennen en samen hun wensen vorm te geven. 
Autonomie en eigen regie zijn leidend. Dit geldt ook 
voor de dienstverlening rond eten en drinken: deze is 
in 2021 onderdeel geworden van de persoonsgerichte 
zorg. Vanuit Waardigheid en Trots is een ondersteu-
ningsprogramma voor de teams ingezet. Eind 2021, 
een jaar na afsluiting van het verscherpt toezicht, 
bracht de IGJ een herbezoek. Wederom concludeerde 
de IGJ dat de verbetering heeft doorgezet. Ze namen 
mooie voorbeelden van persoonsgerichte zorg in de 
praktijk waar en zagen dat binnen ZGA e.o. het leren 
en ontwikkelen voldoende geborgd is. Ze spraken hun 
vertrouwen voor de toekomst uit. 

Inzet van vrijwilligers in de persoonsgerichte zorg is 
vanzelfsprekend van enorme toegevoegde waarde. 
De coronapandemie beperkte echter in grote mate 
de mogelijkheden. Dit leidde tot een andere inzet 
en creatieve invulling van het vrijwilligerswerk, zoals 
digitale gesprekken met cliënten, digitaal boeken 
voorlezen en optredens op afstand, bijvoorbeeld in de 
tuin. Ook werd de gastheer/gastvrouwfunctie bij de 
ingang van locaties ingevuld door vrijwilligers. 
De koers ‘Ik blijf wie ik ben’ heeft ook een ontwikke-

2.4  Vrijwilligersbeleid

ling in gang gezet bij de inzet van vrijwilligers. Omdat 
zorg en welzijn dichterbij en (nog) meer en nadrukke-
lijker rondom de wensen en behoeften van de indivi-
duele cliënt wordt georganiseerd, wordt vrijwilligers-
werk meer een-op-een en op maat ingezet. Dat doen 
we vanuit het adagium: we matchen vanuit de vraag. 
Dit vraagt ook om een andere rol en coördinatie van 
bureau Vrijwillige Inzet, een ontwikkeling die vanaf 
eind 2021 is ingezet. 



De visie bevat drie hoofdpunten:

• Huisvesting wordt vanuit de mens bezien: behoud van eigen regie en voortzetten van de eigen manier van 
leven (wonen zoals thuis) vormen daarin de leidraad.

• We bereiden ons voor op verandering van de financiering van zorghuisvesting: scheiden van wonen en zorg 
en een eigen businesscase voor de algemene ruimten. 

• Betekenis voor de eigen organisatie van zorg, ondersteuning en dienstverlening: anders wonen is ook 
anders werken.
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ZGA e.o. heeft in en rond Apeldoorn diverse woonzorglocaties in exploitatie. Samen met Fame Groep stelde 
ZGA e.o. in 2021 een nieuwe vastgoedvisie op als uitwerking van ‘Ik blijf wie ik ben’: ‘Leven en beleven’. Dit is de 
leidraad bij de invulling van de vernieuwing van de drie grootste woonzorglocaties: Casa Bonita en Randerode in 
Apeldoorn en Zonnehuis in Beekbergen. 
In een aantal bijeenkomsten met medewerkers uit verschillende gelederen van de organisatie is betekenis 
gegeven aan de veranderende context van wonen en zorg en de betekenis hiervan op het zorg- en dienstverle-
ningsconcept en de (toekomstige) huisvesting. Thema’s hierbij waren klantwensen, maatschappelijke en demo-
grafische ontwikkelingen, wettelijke wijzigingen in de organisatie en financiering van wonen, zorg en diensten. 
Ook is hierover met de lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad gesproken. De uitkomst hiervan is 
uiteengezet in de visie ‘Leven en beleven’.

2.5  Vastgoedvisie ‘Leven en beleven’ 

ZGA e.o. gaat twee huisvestingsconcepten bieden: 
beschermd wonen en tijdelijk te gast. 

Herontwikkeling Randerode
De staat van het gebouw moet Randerode vraagt op 
korte termijn om herontwikkeling. In 2021 zijn we 
gestart met de eerste planvorming. Met Gelre Zieken-
huizen en Klimmendaal zijn we in gesprek over ontwik-
keling van het gehele gebied rond Randerode. Op 
deze manier kunnen we elkaar versterken.

Tegelijkertijd keken we vanuit de geformuleerde visie 
naar mogelijkheden om het bestaande gebouw te 
verbeteren. Dit resulteerde in enkele interne verhui-
zingen, waarbij we afdelingen hebben opgeknapt 
en beter passend gemaakt voor de verschillende 
doelgroepen, zoals de gelegenheid om naar buiten te 
gaan, meer huiselijkheid of beter passend bij tijdelijk 
verblijf/terugkeer naar huis. De kwaliteit van wonen, 
het therapeutisch klimaat en de persoonsgerichte zorg 
voor bewoners is hierdoor aanmerkelijk verbeterd. 
De lokale cliëntenraad Randerode adviseerde positief 
over deze interne verhuizingen en is nauw betrokken 
geweest.

Tijdelijk verblijf in Europarcs/Droomparken
Toen Habion, de eigenaar van onze locatie De Vier 
Dorpen, de huurovereenkomst met ZGA e.o. opzegde 
omdat het bedrijf zelfstandig verhuurbare woonruimte 
wilde creëren en in oktober 2021 startte met een 
grootschalige verbouwing van de locatie, stonden we 
voor de uitdaging om 63 bewoners tijdelijk te herhuis-
vesten. De zoektocht naar een tijdelijk vervangende 
locatie bleek geen eenvoudige, maar resulteerde 
in een bijzondere oplossing: tijdelijk verhuizen naar 
recreatiepark Europarcs (voorheen Droomparken) in 
een mooie, groene omgeving. We hebben zo persoons-
gericht mogelijk gekeken naar de huisvesting: de 
keuze van medebewoner in een huisje, de keuze voor 
een groepswoning en specifiek benodigde aanpas-
singen in het kader van veiligheid. Met vereende 
krachten.
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ZGA e.o. is actief in de regio en participeert in diverse 
bestuurlijke samenwerkingsverbanden. 

In verband met de diverse Covid-19-uitbraken was 
de regionale Taskforce Zorgcontinuïteit een belang-
rijk gremium om de zorg in de keten af te stemmen, 
zeker in het licht van hoog oplopend ziekteverzuim 
onder personeel vanwege coronabesmettingen en 
long covid bij alle zorgaanbieders. Het in 2020 voor 
Covid-19 ingerichte zorghotel in Casa Bonita, bestemd 
voor patiënten uit de regio, is in oktober 2021 in goed 
overleg weer gesloten.

Op een aantal terreinen vervult ZGA e.o. regionaal een 

Ook 2021 stond in het teken van Covid-19. Het hele 
jaar waren we alert en hebben we steeds zo pro-actief 
mogelijk gehandeld. Door een stevige organisatie-
structuur konden we signalen snel delen en communi-
catie intern en extern goed vormgeven. We zijn trots 
op onze snel ingezette boostermogelijkheid voor onze 
cliënten en medewerkers in november 2021. Toch 
stonden we bij de landelijke uitbraken begin 2021, 
in de zomer en eind 2021 voor grote uitdagingen in 
de zorgcontinuïteit. Het was mooi om de bereidheid 
van onze collega’s van de ondersteunende functies te 
zien om in te springen als roosters niet rond kwamen. 
Desondanks moesten we geregeld kiezen voor een 
opnamestop omdat we vanwege personeelsuitval 

2.6  Regionale samenwerking

2.7  Covid-19

trekkersrol, onder meer op het terrein van de arbeids-
marktproblematiek en de Technologie en Zorg Acade-
mie (TZA). Andere regionale samenwerkingsprojecten 
zijn: het crisiscoördinatiepunt, Kleurrijke Zorg en het 
netwerk palliatieve en geriatrische zorg. Er is breed 
overleg met alle lokale aanbieders over ketensamen-
werking en over doorstroming met onder andere het 
Gelre Ziekenhuis en thuiszorgorganisaties.

Zowel de gemeenten Apeldoorn en Zutphen als de 
gemeente Brummen hebben een regionale visie op de 
ouderenzorg opgesteld, met bijbehorende samenwer-
kingsconvenanten, overlegplatforms en uitvoerings-
plannen. ZGA e.o. is daarin vanzelfsprekend partner. 

en –tekort de kwaliteit van zorg onvoldoende konden 
borgen. Het Covid-19-gerelateerde ziekteverzuim 
steeg in sommige perioden naar ruim boven de 10%. 
Ook waren er om dezelfde redenen stagnaties in de 
uitstroom naar andere zorgpartners en de thuiszorg. 
Tegelijkertijd zagen wij eind 2021 dat de wachtlijst 
zelfs even ‘opgedroogd’ was, omdat in de thuissitua-
tie sterfte onder kwetsbare ouderen eveneens weer 
toenam. Covid-19 heeft veel persoonlijk leed veroor-
zaakt, zowel bij bewoners, bij naasten en bij collega’s. 
Ook bij ZGA e.o. waren in 2021, ondanks de boosters, 
onder onze cliënten veel besmettingen en overlijdens. 
De impact daarvan op ons zorgpersoneel is groot.

Verzuimcijfers 2021
In 2021 was, net als in de regio en de branche, meer 
verzuim dan in de jaren ervoor. In onderstaande 
grafiek is duidelijk te zien dat we eind 2020 / begin 
2021 te maken hadden met diverse coronauitbraken, 
waardoor het verzuimcijfer enorm opliep. Tussen 
het eerste en het tweede kwartaal van 2021 is een 
sterke daling van het verzuimcijfer te zien, maar waar 
bij andere organisaties de daling langer doorzette, is 
er binnen ZGA e.o. vanaf het tweede kwartaal alleen 
een stijgende lijn te zien. We merken dat steeds meer 
mensen uitvallen omdat ze te lang teveel gewerkt 
hebben of klachten genegeerd hebben. Dat resulteert 
in meer, maar vaak ook langdurig(er) verzuim.

2.8  Personeel

Het verzuimcijfer over 2021 ligt binnen ZGA e.o. 1% 
hoger dan het cijfer in de branche (9,46% t.o.v. 8,46%). 
Ons feitelijke verzuimpercentage ligt echter ongeveer 
0,62% lager, op 8,84%. Dit komt doordat wij binnen ZGA 
e.o. quarantaine wegens besmetting van bijvoorbeeld 
een huisgenoot registeren als verzuim. In werkelijkheid 
ligt ons verzuimcijfer dus net iets hoger dan het bran-
chegemiddelde. De gemiddelde meldingsfrequentie 
over 2021 is 0,94%. 39,6% van de medewerkers van ZGA 
e.o. heeft zich in 2021 niet ziekgemeld. Dat is hoger dan 
het branchegemiddelde (37,9%). 
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Grafiek 1: Ontwikkeling verzuimcijfer 2019 – 2021
Bron: Vernet

Instroom en uitstroom personeel
ZGA e.o. heeft te maken met een behoorlijke in- en uitstroom van personeel. Het betreft veel kleine contrac-
ten, een totaal van 219 medewerkers (66,5fte) is uit dienst gegaan en 216 medewerkers (56,7fte) zijn in dienst 
gekomen. We hebben in 2021 gewerkt aan de medewerkersreis en werken nu met buddy’s voor nieuwe mede-
werkers, er is een recruiter aangesteld voor de werving en er is actief beleid op talentontwikkeling. 
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Verbouwing De Vier Dorpen
Het is de eerste keer in Nederland dat bewoners van een zorginstelling voor langere tijd verhuizen naar een 
vakantiepark. Shirley Hagen, Teammanager Zorg en Welzijn van De Vier Dorpen: ‘Natuurlijk, de bewoners vinden 
het spannend, maar ze vinden het ook wel leuk, juist omdat het een vakantiepark is. Ze maken zich minder druk 
om de verhuizing dan hun families. De bewoners leven in het nu, zij kijken niet zo ver vooruit. Dat we het met 
elkaar doen, dat de zusters en de huisdieren meeverhuizen, stelt hun gerust.

 Mijn taak is om samen met de EVV’er en onze colle-
ga’s ervoor te zorgen dat de verhuizing en het wonen 
in Droomparken soepel verlopen en dat alles zoveel 
mogelijk blijft zoals de bewoners dat gewend zijn. We 
hebben extra aandacht voor alles en iedereen. Droom-
parken denkt goed met ons mee. Het is een prachtige 
locatie met faciliteiten waar we gebruik van kunnen 
maken. Je kunt er heerlijk wandelen in het groen, 
zwemmen, er is een winkeltje dat speciaal voor ons 
hun assortiment gaat uitbreiden, we hebben golfkar-
retjes om langere afstanden af te leggen.’

Peter van der Kleij, Teammanager Vastgoed & Huisves-
ting, draagt zorg voor het in goede banen  leiden van 
de bouwkundige, technische, facilitaire en logistieke 
processen, nodig om de verhuizingen, het wonen op 
de tijdelijke en straks in het gerenoveerde gebouw te 
realiseren. ‘De eigenaar van het gebouw, Habion, is de 
opdrachtgever, Zorggroep Apeldoorn is de gebruiker 
van het nieuwe gebouw. Door veel te praten, vragen 
te stellen en te luisteren naar de bewoners, de cliën-
tenraad en de andere betrokkenen kregen we een 

helder beeld van de wensen en behoeftes. 
Ik zie erop toe dat het eindresultaat wordt zoals we 
willen. Aannemingsbedrijf Draisma heeft veel ervaring 
met de bouw en verbouw van zorgwooncomplexen. 
Met ons team bezochten we onlangs aan eenzelfde 
soort project in Zwolle, eveneens een samenwerking 
tussen Habion en Draisma. Dat zag er goed uit.’

Shirley: ‘Uitgebreid informeren en met elkaar in 
gesprek blijven over wat er gaat gebeuren is wat de 
we afgelopen periode heel veel hebben gedaan. We 
waren in nauw contact met de bewoners, hun naasten, 
de collega’s, de behandelaars. Voor zorgen zochten 
we oplossingen en dat blijven we doen. Het plan is dat 
we met de bewoners tussentijds een keer bij de bouw 
gaan kijken en de aannemer zal tijdens de verbouwing 
een paar keer naar Droomparken komen met een 
update. We proberen iedereen er zoveel mogelijk bij 
te betrekken. Zo helpt de familie mee met inrichten en 
vergezellen zij de bewoners op de dag van  
de verhuizing.’ 

Story



Hoofdstuk 3  
Werken aan kwaliteit
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We vinden het belangrijk dat medewerkers ervaren 
dat de manier waarop wij met elkaar samenwerken 
(de cultuur) verandert en er meer ruimte ontstaat 
om met elkaar te werken aan verbeteringen. Om het 
belang hiervan te onderstrepen en voor verdieping 
van deze verandering startten we in 2021 met diverse 
ontwikkelprogramma’s (voor o.a. leidinggevenden, 
EVV’ers, adviseurs en vakgroepcoördinatoren), het 
kwaliteitsborgingsprogramma, de inzet van waardig-
heid en trots en het gezamenlijk uitwerken aan het 
teamconcept ‘samen werken, samen doen’. Door op 
onderwerpen als persoonsgerichte zorg, methodisch 
en multidisciplinair werken en ‘samen werken samen 
doen’ de dialoog te voeren over wat we met elkaar 
voor de cliënt willen bereiken, willen we bijdragen aan 
een lerende cultuur waarin je je kunt uitspreken, waar 
waardering is voor talenten en waarin fouten maken 
mag. Ook in 2022 zal dit binnen ZGA e.o.
prioriteit zijn. 

Programma Kwaliteitsborging
De (kwaliteits)visie van ZGA e.o. is ‘Ik blijf wie ik ben’. 
Hieronder verstaan wij dat de cliënt ervaart in regie te 
zijn en te mogen blijven wie hij of zij is. Zorg, welzijn 
en behandeling worden vormgegeven vanuit een 
persoonsgerichte, methodische en multidisciplinaire 
benadering. Als vertaalslag van deze visie naar de 
praktijk continueerden we in 2021 het programma 
kwaliteitsborging, dat onderverdeeld is in een stuur-
groep en drie verbindingsplatformen: 

- Persoonsgerichte zorg 
- Methodisch en Multidisciplinair werken 
- Samen Werken, Samen Doen. 

In de eerste fase is veel aandacht uitgegaan naar 
het neerzetten van de organisatorische samenwer-
kingsstructuren en het inregelen van de benodigde 
randvoorwaarden, zoals de inrichting van Pluriform 
Zorg en het ECD om het dagelijks werk te onder-
steunen en te monitoren. In de tweede fase gaat het 
vooral om het stimuleren van multidisciplinair leren en 
verbeteren. Waardigheid & Trots heeft ondersteuning 
geboden bij het aanbrengen van structuur rondom het 
methodisch leren werken en het verbeteren van de  
persoonsgerichte zorg.

3.1  Leren en kwaliteit

Bij persoonsgerichte zorg is inhoudelijk gewerkt 
aan de thema’s levensgeschiedenis, eigen leefritme, 
zinvolle daginvulling, persoonlijke inrichting & meubi-
lair en cliënt in regie. Voor 84% van de cliënten is het 
formulier ‘Ik blijf wie ik ben’ gevuld dat als basis dient 
voor het kunnen geven van persoonsgerichte zorg en 
welzijn. De EVV’er (zorg) en de activiteitenbegeleider 
(welzijn) trekken hier samen op bij de kennismaking 
met een cliënt. Vervolgens coördineert de activiteiten-
begeleider het welzijn in een team. Zorgmedewerkers 
leren dat welzijn ook een onderdeel van zorg is. Zo 
wordt er samen met de cliënt aandacht besteed aan 
een prettige dagbesteding.

Voor methodisch en multidisciplinair werken ligt de 
focus op methodisch werken en rapporteren. Het 
multidisciplinair ‘met elkaar leren’ staat voorop. In 
2021 organiseerden we zes workshops om de verschil-
lende disciplines per expertiselijn te trainen in metho-
disch werken. De getrainde ambassadeurs brengen 
deze kennis over naar hun teams. Er is een animatie 
ontwikkeld die hen daarbij ondersteunt. Daarnaast zijn 
medewerkers geschoold in het gebruik van Pluriform 
Zorg (PZ). Uitgelegd is wat de methodiek in PZ is en 
hoe PZ het methodisch werken ondersteunt. Boven-
dien is het ECD verder verbeterd, bijvoorbeeld t.b.v. de 
registratie van de WZD.

Voor Samen werken Samen doen ligt de focus op het 
ontwikkelen van een verpleegkundig concept, de 
positionering van de EVV’er, het ontwikkelen van 
functiefamilies zorg en welzijn en behandeling en 
het uitwerken van een overlegstructuur. Zo zijn de 
benodigde overleggen op afdelingsniveau in kaart 
gebracht en uitgewerkt zodat duidelijk is wat het doel 
van het desbetreffende overleg is, wie deelneemt, hoe 
de agenda eruit ziet en wat de overlegfrequentie is. 
De implementatie ervan gaat in 2022 van start. Ons 
doel is dat de medewerker eigenaarschap voelt van de 
samenwerking rondom een cliënt, verantwoordelijk-
heid voelt en de regie pakt om deze samenwerking te 
organiseren. 
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Kennisdeling door behandelaren 
Behandelaren ondersteunen cliënten en medewer-
kers met hun kennis. Zo is er met de uitbreiding van 
de uren van een beweegagoog ingezet op meer 
bewegen op de afdeling. Ergotherapeuten zijn verder 
gestart met PDL-scholingen. Logopedie heeft een 
tiental slikscholingen verzorgd, zowel ZGA-breed als 
maatwerkscholingen per afdeling. Ook hebben zij, 
samen met de diëtetiek, een actieve rol gehad in het 
ontwikkelen van een nieuwe visie op eten en drinken, 
dat nu onderdeel uitmaakt van persoonsgerichte 
zorg. Ook zingeving was een belangrijk thema. Onze 
geestelijk verzorger heeft de EVV’ers geschoold over 
levensvragen en zingeving en medewerkers en vrijwil-
ligers van De Spreng op het gebied van zingeving in de 
palliatieve zorg. Drie keer was er een moreel beraad 
om medewerkers te ondersteunen bij het beantwoor-
den van ethische vragen. 

Kwaliteitsverbetercyclus 
In 2021 hebben we verdere stappen gezet in het 
online kwaliteitsdashboard en het opstellen van een 
nieuwe kwaliteitsmonitor die ingericht is conform het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het komende jaar 
willen we deze monitor, de indicatoren en data verder 
uitbouwen én inbedden in de P&C-cyclus zodat het 
een integraal geheel vormt en zowel door teammana-
gers als MT-leden gebruikt wordt in de monitoring en 
aansturing. Dit gaat dan bijdragen aan het nog beter 
en cyclisch doorlopen van de gehele PDCA-cyclus (de 
jaarplannen en de kwartaalrapportages), zowel op 
operationeel, tactisch als strategisch niveau, zodat we 
successen en verbeteringen kunnen vieren en kunnen 
blijven leren en verbeteren.

Inzet kwaliteitsverpleegkundigen
Op verschillende afdelingen zijn vijf kwaliteitsverpleegkundigen werkzaam. De kwaliteitsverpleeg-
kundige is ondersteunend aan een team en stelt samen met de teammanager en het team zorgkwali-
teitsdoelen op waar aan gewerkt gaat worden,  bijvoorbeeld over een onderwerp rondom methodisch 
werken of persoonsgerichte zorg. Want hoe vertaal je dit naar de dagelijkse praktijk? Kwaliteitsver-
pleegkundigen coachen de medewerkers, bijvoorbeeld in het schrijven van rapportages en het werken 
met de SOAP-methode. Dit biedt de mogelijkheid om meer maatwerk in de zorgverlening te bieden. 
Ook het werken met de PDCA-cyclus is geïntroduceerd waarbij de EVV’ers de lopende verbeteringen 
op de afdeling monitoren met behulp van de verschillende fasen: plan-do-check-act. Hoewel de juiste 
manier van werken met kwaliteitsverpleegkundigen voor sommige afdelingen in het begin nog wat 
zoeken was, wordt de inzet van deze verpleegkundigen inmiddels als een meerwaarde ervaren die 
leidt tot merkbare resultaten op de afdelingen.

In 2021 zijn werkafspraken en overlegstructuren 
ingericht om het afhandelen en leren van de mic-mel-
dingen te faciliteren. Op operationeel niveau wordt 
maandelijks gekeken naar binnengekomen meldin-
gen. Per expertiselijn is een tactisch, multidisciplinair 
overlegorgaan in het leven geroepen dat per kwartaal 
overstijgend kijkt naar de meldingen. In de kwaliteits-
monitor worden op MT-niveau de data halfjaarlijks op 
hoofdniveau besproken. 

Klachten
Het aantal interne klachten in 2021 was 62. Dit leidde 
in één geval tot een klacht bij de externe klachtencom-

3.2  Klachten, incidenten en calamiteiten 

missie die de klacht op alle vier aangevoerde gronden 
ongegrond verklaarde. Het totaal aantal klachten 
is een toename van 27% t.o.v. 2020 (48 klachten). 
We hebben een toename gezien in klachten die te 
maken hebben met de door ZGA e.o. gehanteerde 
coronamaatregelen en een deel kwam voort uit de 
verhuizing van de bewoners van de Vier Dorpen naar 
recreatiepark Droomparken (7 klachten). De meeste 
klachten spelen op locatie Winkeweijert (Geriatrische 
Revalidatiezorg). Op deze locatie vindt ook de hoogste 
doorstroom van patiënten plaats. De meeste klachten 
betroffen de ervaren kwaliteit van zorg & behandeling 
en communicatie en bejegening.
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Meldingen incident cliënten (MIC)
Ten opzichte van 2020 was er een stijging van circa 13% van de meldingen. Die stijging komt waarschijnlijk 
doordat we in 2021 in zorgteams veel aandacht hebben besteed aan het belang van incidentmeldingen als bron 
om van te leren en te verbeteren. De meeste meldingen zijn medicatiegerelateerd. Vanaf februari 2021 is het 
elektronisch toediensysteem gefaseerd ingevoerd. Door dit gebruik zien we het aantal medicatiemeldingen 
gestaag dalen. We delen de uitkomsten van de incidentmeldingen breder in de organisatie, zodat we er samen 
van leren en verbeteringen kunnen doorvoeren.

Calamiteiten
We hebben in 2021 vijf onderzoeken uitgevoerd naar calamiteiten en meldingen. De twee calamiteiten ‘geweld 
in de zorgrelatie’ zijn door een onafhankelijk expert onderzocht. Deze betroffen ingrijpende incidenten tussen 
cliënten. Deze onderzoeken zijn beoordeeld door de IGJ en inmiddels afgesloten. De drie meldingen die wij via 
de IGJ ontvingen hadden te maken met de verhuizing van De Vier Dorpen naar recreatiepark Droomparken. Deze 
zijn conform verzoek van de IGJ in één intern onderzoek samen genomen. Het onderzoeksrapport is begin 2022 
aangeboden aan de IGJ.

2019 2020 2021

Interne onderzoeken 2 0 1 intern onderzoek op verzoek van de 
IGJ op grond van 3 meldingen bij de 
IGJ

Externe onderzoeken 4 3 2  

Externe onderzoeken –
geweld in de zorg relatie

2
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De meting van de verpleeghuisindicatoren over 2021 is uitgevoerd in februari 2022. We zien een mooie stijgende 
lijn.

3.3  Verpleeghuisindicatoren 

Indicatoren Verslagjaar 
2019

Verslagjaar 
2020

Verslagjaar 
2021

Continentie Percentage cliënten waarbij een plan voor 
zorg rondom de toiletgang is vastgelegd in 
het zorgdossier.

70% 76% 87%

Decubitus Gemiddeld percentage cliënten (prevalen-
tie) met instellingsverworven decubitus 
categorie 2 of hoger.

1,0% 1,6% 1,6%

Bespreken 
medicatiefou-
ten in het team

Percentage afdelingen waar medicatie-
fouten tenminste een keer per kwartaal 
multidisciplinair worden besproken met 
medewerkers van de afdeling op basis van 
meldingen die zijn gedaan.

33% 60% 96%

Aandacht voor 
eten & drinken

Percentage cliënten waarbij voedselvoor-
keuren in de afgelopen zes maanden zijn 
besproken en vastgelegd in het zorgdossier.

61% 75% 86%

Advanced Care 
Planning

Percentage cliënten waarbij beleidsafspra-
ken rondom het levenseinde zijn vastgelegd 
in het zorgdossier.

99% 97% 98%

Resultaten indicatoren verpleeghuiszorg

De resultaten van de metingen per locatie publiceren we jaarlijks in een openbare database en zijn te vinden via 
https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-verpleeghuiszorg. 
Decubitus wordt maandelijks ZGA-breed gemeten door de wondverpleegkundige in samenwerking met de aan-
dachtsfunctionarissen decubitus. Hierop wordt actief gestuurd. We zijn overgegaan tot de aanschaf van nieuwe 
matrassen die moeten gaan helpen om decubitus te voorkomen.

De ervaringen van cliënten worden jaarlijks gemeten door een onafhankelijk extern bureau, Facit. De tabel op de 
volgende pagina geeft per zorgsoort de gemiddelde totaalscore op de zes deelvragen van Zorgkaart Nederland 
weer. In 2021 is voor het eerst via deze methodiek gemeten.

3.4  Cliëntervaringen

 https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-verpleeghuiszorg
 https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-verpleeghuiszorg
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Zorgsoort Gemiddelde totaalscore 6 deelvragen ZorgkaartNederland
Score (aantal respondenten)

Somatiek 7,3 (n=25)

Psychogeriatrie 8,0 (n=116)

Dagactiviteiten 8.1 (n=95)

Eerstelijnsverblijf 6.8 (n=10)

Geriatrische revalidatiezorg 8.0 (n=29)

Wijkverpleging 8.6 (n=20)

Cliënttevredenheid: score ZorgkaartNederland

Er is in 2021 hard gewerkt aan de verdere implemen-
tatie van de Wet Zorg en Dwang (Wzd). Problemen 
met betrekking tot de registratie in het ECD zorgden 
ervoor dat dit soms werd bemoeilijkt, de belangrijkste 
problemen zijn echter allemaal weggenomen. Om de 
zorgverantwoordelijken op de afdelingen te onder-
steunen bij het werken conform de Wzd waren er 
gedurende 2021 (twee)wekelijkse vragenhalfuurtjes.

Het nieuwe beleid dat uitvoering geeft aan de Wet 
zorg en dwang is gereedgemaakt en de visie is vorm-
gegeven. Ook is een implementatie- en scholingsplan 
opgesteld om de kennis en het bewustzijn bij alle zorg-
medewerkers rondom het thema vrijheid te vergroten. 
In verband met de Covid19-uitbraak vanaf november 
2021 en het daarmee gepaard gaande zorgcontinuï-
teitsplan hebben we de verdere implementatie naar 
2022 moeten uitstellen.

Visie op vrijheid
De wet gaat uit van ‘geen onvrijwillige zorg, tenzij…’. 
In aansluiting op de geest van de wet en voortkomend 
uit onze zorgvisie ‘Ik blijf wie ik ben’ is het uitgangs-
punt van ZGA e.o.: vrijwillige zorg. We bespreken met 
cliënten en vertegenwoordigers wat voor hen vrijheid 
betekent, om zo samen, waar mogelijk, te voorkomen 
dat onvrijwillige zorg nodig is. De vrijheid en  

3.5  Wet zorg en dwang
autonomie die cliënten thuis gewend waren, zetten 
we bij de ZGA e.o. voort. Het bevorderen van de 
vrijheid dragen we uit vanaf het moment dat cliënten 
bij ons komen wonen. Met elke cliënt zoeken we naar 
een passende balans tussen vrijheid en veiligheid en 
we richten onze processen zo in dat dit mogelijk is. We 
gaan uit van open deuren en zetten waar nodig tech-
nologie in om de bewegingsvrijheid te bevorderen. In 
2022 starten we op afdeling Koningsbeek en voeren 
we ZGA-breed op alle afdelingen de dialoog over deze 
visie en de in de praktijk ervaren dilemma’s.

Ingezette onvrijwillige zorg in 2021
Bij ZGA e.o. zijn 261 mensen niet vrijwillig opgenomen 
op grond van een maatregel (RM, IBS of besluit tot 
opname en verblijf). Als we inhoudelijk kijken naar de 
inzet van onvrijwillige zorg, zien we dat in 2021 bij 96 
van deze cliënten geregistreerd is dat er onvrijwillige 
zorg is ingezet volgens de Wet zorg en dwang (zie 
onderstaande tabel). Bij de meeste van deze cliënten 
(67,7%) ging het om beperking van de bewegingsvrij-
heid, gevolgd door medische handelingen en overige 
therapeutische maatregelen (31,3%). Met de imple-
mentatie van bovenstaande visie en het Wzd-beleid in 
2022 streven wij ernaar om de inzet van onvrijwillige 
zorg te verminderen.
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Overzicht ingezette onvrijwillige zorg zoals geregistreerd onder de Wzd binnen heel ZGA.

Vorm van onvrijwillige zorg

Unieke 
cliënten 
per cate-
gorie 

(n)

aandeel t.o.v. 
totale aantal PG 
cliënten dat in 
2021 bij ons 
verbleef (n=312)

%

aandeel dat deze vorm 
van onvrijwillige zorg 
heeft gehad t.o.v. 
totaal aantal cliënten 
dat onvrijwillige zorg 
heeft gehad (n=96)
%

a. Medische handelingen en overige therapeuti-
sche maatregelen

30 9,6 31,3

b. Beperking van de bewegingsvrijheid* 65 25,0 67,7

Onbekend 1 0,3 1,0

Fixatie door toepassing van mechanische middelen 61 16,9 63,5

Fysieke fixatie 8 2,6 8,3

c. Insluiten 4 1,3 4,2

In een ruimte afzonderen 4 1,3 4,2

d. Uitoefenen van toezicht op de cliënt 7 2,2 7,3

Toepassing elektronische traceringsmiddelen 6 1,9 6,3

Toepassing overige domotica in privéruimte 1 0,4 1,0

e. Onderzoek van kleding of lichaam 3 1,0 3,1

f. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op 
gedragsbeïnvloedende middelen

1 0,3 1,0

g. Controleren op de aanwezigheid van gedrags-
beïnvloedende middelen

3 1,0 3,1

h. Beperkingen in de vrijheid van de cliënt om zijn 
eigen leven in te richten

1 0,3 1,0

Beperking gebruik communicatiemiddelen 1 0,3 1,0

i. Beperkingen van het recht op het ontvangen 
van bezoek

2 0,6 2,1

Totaal cliënten waarbij een of meerdere maatre-
gelen zijn ingezet

96 30,8 100



Gouden jubileum voor vrijwilliger 
Evert van Rijssen

Het begon allemaal in het jaar 1970. Na een oproep vanuit 
het buurthuis in zijn woonwijk is Evert gestart met vrijwil-
ligerswerk. Hij vertelt: ‘In de oproep werd gevraagd of er 
mensen hulp konden gebruiken. Ik reageerde daarop dat 
ik wel hulp kon bieden. Op deze oproep reageerde één 
persoon en wij werden aan elkaar gekoppeld. Nadat ik een 
tijdje hulp had geboden, werd deze persoon opgenomen 
in Casa Bonita aan de Loolaan. Ik bleef bezoekjes brengen 
en zo rolde ik in het werk van bezoekersvrijwilliger binnen 
Casa Bonita.’ 

Steile trap
Evert heeft nog verschillende krantenartikelen bewaard 
vanuit deze tijd. Zo haalt hij een uitgave van Krasse 
Babbels tevoorschijn die is uitgebracht toen Casa Bonita 
25 jaar bestond. ‘Het leven zag er toen heel anders uit. 
Het was in sommige opzichten best wel behelpen. Zo was 
er bijvoorbeeld geen indicatiecommissie zoals nu. Als er 
een plekje vrij was in het oude Casa, iemand hier en daar 
wat connecties had en de steile trap kon beklimmen dan 
kon de volgende dag al verhuisd worden. Soms werden de 
bewoners zelfs op de rug van een medewerker, of zelfs 
door directeur de heer De Jonge, naar boven of beneden 
gedragen’, vertelt Evert. Daarnaast waren er toen ook 
geen tilliften, geen praktische ziekenhuisbedden, geen 
activiteitenbegeleiding, geen verpleeghuisarts en zelfs 
geen apart mortuarium. Evert: ‘Een overledene moest in 
een laken van de trap af worden gedragen en werd afge-
legd in het washok en opgebaard bij de rolstoelen. Het 
was inderdaad best wel behelpen allemaal.’ Ondanks dat, 
spreekt Evert vol liefde over de vroegere tijd. ‘Er was echt 
aandacht voor de bewoners. Er waren zoveel zusters dan 
er soms zelfs teveel waren. Dat zou je vandaag de dag niet 
meer meemaken’. 

Naast bezoekersvrijwilliger werd Evert ook chauffeur. Dit 
deed hij voornamelijk in het weekend, omdat hij doorde-
weeks een betaalde baan had. ‘Ik  bracht bewoners in het 
weekend naar huis en haalde ze vervolgens weer op om 
ze naar hun locatie te brengen. Ik denk dat ik dit zo’n 25 
jaar heb gedaan. In deze periode bleef ik overigens wel 
gewoon bezoekjes brengen aan cliënten hoor. Mijn vrouw 
heeft mij hierin altijd gesteund. Zij zorgde ervoor dat ik 
op tijd te eten had, en dat ik vervolgens op tijd bij Casa 
Bonita aan kwam’, vertelt hij. 

Maar liefst vijftig jaar is Evert van Rijssen vrijwilliger geweest binnen Zorggroep Apeldoorn, locatie Casa 
Bonita. Zo heeft hij gewerkt als chauffeur, is hij initiatiefnemer geweest van de kerkdiensten en heeft hij 
zijn steentje bijgedragen via de cliëntenraad. En nu zette hij in juli 2021 een punt achter zijn jarenlange 
vrijwilligerswerk. 

In 1975 heeft Evert de kerkdiensten binnen Casa 
Bonita opgezet. Dit deed hij vanuit zijn eigen kerk 
en later sloten daar andere kerkgenootschappen 
bij aan. Zo konden er wekelijks diensten gehouden 
worden. En alsof dat nog niet genoeg was, sloot 
Evert zich in 1998 aan bij de cliëntenraad. ‘Dit 
werk vond ik altijd heel erg fijn om te doen. Al het 
vrijwilligerswerk doe je immers voor de bewoners. 
Hierbij voel ik mij betrokken.’ In deze beginperiode 
bestond de cliëntenraad van Casa Bonita uit wel 
twaalf leden. Vooral de kerstontbijten blijven Evert 
bij. Hij vertelt: ‘In de grote zaal werd met bewoners 
en personeel tijdens de kerstdagen het kerstont-
bijt gehouden. Je zag de bewoners  genieten. Dat 
gaf mij ook veel voldoening.’ Ook in de Centrale 
Cliëntenraad heeft Evert vervolgens zijn steentje 
bijgedragen. Vanwege zijn hoge leeftijd heeft 
Evert besloten om te stoppen met zijn vrijwilligers-
werk. Vanwege de coronamaatregelen kan er geen 
groot afscheid georganiseerd worden voor Evert. 
Al had hij dat natuurlijk dubbel en dwars verdiend.

Al kruipt het bloed waar het niet gaan kan, want hij 
blijft nog wel betrokken bij Zorggroep Apeldoorn. 
Zo is hij nog wel op de achtergrond aanwezig bij de 
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, 
de financiële commissie.

Story



Hoofdstuk 4  
Financiën
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De financiële resultaten 2021 zijn positief. Dit is voor-
namelijk te danken aan de enorme inzet en flexibiliteit 
van onze medewerkers. Verschillende patronen wijzig-
den namelijk door de Covid-19-pandemie. Zo was er 
sprake van sterke versnellingen of vertragingen in de 
instroom van cliënten die in sommige perioden leidde 
tot piekbelasting. Daarnaast faciliteerde ZGA e.o. in 
opdracht van de VNOG en ROAZ het regionale zorgho-
tel Chrysant voor Covid-19-patienten. De verschillende 
wijzigingen zoals extra uren in het kader van piekbe-
lasting en toename van het ziekteverzuim of compen-
satie van leegstand zijn op kostenniveau vergoed. 
Deze maatschappelijk belangrijke inzet betekende 
ook dat de omzet op peil bleef. Of anders gezegd: de 
financiële compensatie is door ZGA e.o. ingezet om 
een belangrijke maatschappelijke bijdrage te kunnen 
leveren in de Covid-19-pandemie. Medewerkers 
hebben hierin, zoals altijd in de zorg, een sleutelrol.

In relatie tot 2020, waarin sprake was van een voorzie-
ning tot ombuiging van het resultaat, is in 2021 ook 
sprake van een succesvolle reductie van formatie in 
de overheadfuncties. Dit betekent een forse bespa-
ring, wat mede heeft bijgedragen aan de positieve 
ontwikkeling van het resultaat. Vanzelfsprekend blijft 

4.1 Financiële resultaten 2021

ZGA e.o. met de toenemende druk vanuit de arbeids-
markt en de mogelijkheden van automatisering in de 
komende jaren optimaliseren, zowel in overhead als in 
de zorg.

Voor 2021 is het belangrijk te duiden dat de compen-
satiemaatregelen zoals in de beleidregels zijn opgete-
kend voor ZGA e.o. onverwacht niet voor het hele jaar 
2021 in de herschikking zijn aangehouden. Hierover 
is verschil van inzicht tussen onder andere ZGA e.o. 
en het Zorgkantoor Zilveren Kruis. Dit is aanhangig 
gemaakt bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Een 
reactie danwel uitspraak wordt in 2022 verwacht. In 
de huidige cijfers is de compensatie opgenomen zoals 
op moment van schrijven aangehouden en vastgesteld 
door het Zorgkantoor.  

Voor de details en toelichting van de financiën verwij-
zen wij naar de bijgesloten jaarrekening. In onder-
staande tabel is een uitsplitsing naar operationeel 
resultaat opgenomen. Hierbij zijn materiële eenmalige 
posten uit het resultaat gehaald om de onderliggende 
ontwikkeling te laten zien. Deze posten zijn allen 
specifiek toegelicht in de jaarrekening.   

Algemene toelichting op resultaatontwikkeling 2021

Resultaat na belastingen 1.420

Bij: Correctie voorziening 45-jaars-regeling 804

Af: Omzet afronding verlieslatend contract -162

Af: Vrijval voorziening verlieslatende contracten -462

Af: Omzet Coronahotel 2020 -422

Genormaliseerd resultaat 1.178
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Naast het operationele resultaat is het voor stakeholders belangrijk om inzicht te hebben in de financiële ratio’s 
van ZGA e.o. Deze ratio’s worden gebruikt om de financiële gezondheid van ZGA e.o. te duiden. Enkele ratio’s zijn 
onderdeel van de overeenkomsten met financiële instellingen als banken en het Waarborgfonds voor de Zorg. In 
deze tabel is zichtbaar dat er voor alle ratio’s een verbetering is behaald ten opzichte van 2020. Als achtergrond 
is het hierbij belangrijk te duiden dat dit ook noodzakelijk is gezien de vastgoedopgave waar ZGA e.o. voor staat.

In 2022 zal het voor ZGA e.o. belangrijk zijn om de transitie te volbrengen om weer zonder compenserende maat-
regelen haar bedrijfsvoering op orde te hebben. Dit vraagt wendbaarheid omdat er in de omgeving geen sprake 
is van de stabiele (Pre-Covid) situatie terwijl de financiering nog wel op deze leest geschoeid is. Inzicht in  
afhankelijkheden en sturing op de dwarsverbanden tussen personele capaciteit, beschikbaarheid van bedden, 
impact van Covid-verzuim en opnamecapaciteit is kritisch voor financiële robuustheid in 2022. 

4.2  Financiële ratio’s

Ratio's Banknorm ZGA 2018 2019 2020 2021

Solvabiliteit 25,00% 39,58% 41,19% 31,04% 35,66%

Current Ratio Geen norm 0,93 0,89 1,02 1,10

DSCR 1,40 1,72 1,90 2,26 4,16



Hoofdstuk 5  
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Arbeidsmarktkrapte
De arbeidsmarkt in de zorg staat onder grote span-
ning. Er liggen eisen vanuit het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg, terwijl tegelijkertijd sprake is van 
arbeidsmarktkrapte enerzijds en dubbele vergrijzing 
anderzijds, waardoor de zorgvraag toeneemt. Ook zijn 
het ziekteverzuim en de uitstroom hoog, mede veroor-
zaakt door de hoge werkdruk tijdens de Covid19-uit-
braken (zie ook paragraaf 2.6). Een aanzienlijk percen-
tage van onze medewerkers kampt met de gevolgen 
van long covid of uitgestelde zorg. Het opvangen van 
ziekteverzuim of vakantieverlof zorgt voor een flinke 
opgave.

Investeren in de medewerkers
Wij willen een goede werkgever zijn voor onze mede-
werkers. In 2021 hebben we een start gemaakt met 
het opstellen van integraal HR-beleid onder de titel 
‘medewerkersreis’. De ‘medewerkersreis’ schetst 
de samenhang tussen de voor ZGA e.o. relevante 
HR-onderwerpen om proactief, flexibel en op een 
onderscheidende manier in te spelen op de continue 
veranderingen in de arbeidsmarkt. Het boeien, laten 
groeien en behouden van onze medewerkers en het 
professionaliseren en eigentijdser maken van onze 
HR-dienstverlening is ons doel. Dit gebeurt op diverse 
manieren: er wordt ingezet op talentontwikkeling, 
aandacht voor werkplezier, duurzame inzetbaarheid 
en inzet van IT-oplossingen. Medewerkers krijgen naar 
hun eigen kwaliteiten en behoeften meer mogelijkhe-
den in opleiding, roostering en invulling van hun werk. 

Daarnaast is ZGA e.o. actief in de regionale zorgketen 
om samenwerking op expertise en efficiënte inzet 
regionaal steviger te organiseren. ZGA e.o. is trekker 
van het regionale arbeidsmarktproject waarin de 
afstemming rond werving en opleiding van personeel 
voor de regio moet plaatsvinden, participeert in het 
project ‘Kleurrijk zorgen’ en zal in 2022 aan de slag 
gaan met ‘het potentieel pakken’.

COVID-19
Covid-19 had een grote impact op de zorg. Er is veel 
gevraagd van onze medewerkers en er was veel extra 
inzet nodig om de toegenomen zorgvraag te kunnen 
beantwoorden. Niet alleen onze cliënten werden ziek, 
maar ook onze medewerkers. Een deel van onze mede-
werkers kreeg te maken met long covid of uitgestelde 
zorg, waardoor ze een langere periode niet konden 
werken. Bij de landelijke uitbraken begin 2021, in de 
zomer en eind 2021 hebben we voor grote uitdagin-
gen in de zorgcontinuïteit gestaan en vanwege gebrek 

aan personeel en omdat we de kwaliteit van zorg niet 
voldoende konden borgen geregeld moeten kiezen 
voor het stopzetten van opnames. 

De schommelende bezetting heeft ook grote financi-
ele impact, zeker nu de compensatiemaatregelingen 
versoberen. Zorgorganisaties moeten nu, net als 
gewone organisaties, zelfstandig hun financiën stabi-
liseren. Gezien de volatiliteit en snelheid in ontwikke-
lingen en de afhankelijkheid van prijssetting door de 
overheid is dit een majeur risico. ZGA e.o. heeft haar 
liquiditeitspositie de afgelopen jaren versterkt. Dit zal 
blijvend noodzakelijk zijn om de disbalans tussen prijs-
setting door de overheid en demografische en econo-
mische onzekerheid het hoofd te kunnen bieden.  

Cybersecurity
Cybersecurity is een toenemend maatschappelijk 
vraagstuk. In 2021 heeft ZGA e.o. haar IT sterk gemo-
derniseerd. Op alle locaties is nu wifi aanwezig en in 
2021 worden locaties aan glasvezel aangesloten. De 
risico’s op het gebied van cybersecurity nemen toe. Dit 
geldt in het algemeen als risico voor de bedrijfsvoe-
ring, maar krijgt ook betekenis voor de gezondheid en 
welzijn van bewoners en cliënten, naarmate we meer 
digitale e-health-toepassingen inzetten. Wij zijn ons 
hiervan bewust en we hebben de volgende  
maatregelen genomen:

• We nemen meer cloudservices af en werken minder 
on-premise. Dit diversifieert het cyberrisico en heeft 
als valide basis dat softwareleveranciers dit beter 
kunnen dan ZGA e.o.

• Er heeft in 2020 en 2021 een upgrade van de (bevei-
ligings)infrastructuur plaatsgevonden waarmee de 
verdediging tegen cybersecurity risico’s is versterkt.

• We werken samen met specifieke adviespartners 
om beveiliging en bewustzijn verder te ontwikkelen.

Inflatierisico’s, waaronder op vastgoed, 
energie, bouwkosten, rente.
De wereldwijde ontwikkelingen rond de kapitaal- en 
grondstoffenmarkten maken dat zowel organisatiere-
sultaat als kostprijs van de benodigde investeringen 
een hogere volatiliteit zullen kennen. Met het oog 
op deze volatiliteit is het regelmatig valideren van 
begrote uitgangspunten en afdekken van projectrisi-
co’s met een materiële omvang een ontwikkeling die 
binnen ZGA e.o. toenemende aandacht krijgt.

Imago-ontwikkeling

5.1  Risico’s
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Het imago van de organisatie wordt steeds belangrij-
ker. De aantrekkelijkheid als werkgever bepaalt een 
groot deel van het succes van een organisatie. Dat 
werkt door in de medewerkertevredenheid en vertrek 
van medewerkers, maar ook in cliënttevredenheid, 
kwaliteit en de financiële ruimte om meer voor mede-
werker en bewoners te kunnen betekenen. Een sterk 
positief imago draagt bij aan kwaliteit en gezonde 
bedrijfsvoering. Door de arbeidsmarkt ontwikkeling en 
geprognotiseerde macroplafonds zal er meer druk op 

het imago kunnen ontstaan. 
Wij investeren hier zowel intern als extern in door: 
versterking van de interne communicatie, het vieren 
van successen en delen van mooie verhalen binnen de 
organisatie en extern door actieve regionale samen-
werking, het leveren van positieve bijdragen aan regio-
nale vraagstukken en door meer externe publiciteit te 
genereren. Daarnaast is ZGA e.o. een belangrijke regio-
nale speler in de opleiding van toekomstige collega’s.      

Ontwikkeling zorgvraag 
De zorgvraag zal zich vanwege de demografische 
druk de komende jaren sterk blijven ontwikkelen. De 
verwachting is dat in toenemende mate een bijdrage 
van de bewoner door de overheid of marktwerking 
verplicht en of noodzakelijk wordt. ZGA e.o. heeft met 
het zicht op nieuwbouw een goed uitgangspunt voor 
deze ontwikkeling en neemt daarin een strategische 
regionale positie en op de onderdelen hoogcomplexe 
zorg een bovenregionale positie in. 

5.2  Kansen

IT-inzet
Binnen de zorg nemen de mogelijkheden van IT-toe-
passingen steeds verder toe. Als trekker van het TZA 
-programma is ZGA e.o. aanjager van deze ontwikke-
ling. Daarnaast wordt er door ZGA e.o. na implementa-
tie van Power BI steeds meer datagedreven gestuurd 
en is deelname aan KIK-V  geïnitieerd. Allemaal initia-
tieven die zorg en IT nader tot elkaar moeten brengen. 
De zorg wordt effectiever, de tijd voor de bewoner 
blijft door IT in de toekomst maximaal, ook bij een 
lagere inzet van fte’s door druk vanuit de arbeidsmarkt 
of overheid. 

5.3  Risicomanagement

Het risicomanagement binnen ZGA e.o.is aan het 
veranderen. ZGA e.o. is in het verleden primair risico-
mijdend geweest. Veel nieuwe ontwikkelingen werden 
afgehouden en de organisatie heeft daarmee een 
slag gemist. Tijdens de coronapandemie is gericht 
ingezet op het loslaten van deze houding. We vinden 
het belangrijk om waar nodig overdachte en gecal-
culeerde risico’s te nemen om invulling te kunnen 
geven aan onze koers. Zo hebben we enerzijds veel 
mobiele devices aangekocht, is wifi verbeterd en is 
ook fors geïnvesteerd in cybersecurity. Deze keuzes 

zijn gemaakt niet alleen op basis van business cases, 
maar vanuit gezond verstand, ingehuurde kennis van 
ontwikkelingen in de zorg en integraal zicht op ont-
wikkeling van de bedrijfsvoering. Wij werken gericht 
naar kansen toe en er dekken gericht risico’s af. De 
volgende stap is om vanuit dit risico/kans-denken 
naar daad werkelijk structureel risicomanagement 
te gaan. Wij zullen daarom de komende jaren onze 
organisatie beheersing stapsgewijs verder inbedden 
in de reguliere bedrijfsvoering.  

https://www.kik-v.nl/ 
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Nieuwe locatie dagactiviteiten
Op 25 oktober is de nieuwe locatie van de dagactiviteiten aan de Prins Willem in gebruik genomen. Op deze plek 
kunnen thuiswonenden met dementie, afasie, lichamelijke problemen of Parkinson terecht voor een zinvolle 
invulling van hun dag. Naast deze locatie heeft de Zorggroep ook dagactiviteiten op de reeds bekende locaties: 
De Botter (Viermaster), Twello, Prinsenbeek (Casa Bonita) en Radio Kootwijk.

‘We hebben hier met z’n 
allen hard aan gewerkt 
en naartoe geleefd. We 
zijn blij en trots met het 
resultaat en wij gaan hier 

met de bezoekers, een 
geweldige tijd hebben.’ 

- Anne-Els Arts-
teammanager zorg & welzijn

De afgelopen maanden is de 
begane grond van de locatie 
grondig verbouwd. Centraal in het 
pand is de ontmoetingsruimte. 
Hier komen de bezoekers binnen, 
drinken koffie en eten gezamenlijk. 
Vanuit de ontmoetingsruimte volgt 
iedereen zijn of haar eigen pro-
gramma; in groepsverband, maar 
ook individueel. De nieuwe locatie 
bestaat uit verschillende ruimtes. 
Er zijn ruimtes ingericht voor een 
specifieke activiteit. Zo hebben we 
een schilderatelier, muziekruimte, 
werkplaats, multimediaruimte en 
een huiskamer waar iemand even 
tot rust kan komen. Ook zijn er 
ruimtes die voor verschillende acti-
viteiten gebruikt kunnen worden. 
Het voordeel van deze multifuncti-
onele ruimtes is dat er extra reke-
ning gehouden kan worden met de 
wens van de bezoeker.

Story

Samen, net als thuis
Anne-Els Arts teammanager van 
de dagactiviteiten. Ze vertelt: 
‘Het sociale aspect op de nieuwe 
locatie is belangrijk. Bezoekers 
komen natuurlijk om activiteiten 
te doen, maar daarnaast ook om 
contacten te leggen en om gelijk-
gestemden te ontmoeten. We 
betrekken hen dan ook bij alle 
werkzaamheden die er op een dag 
plaatsvinden.’ Deze persoonlijke 

benadering speelt een belangrijke 
rol op de nieuwe locatie. ‘Er wordt 
gebruik gemaakt van de talenten 
die mensen hebben. Zo onderhou-
den bezoekers van DemenTalent 
de tuin, zorgen ze samen voor de 
maaltijden en de catering en behe-
ren ze de Spel-O-Theek. Op deze 
manier werken bezoekers, mede-
werkers en vrijwilligers samen aan 
een mooie dag’, legt Anne-Els uit. 



Hoofdstuk 6  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
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ZGA e.o. is sterk maatschappelijk verankerd in de 
regio. De relaties met gemeente Apeldoorn en colle-
ga-zorgorganisaties zijn waardevol en belangrijk. ZGA 
e.o. heeft zich in haar de statutaire doelstellingen 
verbonden aan maatschappelijk ondernemen en par-
ticipeert ook in het preventieakkoord van gemeente 
Apeldoorn. 

Duurzaamheid 
ZGA e.o. wil naast de ambities rond de zorgverlening 
ook een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsop-

gave waar Nederland en de wereld voor staan. 
De ambitie van ZGA e.o. is reeds in 2018 onderschre-
ven met de ondertekening van de Green Deal. Wij wer-
ken met enkele vastgoedpartijen en hebben vastgoed 
in eigendom. Voor allebei worden stappen gezet naar 
verduurzaming. Wij streven in deze verduurzaming 
naar een kostenneutrale transitie. We hebben daartoe 
in 2021 een CO2-reductietool ingevoerd. Met de toe-
genomen energieprijzen zullen de plannen ook vanuit 
het energetisch perspectief met urgentie worden 
uitgevoerd. Voor locaties waar het vastgoed dusda-
nig sterk verouderd is dat nieuwbouw noodzakelijk 
is, zullen investeringen in duurzaamheid samenvallen 
met nieuwbouw. Alleen dit biedt maximale reductie 
van CO2, waarbij de financiële stroom voor de zorg in 
tact blijft. In onderstaande tabel is het verloop van het 
energieverbruik van de afgelopen jaren af te lezen. In 
het kader van de in de toekomst verplichte rapportage 
(ESG/CSRD-reporting ) is dit nu reeds opgenomen. We 
gaan ervan uit dat de ambitie de komende jaren in 
deze cijfers zichtbaar wordt. 

Onderdeel 2019 2020 2021 eh

Electriciteit 3.373.447 3.257.668 2.997.879 kWh 1

Gas 724.751 749.680 698.769 m3 1

Stroom 10.035 8.508 12.350 GJ 2

Warmte 1.436 2.469 2.908 GJ 2

1. I.v.m. samenwerkingen op enkele locaties, Hofstede, Barnte, Beekwal, Tolzicht, Avondzon bij Zorggroep Apeldoorn 
e.o. niet opgenomen. 
2. Doorlevering vanuit Gelre ziekenhuizen voor locatie Randerode.

Naast de ambitie voor nieuwbouw heeft ZGA e.o. ook andere stappen genomen. We hebben publieke laadpalen 
geplaatst voor elektrisch vervoer en ook in het eigen wagenpark zijn wij gestart met elektrisch rijden. Daarnaast 
hebben wij verouderde koelingen vervangen,  leidingen geïsoleerd en faciliteiten voor (elektrische) fietsen 
aangebracht. Oude verlichting is vervangen door LED. Voor twee locaties zijn er plannen om zonnepanelen te 
plaatsen. Hiervoor is subsidie aangevraagd.

Sociaal Ondernemen, project ‘Kleurrijk Zorgen’ 
Dit project startte in 2017 als eerste bij ZGA e.o. Het biedt statushouders en Nederlanders met een niet- 
westerse achtergrond de mogelijkheid om werkervaring op te doen en hen naar werk in de zorg te begeleiden. 
Dit doen wij in samenwerking met opleidingsinstanties, adviesbureau’s en inmiddels meerdere collega-organisa-
ties. Het project heeft landelijk erkenning gekregen via onder andere een oorkonde van Aktie Leernetwerk van 
het ministerie van VWS. 

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/duurzaamheid-csrd 
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Nieuwe naam locatie Twello 
‘omarmt wat de plek uitstraalt’ 

‘De Hofstede’ is de nieuwe naam 
van locatie Twello. Antoinette 
licht de naam toe: ‘Hof dat sym-
bool staat voor het gebouw waar 
de binnentuin het hart is. Stede 
is de plek of plaats waar je bent. 
Het staat ook voor boerderij, het 
dorpse karakter van Twello. Waar 
je de buurman nog kent, weet wie 
er aan de andere kant van de straat 
woont. Stede staat ook voor stee, 
denk aan een bedstee. Je mag hier 
slapen in een geborgen omgeving 
waar je omringt wordt door muren 
en een deur die je beschermen 
voor de nacht. Waar de warmte 
behouden wordt en je weer in de 
morgen mag uitstappen om je 
eigen dagritme te bepalen. Je mag 
zijn wie je bent.’

Selectie
Op 7 september werd de namen-
wedstrijd gelanceerd. Al meteen 
stroomden de inzendingen binnen. 
Van collega’s en vrijwilligers, maar 
ook van familieleden of betrokke-
nen. In totaal waren er maar liefst 
65 inzendingen. De ene inzending 
ging gepaard met een lange uitleg, 
en de ander hield het kort en krach-
tig. Antoinette: ‘We ontvingen 
warme woorden die beschreven 

Casa Bonita, dependance Twello of Locatie Twello is binnenkort ver-
leden tijd. Locatie Twello heeft namelijk middels een namenwedstrijd 
een nieuwe naam gekregen. ‘Twello verdient een eigen naam. Niet 
de plaatsnaam waar de locatie toevallig ligt, maar een naam die haar 
identiteit omarmt’, vertelt teammanager Antoinette Mölder – Pol.

waarom onze locatie een specifieke 
naam verdient. Prachtige toelich-
tingen bij namen en uitgebreide 
motivaties. Ook passend bij ‘Ik blijf 
wie ik ben’. Echt een compliment 
voor ons allen, want hierdoor wer-
den we ook bevestigd dat we juist 
dát uitstralen wat een dorp uniek 
maakt.’ 

Het was dan ook een flinke klus 
om hieruit de juiste naam te 
selecteren. ‘De selectiecommissie 
bestond uit een familielid, twee 
medewerkers, een lid van de cliën-
tenraad, projectleider vastgoed, 
communicatie en de directeur Zorg 
en Welzijn. Ieder van hen maakte 
een lijst met vijf favorieten. Welke 
namen het meest voorkwamen op 
deze lijsten, werden apart geno-
teerd. Sommige namen waren al 
in gebruik door andere bedrijven, 
dus vielen al af. Er werd flink wat 
onderzoek gedaan’. Uiteindelijk 
is de keuze dus gevallen op ‘De 
Hofstede’. ‘

Story

We zijn heel blij met de naam. Het past perfect bij de locatie. Ook met het 
oog op de verbouwing die de locatie op dit moment ondergaat. Een nieuw 
begin. We hopen de naam ook zo snel mogelijk daadwerkelijk te kunnen 
gaan gebruiken’, sluit Antoinette af.  



Hoofdstuk 7  
Governance
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7.1  Medezeggenschap

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad bestaat uit vijftien leden 
uit verschillende geledingen: elf zetels zijn voor de 
kiesgroep zorg en welzijn, vier zetels uit de overige 
diensten (zie ook paragraaf 1.5). Er wordt gewerkt met 
verschillende commissies: de CAO-commissie, de finan-
ciële commissie, de sociale commissie, de VWGM-com-
missie en de PR- en communicatiecommissie. Maande-
lijks vindt met de bestuurder een overlegvergadering 
plaats, die gezamenlijk wordt voorbereid door het DB 
van de OR. 

Onderwerpen waarover advies is uitgebracht zijn:

Advies
• Zorg Thuis en Casemanagement Dementie
• ombuigingsplan fase 2 - ondersteunende functies
• uitbreiding RvB met tweede bestuurder
• kwaliteitsplan 2022 

Instemming
• klachtenregeling cliënten
• roosterhandboek
• vakantieregeling 2022
• regeling thuiswerken: interne klachtencommissie
• regeling MKSA (meerkeuze systeem arbeidsvoor-

waarden)

Er is sprake van een constructief-kritische samen-
werking tussen OR en raad van bestuur. Er zijn geen 
negatieve adviezen uitgebracht, aanbevelingen van de 
ondernemingsraad worden meegenomen in de defini-
tieve besluitvorming van het bestuur.  

De ondernemingsraad heeft deelgenomen aan de 
adviescommissie voor de benoeming van een teamma-
nager vliegende keep en een interimdirecteur Behan-
deling. Er zijn aandachtspunten aangegeven voor het 
wervingsprofiel voor de voorzitter van de raad van 
toezicht en voor de toekomstige tweede bestuurder. 

Cliëntenraden
ZGA e.o. heeft drie lokale cliëntenraden en één 
centrale cliëntenraad (zie ook paragraaf 1.5). Op lokaal 
niveau, op de locaties Casa Bonita, Zonnehuis en 
Randerode, wordt de medezeggenschap vormgegeven 
in het maandelijks overleg met teammanagers en door 
deelname aan werkgroepen en projecten. 
De lokale raad Zonnehuis heeft meegedacht en posi-
tief advies gegeven over de verhuizing van De Vier 
Dorpen naar de tijdelijke locatie Droomparken. De 
lokale raad Randerode heeft positief geadviseerd over 
de interne verhuizingen binnen Randerode en over 

de verplaatsing van de dagactiviteiten van De Barnte 
naar locatie Casa Bonita. Op locatie Twello is een 
verbouwing gaande van de meerpersoonskamers naar 
eenpersoonskamers. Het lokale cliëntenraadslid is 
nauw betrokken geweest bij de planvorming en in het 
overleg met cliënten en naasten. 

De centrale cliëntenraad heeft in 2021 na raadpleging 
van de lokale cliëntenraden de volgende adviezen 
uitgebracht:

• instemming met de benoeming van de functionaris 
WZD

• instemming met de klachtenregeling cliënten
• positief advies over profiel en benoeming nieuwe 

voorzitter RvT
• positief advies over de afbouw van de wijkverple-

ging (Zorg Thuis) en casemanagement Dementie
• negatief advies over de ombuiging (decentralisatie 

voedingsdienst en verzelfstandiging kappers)
• instemming met het beleid voet- en nagelverzorging
• positief advies uitbreiding raad van bestuur met 

tweede lid en het profiel
• instemming met het kwaliteitsplan 2022
• positief advies op begroting 2022
• geen instemming met de medezeggenschapsrege-

ling lokale cliëntenraden en de medezeggenschaps-
regeling centrale cliëntenraad.

In de samenwerking met de centrale cliëntenraad was 
een belangrijke kwestie het vormgeven van de nieuwe 
medezeggenschapsregelingen. 
Begin 2021 bleek dat er geen overeenstemming kon 
worden bereikt tussen de voorstellen van bestuur en 
management van ZGA e.o. en de voorstellen van de 
cliëntenraadsleden van werkgroep Wmcz. De geschil-
punten zijn voorgelegd aan de LCvV die beide partijen 
niet ontvankelijk verklaarde, omdat niet de juiste 
instemmingsprocedure was gevolgd. Wel gaf de LCvV 
een reflectie. Deze reflectie is door ZGA e.o. verwerkt 
in een aangepaste regeling, die opnieuw geen breed 
draagvlak vond bij de cliëntenraden en daarop is inge-
trokken. ZGA e.o. heeft daarom besloten om in 2022 
een nieuw interactief proces vorm te geven over clien-
tenmedezeggenschap en clientenparticipatie, waarin 
beelden, wensen en ideeën van cliënten, naasten en 
cliëntenraadsleden verzameld worden. >>  
Op grond daarvan zal gewerkt worden aan een nieuwe 
medezeggenschapsregeling.

In 2021 liep de spanning in de samenwerking tussen 
centrale cliëntenraad en bestuur en management 
verder op. Na de gezamenlijke werving en unanieme 
voordracht is per 1 juli een onafhankelijk voorzitter 
van de centrale clientenraad benoemd. Tegelijker-
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tijd besloot de CCR met ingang van die datum in 
het overleg met het bestuur een time-outperiode in 
te lassen. De voorzitter concludeerde tijdens deze 
time-outperiode na twee maanden dat de cliënten-
medezeggenschap in het geding was door ont  brekend 
vertrouwen en bereidheid tot samenwerking en 
adviseerde de leden van de CCR terug te treden om 
een nieuwe dialoog mogelijk te maken. Aangezien 
ook enkele leden van lokale raden en de lokale raad 
Zonnehuis dit verzoek aan de CCR hebben gedaan en 
enkele cliëntenraadsleden vanwege deze situatie hun 
lidmaatschap hebben opgezegd, heeft het bestuur van 
ZGA e.o. de CCR gevraagd om vrijwillig terug te treden. 
Dat wezen de leden van de CCR af. Uiteindelijk zag het 

7.2  Raad van Toezicht

De raad van toezicht van ZGA e.o. bestaat uit vijf leden. Voorzitter mevrouw R. Roessink nam per 1 augustus 
2021 afscheid vanwege het aflopen van haar zittingstermijn. Zij is per die datum opgevolgd door de heer J.M.J. 
Collette. 

De raad van toezicht werkt met twee voorbereidende commissies: de auditcommissie voor de financiële en 
vastgoedzaken en de commissie Kwaliteit en Veiligheid voor de kwaliteit van zorg. Daarnaast is er een commissie 
Governance, die zich bezig houdt met de algemene governance, de voorbereiding van de RvT-agenda en de werk-
geverstaak (remuneratie) voor de raad van bestuur. 

bestuur van ZGA e.o. geen andere weg om, conform 
wettelijke stappen, het voorgenomen en later defini-
tieve besluit te nemen om de CCR te ontbinden en dit 
besluit voor te leggen aan de LCvV. Deze procedure is 
gestart in 2022. 

Naam Rol(len) Datum (her)benoe-
ming

beroep Nevenfunctie(s)

Dhr. J.M.J. 
Collette

Voorzitter, lid 
governancecommissie

1 augustus 2022 
(eerste termijn)

Interim bestuurder, 
toezichthouder en 
bestuurscoach

Lid RvB a.i. Bravis
Ziekenhuis tot juli 2021
Trainer Governance bij de NVTZ
Trainer Governance bij de Kennisda-
gen

Dhr. G. Uljee Vice-voorzitter
lid Audit-commissie, 
voorzitter governan-
cecommissie

1 januari 2015
(eerste termijn)
1 januari 2019
(tweede termijn)

Zelfstandig adviseur 
/ manager huisves-
ting en vastgoed

-

Dhr. L. van 
Bloois

Voorzitter 
Auditcommissie

1 juni 2017 
(eerste termijn)
1 juni 2021 
(tweede termijn)

Toezichthouder 
publieke/private 
organisaties

Lid RvT Flevolandschap
Voorzitter RvC Woningstichting 
Naarden
Vicevoorzitter Stichting Lefier
Lid RvT Stichting Maeykehiem

Mevr. J.C.M. 
Tadema-Koo-
men

Voorzitter commissie 
Kwaliteit en Veilig-
heid

1 februari 2018 
(eerste termijn)

Rayonmanager 
Icare V&V 
intramuraal

Lid RvT Tintengroep/ lid Commissie 
kwaliteit en veiligheid
Lid RvT Therapeutisch Centrum GGZ/ 
lid Audit Commissie

Mevr. E.B.
Joustra

Lid commissie 
Kwaliteit en Veilig-
heid

1 juli 2016 
(eerste termijn)
1 juli 2020 (tweede 
termijn)

Specialist Ouderen-
geneeskunde bij 
Marga Klompé 
(SZMK)
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Begin 2021 heeft de raad van toezicht zijn visie op 
toezichthouden vastgesteld. De raad van toezicht 
doet haar werk vanuit de wettelijke kaders en de 
Governance Code Zorg. De raad houdt toezicht op 
alle aspecten van het bestuur en haar bedrijfsvoering 
en kijkt daarbij of dit in balans is met de financiële 
middelen en de sturing op risicobeheersing. Daarbij 
staat de kwaliteit van zorg en behandeling voorop. De 
belangen en het welzijn van cliënten zijn hierbij heel 
belangrijk.

In 2021 is de raad van toezicht vijf keer in een reguliere 
vergadering bijeengekomen. Vier van deze vergade-
ringen waren online, één vergadering vond live plaats. 
Daarnaast heeft de raad zich op een (live) bijeenkomst 
met het managementteam verdiept in het thema 
strategisch vastgoedbeleid. 

De raad van toezicht voerde één keer regulier overleg 
met de ondernemingsraad, waar open gesproken 
is over diverse ontwikkelingen in de organisatie, de 
toezichtvisie en de uitbreiding raad van bestuur. Er is 
één keer overleg gevoerd met de CCR, in aanwezigheid 
van de bestuurder. In dat overleg is gesproken over de 
wijze waarop de raad van toezicht oog houdt op het 
cliëntenbelang. 
Helaas kon er in 2021, vanwege de beperkingen van de 
coronamaatregelen, net als in 2020, geen werkbezoek 
aan een locatie plaatsvinden. De nieuwe voorzitter 
heeft wel een ronde langs de locaties gemaakt en 
kennismakingsgesprekken gevoerd met leden van 
MT, OR en CCR om een eerste indruk te krijgen van de 
organisatie.

Besturing
Een belangrijk onderwerp in 2021 was de besturing 
van de organisatie. De bestuurder signaleerde dat 
de bestuursopdracht door zowel de interne opgave 
als de toenemende externe bestuurlijke opgave zeer 
omvangrijk was. De raad van toezicht heeft daarop 
bureau DEV de opdracht gegeven om onafhankelijk 
onderzoek te doen naar de bestuurlijke opgave en 
daarbij het eenhoofdige besturingsmodel te evalu-
eren. Er is uitgebreid gesproken met zowel interne 
als externe stakeholders. Bureau DEV adviseerde op 
grond van het onderzoek een tweede bestuurder 
aan te stellen, gezien de omvang van ZGA e.o. en 
de omvang van de interne en externe bestuurlijke 
opgave. De raad van toezicht heeft haar voornemen 
om een tweede bestuurder aan te stellen en het 
advies van bureau DEV voorgelegd aan het manage-
mentteam, de ondernemingsraad en de centrale 
cliëntenraad. Alle gremia hebben positief geadviseerd, 
waarna de wervingsprocedure voor een tweede lid 

raad van bestuur eind 2021 in gang is gezet. Een 
belangrijke voorwaarde is dat de kosten van besturing 
zo budgetneutraal mogelijk blijven. Het is niet wense-
lijk dat de uitbreiding van het bestuur ten koste gaat 
van de handen aan het bed. Dit moet mogelijk zijn 
omdat tegelijkertijd ook enkele wijzigingen en taak -
verschuivingen in het managementteam plaatsvinden.

Besluiten
De raad van toezicht heeft in 2021 de volgende 
besluiten genomen:
• goedkeuring investeringsbegroting 2020-2021
• vaststellen bezoldiging raad van bestuur conform 

WNT klasse IV
• vaststellen bezoldiging raad van toezicht (besluit: 

geen verhoging in 2021)
• vaststellen Visie op Toezicht ZGA e.o.
• goedkeuring jaarrekening 2020 inclusief décharge 

raad van bestuur
• vaststellen bestuursopdracht raad van bestuur
• goedkeuring beëindiging activiteiten wijkverpleging 

en casemanagement dementie
• herbenoeming van de heer L. van Bloois voor een 

periode van 1 jaar (op eigen verzoek)
• benoeming van de heer J.M.J. Collette tot 

voorzitter raad van toezicht per 1 augustus 2021
• besluit btw-heffing bij werkzaamheden van 

toezichthouders en van leden van diverse commis-
sies (leden van raad van toezicht zijn geen btw- 
ondernemer)

• besluit inhuur bureau DEV voor onderzoek naar de 
bestuursopdracht en evaluatie van de topstructuur 
c.q. eenhoofdig bestuur

• goedkeuring ombuiging ondersteunende functies 
tweede fase

• besluit uitbreiding raad van bestuur met tweede lid
• vaststelling auditplan 2021
• De begroting 2022 is op 31 januari 2022 goed -

gekeurd. 

Zelfevaluatie
De raad van toezicht heeft op 10 november 2021 
onder begeleiding van Heleen van Tol van bureau DEV 
zijn eigen functioneren geëvalueerd. Dat is gebeurd 
aan de hand van de vijf pijlers in het samenspel tussen 
raad van bestuur en raad van toezicht: visiecong-
ruentie, gedeelde rolopvatting, huis op orde, intern 
samenspel en vitale spanning. Het is duidelijk dat 
ZGA e.o. in transitie is en dat dit ook van betekenis 
is voor de werkwijze van de raad van toezicht en de 
samenwerking met de raad van bestuur. De te maken 
beweging, risico’s en strategische dilemma’s kunnen 
nu meer aan de orde komen.

https://www.zorggroepapeldoorn.nl/fileadmin/media-archive/Organisatie/Visie_op_Toezicht_ZGA_RR_22-2-21_V1.0.pdf
https://www.zorggroepapeldoorn.nl/fileadmin/media-archive/Organisatie/Visie_op_Toezicht_ZGA_RR_22-2-21_V1.0.pdf
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