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Voorwoord 
 

2020 is voor De Zellingen, zoals voor de hele wereld, een ander jaar geweest. De pandemie heeft ons 

diepte- en hoogtepunten gebracht. We hebben onzekerheid en angst beleefd, afscheid moeten 

nemen van dierbaren, maar ook hebben we met elkaar saamhorig de schouders eronder gezet. De 

getoonde veerkracht laat zien dat we als De Zellingen in beweging zijn en zelfs onder pittige 

omstandigheden stappen hebben gezet in de ontwikkeling van de organisatie.  

 

Door de komst van corona konden we sommige plannen niet realiseren, maar toch ben ik vooral 

onder de indruk van wat we wél hebben behaald. Corona heeft soms juist voor versnelling gezorgd. 

Eerder dan gepland zijn we gestart met het digitale MDO en konden onze bewoners met hun 

familieleden videobellen. En corona heeft ons belangrijke lessen geleerd die we in 2021 zeker willen 

vasthouden, zoals praten over mentale weerbaarheid en flexibel (thuis)werken. 

 

De kwaliteit van zorg en dienstverlening wordt bepaald in de relatie tussen de cliënt en de 

medewerker. Om te kunnen bijdragen aan geluksmomenten voor onze cliënten en het werkplezier te 

verbeteren is er regelruimte nodig. Het creëren van ruimte vraagt om heldere kaders. Hierbij gaat 

het over het ‘wat’, het ‘hoe’ en het concretiseren van verantwoordelijkheden, taken en 

bevoegdheden. In 2020 heeft de Proeftuin Crimpenersteyn ons duidelijk gemaakt dat het 

noodzakelijk is hieraan voldoende aandacht te besteden. Dat gaan we in 2021 dan ook doen. De 

proeftuin heeft ons doen inzien dat interdisciplinair samenwerken van groot belang is bij het 

verlenen van persoonsgerichte zorg. Dit willen we bewerkstelligen met cliëntteams die om de cliënt 

gevormd zijn. 

 

In 2020 hebben we onderzoek laten uitvoeren naar onze bedrijfsvoering. De aanpak voorzag in een 

grondige, kwantitatieve diagnose van de actuele exploitatieverhoudingen en zorgnormering. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat De Zellingen te uitbundig is. We gaven geld bedoeld voor huisvesting uit 

aan zorg. Mede in het perspectief dat we ervoor willen zorgen dat onze locatie Crimpenersteyn weer 

gaat aansluiten op de behoefte en wensen van onze toekomstige cliënten, is het van belang 

financieel gezond te zijn. Afgelopen jaar hebben we hiertoe afspraken gemaakt, die deels ook al zijn 

gerealiseerd.  

 

Leiderschap is voor ons een centraal thema. Het gaat hierbij zowel om leiderschap van 

zorgprofessionals als leiderschap van managers. Dit leiderschap draagt in grote mate bij aan het 

versterken van het primaire proces. Om te komen tot een daadkrachtig managementteam hebben 

we het in 2019 gestarte coachingstraject afgerond. Ook de middenkadermanagers die in 2019 zijn 

begonnen met een leiderschapsprogramma hebben dit voltooid. De beide trajecten dragen bij aan 

het bereiken van de gewenste gedragsverandering: we beseffen dat wij (middenkader, 

managementteam en bestuur) ruimte willen creëren voor het vakmanschap van al onze professionals 

zodat zij, ondersteund door medewerkers, goede zorg realiseren. 

 

De arbeidsmarktkrapte in onze regio zorgt voor een flinke uitdaging. Ook De Zellingen ervaart de 

gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt met daarbij de toenemende vraag naar zorg, zowel in 

omvang als in complexiteit. Dit vraagt om andere werkwijzen en het nemen van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Dit doen we onder meer door mensen op te leiden, onze medewerkers uit te 
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dagen te blijven leren en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met begeleiding 

werkervaring op te laten te doen.  

 

De Zellingen wil een (lokale) samenwerkingspartner zijn. Vanuit ieders talenten zetten we ons in om 

de zorg in ons werkgebied te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Dit kunnen we alleen met 

de inzet van al onze medewerkers, vrijwilligers en de bereidheid van onze partners. Blij zijn we met 

onze Vriendenstichtingen, die onze cliënten verrassen met iets lekkers of met de aanschaf van 

materialen waarvan iedereen profiteert. Zoals dit jaar de ‘Kletshuisjes’, waardoor onze cliënten 

ondanks de sluiting van onze locaties vanwege de eerste coronagolf, uiteindelijk toch weer bezoek 

konden ontvangen. 

 

Kortom, 2020 was een bewogen jaar waar we, ondanks de impact van de pandemie, onze koers 

hebben gevolgd. Een koers waarbij we samen onderzoeken hoe we onze zorg en dienstverlening 

kunnen verbeteren waardoor onze cliënten geluksmomenten kunnen ervaren.  

 

F.A. van der Sloot, 

Bestuurder De Zellingen 
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1. Uitgangspunten verslaglegging 
 

Wij vinden het belangrijk om aan onze cliënten en hun naasten, onze financiers, de gemeenten 

waarbinnen we onze zorg verlenen en andere belanghebbenden en geïnteresseerden te laten zien 

wat onze (zorg)prestaties in 2020 waren. 

 

1.1 Verantwoording over 2020 

Door middel van dit kwaliteitsjaarverslag leggen wij verantwoording af over jaargang 2020 op basis 

van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), de 

richtlijnen voor de jaarverantwoording vanuit de Zorgbrede Governance Code 2017 en het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

 

De andere onderdelen van de jaarverantwoording en uitgebreide kwantitatieve gegevens staan in 

DigiMV, te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl. 

 

De Raad van Bestuur heeft dit Kwaliteitsjaarverslag 2020, inclusief de jaarrekening 2020, vastgesteld 

op 21 april 2021. De Raad van Toezicht van De Zellingen heeft dit Kwaliteitsjaarverslag 2020, inclusief 

de jaarrekening 2020 in de vergadering van 29 april 2021 goedgekeurd, in aanwezigheid van de 

accountant (Deloitte). De controleverklaring is onderdeel van dit kwaliteitsjaarverslag. 

 

1.2 Structuur van de organisatie 

In Stichting Zorgbeheer De Zellingen zijn de activiteiten van onze instelling ondergebracht. We 

beschikken over een toelating conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De Zellingen wordt 

bestuurd volgens het Raad van Bestuur/Raad van Toezicht-model en heeft daartoe statuten en 

reglementen. 

 

De eenhoofdige Raad van Bestuur is statutair en integraal eindverantwoordelijk voor de besturing 

van de organisatie. We voldoen aan de eisen van transparantie en inrichting van de bedrijfsvoering 

zoals is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating Zorginstellingen en de Zorgbrede 

Governance Code 2017.  

 

Stichting Zorgbeheer De Zellingen bestuurt: 

• Locatie Rijckehove te Capelle aan den IJssel; 

• Locatie Bermensteyn te Capelle aan den IJssel; 

• Locatie De Roo van Capelle te Capelle aan den IJssel; 

• Locatie Crimpenersteyn te Krimpen aan den IJssel; 

• Locatie De Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel; 

• Zorg Thuis De Zellingen (verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning), 

in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel; 

• Stichting Hersenletsel- en Afasiecentrum te Capelle aan den IJssel; 

• Behandeling in de eerstelijnszorg; 

• Dagbehandeling en -activiteiten. 

 

De exploitatiegegevens van de Stichting Hersenletsel- en Afasiecentrum zijn opgenomen in de 

jaarcijfers van De Zellingen. 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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Algemene identificatiegegevens 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorgbeheer De Zellingen 

Adres Postbus 36, 2900 AA Capelle aan den IJssel 

Telefoonnummer 010 - 266 57 57 

E-mailadres info@zellingen.nl 

Internetpagina  www.zellingen.nl 

Identificatienummer(s) NZa 650 - 8293; 650 - 3394; 650 - 784 

Nummer Kamer van Koophandel  41136257 

 

Kengetallen van De Zellingen 

 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

Totaal ligdagen   184.974 dagen  187.084 dagen 184.061 dagen 

Ligdagen zonder behandeling   29.948 dagen  28.680 dagen 29.655 dagen 

Ligdagen met behandeling   125.934 dagen  130.386 dagen 127.348 dagen 

VPT    5.351 dagen  5.648 dagen 3.479 dagen 

ELV    3.438 dagen  3.697 dagen 4.078 dagen 

DBC   20.303 dagen  20.673 dagen 19.501 dagen 

Gestarte DBC’s 2018 / 2019     434 cliënten  421 cliënten 380 cliënten 

Zorg Thuis HO   97.299 uren  92.130 uren 88.407 uren 

Zorg Thuis VV   116.006 uren 127.630 uren 133.070 uren 

Dagactiviteiten   28.240 dagdelen  36.115 dagdelen 31.310 dagdelen 

        

1.3 Zorg- en ondersteuningsaanbod 

De Zellingen biedt een compleet zorgpalet, waaronder wijkverpleging en huishoudelijke 

ondersteuning (extramuraal), wonen met zorg (intramuraal), revalidatiezorg, palliatieve zorg en 

chronische beademingszorg. 

 

Zorg Thuis 

Vanuit het domein Zorg Thuis biedt De Zellingen extramurale zorg. De extramurale zorg is 

hoofdzakelijk gericht op mensen die recht op zorg hebben op basis van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet Zvw) of cliënten die vanuit de Wet Langdurige Zorg 

(Wlz) zorg thuis ontvangen via een Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT). 

Extramurale zorg bestaat uit (specialistische) verpleging, verzorging en (thuis-) begeleiding, 

ongeplande zorg, dagactiviteiten/groepsbegeleiding, huishoudelijke ondersteuning en 

eerstelijnsbehandeling (logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, consultatie specialist 

ouderengeneeskunde en geestelijke verzorging). 

 

De Zellingen beschikt over een specialistisch team dat zich bezighoudt met transmurale en/of 

gespecialiseerde verpleegkundige zorg, zoals een wondverpleegkundige, palliatief verpleegkundige, 

geriatrieverpleegkundige en Parkinsonverpleegkundige. Daarnaast bieden we ondersteuning aan 

mensen met dementie en aan hun naasten via casemanagement dementie. 

Voor thuiswonende cliënten organiseren we op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) dagactiviteiten in bijna al onze locaties. Ook wijkbewoners kunnen op bepaalde locaties 

zonder indicatie terecht voor ontmoeting en zijn welkom voor een kop koffie, een maaltijd of 

deelname aan diverse activiteiten. 
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Ons team Thuisbegeleiding geeft begeleiding in de thuissituatie aan mensen van alle 

leeftijdscategorieën en in verschillende gezinssituaties. Het is een intensieve vorm van hulpverlening 

aan huis, met als doel de zelfstandigheid en zelfregie te verstevigen en (weer) grip te krijgen op het 

leven. We werken hiermee aan problematiek rondom depressiviteit, verwaarlozing, eenzaamheid en 

schuldhulpverlening. 

 

Hersenletsel- en Afasiecentrum Rotterdam en omstreken 

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel en communicatiebeperkingen woonachtig in Rotterdam 

Rijnmond of Midden-Holland, kunnen terecht bij het Hersenletsel- en Afasiecentrum Rotterdam e.o. 

In de regio Rotterdam leveren we per 1 januari 2015 Wmo-zorg aan ouderen en mensen met niet-

aangeboren hersenletsel (NAH). 

 

Herstel- en Revalidatiezorg 

Op de revalidatieafdelingen van locatie Rijckehove en in het zorghotel op locatie De Meander kunnen 

mensen herstellen na een operatie of revalideren na een ongeluk of beroerte.  

 

Wonen met Zorg 

Ouderen die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen op diverse locaties langdurige zorg ontvangen in 

het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg bieden we op de volgende locaties: 

• Rijckehove in Capelle aan den IJssel 

• Bermensteyn (woonzorgvleugel) in Capelle aan den IJssel 

• De Roo van Capelle (woonzorgvleugels) in Capelle aan den IJssel 

• Crimpenersteyn in Krimpen aan den IJssel 

• De Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

Focusdoelgroepen  

Vanuit de overtuiging dat elke cliënt de best passende, waar nodig specialistische zorg verdient, 

hebben we in 2019 keuzes gemaakt in ons zorgportfolio. De komende jaren specialiseert De Zellingen 

zich (meerjarendoelstelling 2020-2023) en wil De Zellingen dé regionale specialist zijn voor: 

• Dementiezorg  

• Parkinsonzorg  

• Palliatieve zorg 

• Niet-aangeboren hersenletsel (bovenregionale functie Hersenletsel- en Afasiecentrum)  

 

1.4 Werkgebied en samenwerkingspartners 

Het werkgebied van De Zellingen is Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk 

aan den IJssel (gemeente Zuidplas) en bevindt zich in de Wlz-zorgkantoorregio’s Rotterdam (Zilveren 

Kruis) en Midden-Holland (VGZ).  

» Zie bijlage 1 voor de samenwerkingspartners van De Zellingen. 
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1.5 Vriendenstichtingen 

Aan diverse locaties van De Zellingen zijn vriendenstichtingen verbonden die zich onder andere door 

middel van giften inzetten voor onze cliënten. De volgende stichtingen zijn, onafhankelijk van het 

bestuur van Stichting Zorgbeheer De Zellingen, actief ten behoeve van de cliënten en activiteiten: 

• Stichting Vrienden van Crimpenersteyn 

• Stichting Vrienden van Rijckehove 

• Stichting Vrienden van De Meander 

• Stichting Vrienden van het Hersenletselcentrum 
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2. Leiderschap, governance en management 
 

De Zellingen wil een waardegedreven organisatie zijn, waarbij alles wat we doen gericht is op de 

essentie van ons bestaan: goede zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare, meestal oudere 

mensen. 

 

2.1 Waardegedreven organiseren 

Wij willen met de manier waarop cliënten en hun naasten door onze medewerkers worden 

benaderd, onze medewerkers met elkaar samenwerken om de best passende zorg te verlenen én de 

wijze waarop de organisatie is ingericht, duidelijk maken dat de cliënt bij De Zellingen écht centraal 

staat. Sinds de benoeming van Frida van der Sloot (april 2018) als bestuurder van De Zellingen wordt 

hierop nadrukkelijk gestuurd. Wat we voor onze cliënten willen betekenen en hoe we graag zorg 

voor hen willen dragen is verwoord in onze missie en visie. 

 

Onze missie 

Wij staan voor tevreden cliënten die zich ‘thuis’ voelen en zich gesterkt weten in het nemen van de 

eigen regie over hun leven. Goede zorg betekent voor ons dat wij de cliënten tot hun recht willen 

laten komen. Dit doen wij door het bieden van veiligheid, het verminderen van de ziektelast en het 

leren omgaan met beperkingen. Wij dragen naar vermogen bij aan het geluk van de cliënt en dat van 

hun naasten. 

 

Onze visie 

Wij verlenen zorg die is afgestemd op de cliënt en wij doen dat vakbekwaam, opgewekt en met 

aandacht. Wij werken vanuit partnerschap samen met cliënten en hun naasten, met vrijwilligers en 

met medewerkers in de keten en in de wijk. Wij richten ons op het creëren van toegevoegde waarde 

voor onze cliënten en zijn inventief in het vinden van passende oplossingen voor onze cliënten en 

hun naasten. Onze cliëntbenadering is uniek. 

 

 

 

Zorgverlening betekent voor De Zellingen dat we samen met de cliënt doelen formuleren, uitvoeren 

en evalueren. Onze persoonsgerichte zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning zijn 

geïntegreerd in één plan dat wij vakbekwaam uitvoeren. De erkenning dat veel van onze cliënten 

minder zelfstandig zijn en vaak meerdere ziekten en aandoeningen hebben, motiveert ons om actief 

op zoek te gaan naar samenwerking met ketenpartners in de regio. 

 

 

“Wij zijn er… 

Als het leven verandert en er zorg of ondersteuning nodig is, zijn wij er ook 

op moeilijke momenten. Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt 

aan het blijven ervaren van geluksmomenten.” 
 

“ 

” 
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2.2 Kernwaarden 

Wij willen waarde toevoegen aan het leven van onze cliënten en dat doen we door te werken vanuit 

onze kernwaarden. Wij vinden dat waarde alleen kan worden toegevoegd als onze medewerkers 

onze cliënten kennen en wanneer er sprake is van een relatie.  

 

Werken vanuit onze kernwaarden helpt De Zellingen om onderscheidend te zijn en dat is nodig om 

als organisatie toekomstbestendig te zijn. Wanneer het ons lukt om vanuit onze kernwaarden te 

werken dan merken cliënten en mantelzorgers dat onze medewerkers samen met hen proactief en 

creatief zoeken naar de best passende zorg. Tevens ervaren zij dan ook dat de zorg met échte 

aandacht wordt gegeven. Ons motto ‘zorg op zijn zorgzaamst’ wordt gevoeld.  

 

In onze kernwaarden zijn de basisovertuigingen vervat die idealiter terugkomen in het gedrag 

(leidende principes) van onze medewerkers: 

 

• Aandacht - Voor de ander(en), nabij en in relatie zijn 

We zijn er voor de ander, in hoe we zorg verlenen, collega zijn, dichtbij en met oog voor wat de 

ander nodig heeft. 

• Betrouwbaarheid - Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen 

Samen organiseren we het beste voor onze cliënten, we komen afspraken na omdat goede 

afspraken goede zorg mogelijk maken. 

• Creativiteit - Proactief speelruimte benutten 

Binnen heldere kaders is er regelruimte om op een creatieve manier passende zorg te bieden. 

• Resultaatgerichtheid - Sturen vanuit onze missie op onze doelen 

Alles wat we doen en ontwikkelen helpt in het concretiseren van onze missie en visie op 

persoonsgerichte zorg en in het behalen van de afgesproken resultaten 

• Ruimte voor regie - Behoud van eigen regie (cliënt) en professionele autonomie/vakmanschap 

(medewerker) 

Iedereen is anders, iedere situatie is anders. We organiseren de beslisruimte om belangrijke 

besluiten in de samenspraak tussen cliënt, familie en zorgprofessional te kunnen nemen. 

• Reflectie - Tijd voor reflectie, iedereen leert, benutten van talenten 

Werken in de zorg vraagt om alert te blijven op zeer uiteenlopende onderwerpen, het welzijn van 

de cliënt, de kwaliteit van de behandeling, de samenwerking in het team enz. Daarom nemen we 

tijd om met medewerkers te reflecteren, te leren en onderzoeken we hoe we elkaars talenten 

optimaal benutten. Ook bij cliënten willen we aansluiten bij hun talenten en we dagen hen daar 

waar mogelijk dan ook uit om te blijven leren. 

  

De Zellingen zet zich bewust in voor het creëren van (immateriële) meerwaarde voor de 

maatschappij en de omgeving. Met onze zorg- en dienstverlening en deelname in regionale 

initiatieven laten we zien dat De Zellingen bijdraagt aan het realiseren van een positief 

maatschappelijk effect, de zogenaamde publieke waarde. Een voorbeeld hiervan is onze deelname 

aan de Capelse Alliantie waarin we samenwerken tegen eenzaamheid. Daarnaast heeft De Zellingen 

een belangrijke functie als grote werkgever in de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan 

den IJssel. 
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2.3 Besturingsfilosofie 

In onze visie op besturen staat de relatie tussen onze cliënt (en hun naasten) en onze medewerker 

centraal. Onze besturingsfilosofie is geïnspireerd op ‘het nieuw (Rijnlands) organiseren’: een vorm 

van organiseren waarin je elkaar vertrouwen schenkt, waarin je verantwoordelijkheid neemt en je 

verbindt aan anderen en waarin hiërarchie en bureaucratie plaats maken voor autonomie, 

vakmanschap en inspiratie. 

 

Zoals in onze missie en visie is omschreven, willen we dat onze zorg mensen zo lang mogelijk in staat 

stelt om zelf de regie over het leven te behouden. Parallel hieraan vinden we dat onze 

zorgprofessionals ook regie moeten kunnen voeren, dat ze regelruimte nodig hebben om de beste 

zorg of ondersteuning te kunnen bieden. Onze zorgprofessionals ontvangen kaders om, ondersteund 

door leidinggevenden en ondersteunende afdelingen, hun vakmanschap te kunnen uitoefenen, 

waardoor de best passende zorg kan worden geboden. Daarom leggen we verantwoordelijkheden zo 

laag als mogelijk in de organisatie (decentraal). Wij gaan uit van taakvolwassenheid van 

medewerkers en geven hen een uitdagend werkpakket, eigen verantwoordelijkheid en in 

toenemende mate inzicht in de kosten en resultaten van de eigen werkzaamheden. Dit bevordert de 

betrokkenheid, motivatie, ondernemerschap en eigenaarschap van alle medewerkers. Gecombineerd 

met afdoende ontplooiingsmogelijkheden (deskundigheidsbevordering, ontwikkelkansen etc.) leidt 

dit tot werkplezier. 

 

Leidinggevenden informeren, inspireren, stimuleren en sturen op resultaat. Door korte lijnen te 

hanteren en aanspreekbaar te zijn, creëren we met elkaar een organisatiecultuur waarin ruimte is 

voor (regelarm) ontwikkelen, experimenteren en het leren van fouten. Van onze leidinggevenden 

verwachten we ondersteunend en coachend leiderschap vanuit de leidende principes van De 

Zellingen. We willen creativiteit en ondernemingszin van zorgprofessionals stimuleren en daarom 

bieden leidinggevenden ruimte om het werk nog beter te organiseren. 

 

Op basis van onze meerjarendoelstelling bepalen wij de te behalen resultaten van De Zellingen op 

jaarbasis, voor de gehele organisatie en voor specifieke onderdelen/afdelingen. Het betreft 

inhoudelijke resultaten (waaronder kwaliteit en veiligheid) en financiële resultaten. Wij sturen 

gericht op de realisatie van onze doelen met behulp van onze planning- en controlcyclus. 

 

Samenvatting besturingsfilosofie De Zellingen:  

• de relatie tussen cliënt en medewerker staat centraal; 

• leidinggevenden en stafdiensten ondersteunen het primaire proces; 

• in onze zorgverlening, samenwerking en besturing zijn onze leidende principes zichtbaar; 

• verantwoordelijkheden zo laag als mogelijk beleggen, waardoor zorgprofessionals 

regelruimte ervaren om te bepalen wat goede zorg is en dit te realiseren; 

• sturen op het behalen van resultaten. 
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2.4 Organisatiestructuur 

We vinden het belangrijk dat de wijze waarop we ons werk organiseren en de wijze waarop onze 

organisatie is ingericht laat zien dat onze cliënten centraal staan. Ons besturingsmodel is gebaseerd 

op de diverse zorgsoorten die we verlenen. Hierdoor kan er nog meer gerichte aandacht zijn voor de 

verschillende primaire processen en bijbehorende dynamiek. De vier organisatieonderdelen zijn: 

Zorg Thuis, Herstel & Revalidatie (inclusief Dagzorg), Wonen met Zorg en Services & Wonen. 

 

Het managementteam (MT) van De Zellingen bestaat uit de bestuurder en vier managers die 

verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening; het primaire proces. Het MT wordt ondersteund door 

stafmanagers. Samen vormen zij het MT+ en zijn zij verantwoordelijk voor geheel De Zellingen. 

 

Organogram De Zellingen: cliënt en primaire proces centraal 
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Organogram De Zellingen: aansturingsstructuur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.5 Focusdoelgroepen 

Vanuit de overtuiging dat elke cliënt de best passende, waar nodig specialistische zorg verdient, 

hebben we in 2019 de keuze gemaakt om te focussen. De Zellingen heeft daarom als doel om dé 

regionale specialist te worden voor: 

 

• Dementiezorg 

Onbegrepen gedrag is een veelvoorkomend probleem bij (gevorderde) dementie. Het is 

gerelateerd aan onnodig extra lijden bij cliënten en extra werkdruk bij medewerkers. Er is in 2020 

actief aandacht besteed aan het methodisch werken rondom onbegrepen gedrag. Deelname aan 

het STIP-onderzoek en daarmee mede de verdere implementatie van de ‘Stepped Care methodiek’ 

helpt om professioneler om te gaan met onbegrepen gedrag. Op regionaal gebied is De Zellingen 

proactief in netwerken zoals de Keten Dementie regio Capelle/Krimpen en Tandem (zie ook 
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paragraaf 9.8 Regionale samenwerking). 

 

• Parkinsonzorg  

Op het gebied van de ziekte van Parkinson heeft De Zellingen inmiddels veel expertise 

ontwikkeld. Deze expertise wordt ingezet om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen van 

diagnose tot eventuele blijvende opname. Interne en externe samenwerking is hierbij van 

belang. De relatie met gespecialiseerde neurologen van het IJsselland Ziekenhuis en het Erasmus 

MC wordt gebruikt om in het gevorderde stadium van de ziekte de beste zorg te leveren.  

 

Er zijn twee Parkinsonverpleegkundigen werkzaam bij De Zellingen die consulten doen en een 

bijdrage leveren aan het tot stand komen van de interne samenwerking. Vanuit onze uitgebreide 

ervaring dragen we bij aan het ontwikkelen van zorgtechnologie die cliënten helpt omgaan met 

beperkingen als gevolg van Parkinson.  

 

Eind 2020 is in nauwe samenwerking met Stil Wearables een drinkbeker ontwikkeld en  

getest. Met deze beker kan iemand die last heeft van tremors en traagheid toch zelf drinken. 

 

• Palliatieve zorg 

Zorg in de laatste levensfase bieden we aan cliënten thuis, in de hospices IJsselThuis en 

IJsselOever (in samenwerking met andere zorgaanbieders), in de palliatieve unit (vier plaatsen) 

op locatie Rijckehove en op onze verpleegafdelingen. De voornaamste uitdaging ligt in het 

verbinden van de kennis en kunde die door de organisatie heen aanwezig is. Er is een plan 

opgesteld waar deskundigheidsbevordering, ketenbreed kennis delen en het realiseren van een 

comfortabele inrichting onderdeel van uitmaken. Dit actieplan heeft al resultaten opgeleverd. In 

2020 is één van de kamers waar palliatieve zorg wordt geboden heringericht met meer 

comfortabele meubels.  

 

De Zellingen heeft In de regio een actieve rol in netwerken en samenwerken. Zo zijn we 

aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam (NPZR) en verzorgen we de ketenregie in 

Capelle- en Krimpen aan den IJssel. Daarnaast zijn we met vijf andere ouderenzorgorganisaties 

initiatiefnemer van Finivita, een regionaal inspiratie, scholings- en kennisdelingsnetwerk voor 

zorgprofessionals die zorg in de laatste levensfase bieden.  

 

 •    Niet aangeboren hersenletsel 

Het Hersenletsel- en Afasiecentrum van De Zellingen is de regionale expert in NAH-zorg. We 

willen onze kennis in onze gehele interne zorgketen beter benutten. In 2020 is aandacht besteed 

aan het gebruik maken van deze expertise aanvullend op en tijdens de revalidatie op de 

neurorevalidatie afdeling, wat de uitkomsten van de revalidatie bevordert. Deelname aan 

netwerken en samenwerkingen waaronder de NAH-netwerken Midden-Holland en Rotterdam 

Rijnmond, Rotterdamse Stroke Service en de overleggen binnen het Sociaal Domein in de drie 

IJsselgemeenten dragen bij aan onze rol van regionale NAH expert.  

 

2.6 Organisatieontwikkeling 

De Zellingen wil dat cliënten ervaren dat zij door onze zorg- en dienstverlening gesterkt worden om 

regie te voeren over hun leven en dat zij momenten van geluk ervaren. Het doen en laten van onze 
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medewerkers rondom de cliënt hebben hierin een directe bijdrage. De relatie tussen cliënt en 

medewerker is leidend en de hele organisatie is gericht op dit samenspel. Dit betekent dat manieren 

van denken en doen die niet bijdragen aan dit samenspel moeten worden losgelaten. Deze 

organisatieontwikkeling vraagt continue aandacht van alle medewerkers; het is een proces waarin 

we met geduld kleine stappen maken.  

 

De Proeftuin Crimpenersteyn heeft inzichten opgeleverd die ons helpen bij deze 

organisatieontwikkeling. In de proeftuin is geëxperimenteerd met het organiseren van zorg, welzijn, 

behandeling en ondersteuning door een cliëntteam bestaande uit medewerkers, vrijwilligers en 

naasten. Dit interdisciplinaire samenwerken gebeurde wanneer nodig buiten de bestaande afspraken 

en procedures om. De proeftuin staat immers voor vrijheid om te experimenteren, zelfstandig 

beslissingen te nemen en te denken in mogelijkheden. Bij de eindevaluatie in 2020 is gebleken dat 

cliëntteams een meerwaarde hebben in het realiseren van het gezamenlijke doel: de cliënten zo 

goed mogelijk ondersteunen in de dagelijkse regie op hun leven en hen geluksmomenten laten 

ervaren. Daarnaast zijn er inzichten verkregen in hoe dienend leiderschap en een geïntegreerd 

zorgplan een cliëntteam kunnen helpen in het bereiken van onze doelen. 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de positieve eindevaluatie van de proeftuin is besloten om interdisciplinair 

samenwerken ook op andere locaties van De Zellingen te stimuleren. De coaches van Waardigheid en 

Trots op Locatie (WOL) ondersteunen ons hierin.  

Als dagbestedingscoach ben ik sinds de coronapandemie elke dag op een  

andere afdeling op locatie Crimpenersteyn te vinden, om zo voor alle bewoners toch 

leuke activiteiten te kunnen organiseren. Dankzij de proeftuin krijg ik de ruimte om 

dingen uit te proberen, waardoor ik veel meer kan inspelen op de wensen en behoeften 

van onze bewoners. Dat doe ik door de bewoners te vragen wat ze nou echt graag willen 

doen en ga vervolgens kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Maar het kan ook anders. Zo heb ik voor de feestdagen alle eerste contactpersonen 

gevraagd om een wens voor hun naaste (onze bewoner) door te geven. Deze wensen heb 

ik vervolgens zo veel mogelijk in vervulling laten gaan. Dit werd enorm gewaardeerd 

door onze bewoners en hun naasten; de feestdagen werden zo ondanks alle beperkingen 

die de coronapandemie met zich meebrengt toch als speciaal ervaren. 

 

Daarnaast heb ik in samenwerking met een aantal studenten van de Hogeschool 

Rotterdam een Silent Disco gehouden en heb ik voor de mannen op de afdelingen de 

barbers van Boris’ Barbershop laten langskomen. Ik hoop in 2021 de mogelijkheden die 

de proeftuin mij biedt verder te benutten, te beginnen met het in vervulling laten gaan 

van de wensen uit de wensboom! 

 
Leslie Offermans, Dagbestedingscoach locatie Crimpenersteyn 

 
 

“ 

” 
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2.7 Meerjarendoelstelling (2020-2023) 

De Zellingen wil in 2023 bij cliënten en financiers bekend staan als een organisatie waar zorg en 

ondersteuning persoonsgericht en goed op orde is. We werken multidisciplinair samen met cliënten, 

naasten en mantelzorgers, waardoor wordt ervaren dat overgangen tussen zorg thuis, 

dagbehandeling, kortdurende en langdurige verblijfszorg soepel verlopen. Dat realiseren we door 

cliënten op hun cliëntreis te begeleiden. In de regio wordt De Zellingen erkend als een specialistische 

organisatie voor dementiezorg, Parkinsonzorg en palliatieve zorg. De Zellingen is daarnaast de 

bovenregionale specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).  

 

2.8 Regionale samenwerking  

In een ingewikkeld zorglandschap hebben organisaties elkaar nodig. Vooral bij kwetsbare ouderen is 

samenwerking onmisbaar voor onze eigen cliënten, maar ook voor cliënten van andere 

zorgaanbieders in de regio. We werken daarom samen met andere zorgorganisaties en instanties 

zoals ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en gemeenten en participeren in meerdere regionale 

netwerken met uiteenlopende doelstellingen.  

 

Om de juiste kwaliteit van verpleeghuiszorg nu en in de toekomst te kunnen leveren, is er in de regio 

Capelle- en Krimpen aan den IJssel sinds 2018 een gezamenlijk aanpak van VVT-aanbieders en 

stakeholders waaronder eerstelijn, ziekenhuis, welzijn, woningcorporaties, gemeenten, zorgkantoor 

en onderwijs. De meerwaarde van samenwerking wordt duidelijk ervaren: organisaties en 

bestuurders vinden elkaar veel meer dan voorheen en het samen uitvoeren van projecten levert 

concrete resultaten op.  

 

Door de coronapandemie heeft de regio in 2020 ondervonden wat het is om onder druk met elkaar 

op te trekken. Juist deze ervaring en de schaalomvang en eigenheid van Capelle- en Krimpen aan den 

IJssel heeft het bestuurlijk platform Capelle/Krimpen gesterkt om verder te gaan op deze ingeslagen 

weg. In 2020 heeft een verdieping plaatsgevonden van de overkoepelende vraagstukken die in 2018 

door de VVT-aanbieders in Capelle- en Krimpen aan den IJssel samen met Zorgkantoor Zilveren Kruis 

zijn benoemd en gebundeld vanuit 5 deelprojecten: 

• Deelproject 1 - Taken van het bestuurlijk platform 

De belangrijkste taak van het bestuurlijk platform is het coördineren en bewaken van de 

voortgang van de verschillende deelprojecten. Het bestuurlijk platform is verbindend, creëert 

gezamenlijkheid, zorgt daadwerkelijk voor beweging en maakt de VVT sterker in de regio. 

• Deelproject 2 - Concretisering en borging van de regiovisie in drie prioriteiten 

In 2019 zijn de eerste belangrijke stappen gezet in de gezamenlijke analyses, strategische 

personeelsplanning en regiovisie. Om te komen tot een breed gedragen visie is bij het 

opstellen niet alleen gebruik gemaakt van de expertise van de eigen zorgorganisaties, maar 

zijn we ook in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de beide gemeenten, het 

IJsselland ziekenhuis, de welzijnsorganisaties, de ROC’s, Zorgkantoor Zilveren Kruis, 

Waardigheid en Trots (VWS) en De Rotterdamse Zorg. De uitkomsten zijn vertaald in een 

visie op de ouderenzorg voor de regio Capelle/Krimpen. De opgestelde visie is in februari 

2020 gepresenteerd, in boekvorm verspreid en is leidraad voor wat we met elkaar in de 

komende jaren willen realiseren.  

• Deelproject 3 - Vitaliteit van (oudere) medewerkers 

Er is per locatie/organisatie geanalyseerd waar de knelpunten liggen voor verzuim en 
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behoud. Elke organisatie heeft een eigen plan van aanpak. Dit heeft geleid tot een diversiteit 

aan mogelijkheden om deze problematiek aan te pakken en formats die regionaal worden 

uitgewisseld. In paragraaf 8.4 is een aantal initiatieven omschreven die De Zellingen 

onderneemt om de vitaliteit van (oudere) medewerkers te bevorderen. 

• Deelproject 4 - Leren en ontwikkelen 

In 2019 is gestart met het delen van e-learnings, leerpaden en methodes van 

deskundigheidsbevordering. Er is een vaste groep aan opleidingsdeskundigen van de VVT-

aanbieders uit Capelle/Krimpen die met veel energie afstemt en deelt. In samenwerking is 

bijvoorbeeld een module deskundigheidsbevordering Wet Zorg en Dwang ontwikkeld. 

• Deelproject 5 - Innovatie 

In de Zorgkantoorregio Rotterdam en de subregio Capelle/Krimpen wordt ingezet op anders 

werken met behulp van zorginnovatie. Dit wordt gerealiseerd onder de naam ConForte 

Innovatielab. Juist als het om innovatie gaat, is de overtuiging dat de gezamenlijke krachten 

gebundeld moeten worden. Zorginnovatie gaat niet alle problemen in de zorg oplossen, 

maar het kan wel een waardevolle bijdrage leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van 

zorg en medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van hun belangrijke werk. Het 

ConForte Innovatielab helpt de deelnemende organisaties bij: 

- het formuleren van een visie; 

- het identificeren van de grootste knelpunten; 

- het vinden van de juiste innovaties; 

- het testen en implementeren van die innovaties; 

- het adviseren over en vormgeven van innovatieprocessen. 

 

Dat wordt gedaan door de krachten regionaal te bundelen. Zo hoeft niet iedereen het wiel 

opnieuw uit te vinden, kan van elkaar geleerd worden en de focus worden gelegd op wat 

belangrijk is. Vanaf begin 2020 participeren de Capelse en Krimpense VVT-organisaties in het 

Innovatielab.  

 

De Zellingen heeft een actieve rol in de keten dementie Capelle/Krimpen. In 2020 vervulden wij de 

voorzittersrol vanuit de stuurgroep en de kerngroep en is een ketenregisseur aangesteld. Door de 

kerngroep is een ambitieus plan opgesteld om de dementiezorg de komende jaren te verbeteren. 

Het netwerk heeft in 2020 een aantal concrete resultaten opgeleverd:  

• Monitoring van de capaciteit van de casemanagers dementie ten opzichte van de behoefte. 

Deze was eind 2019 niet in balans, maar in 2020 door inzet van de betrokken partijen wel; 

• Er is een actuele sociale kaart voor professionals (uitgesplitst voor de gemeente Krimpen en 

Capelle) en voor cliënten. De vindbaarheid voor professionals onderling is hiermee vergroot; 

• Voorbereiding op de doorstart van het Alzheimer Café Krimpen in 2021, mogelijk in een 

andere vorm dan het traditionele café. Hierdoor sluit het meer aan bij de behoefte van 

bezoekers; 

• Het gezamenlijk inspelen op behoeften aan deskundigheidsbevordering is in 2020 

voorbereid. Door meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en behoeften aangaande 

scholing van alle partijen wordt efficiënt gebruik gemaakt van elkaars expertise. 

Eind 2020 heeft De Zellingen het voorzitterschap overgedragen aan De Vijverhof. 
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Een ander steeds krachtiger wordend netwerk is Capelle Verbond(en). Dit netwerk heeft als doel de 

schotten tussen organisaties weg te nemen en initiatieven te verbinden. Dit leidt tot betere 

samenwerking, de juiste zorg op de juiste plek en van elkaar leren. De samenwerking tussen de 

deelnemers van het netwerk is verstevigd door onder andere de gezamenlijke ZonMW-

subsidieaanvraag voor het krachtig positioneren van het netwerk. 

 

2.9 Governance 

Frida van der Sloot is sinds april 2018 de bestuurder van De Zellingen (éénhoofdig Raad van Bestuur). 

Zij is van origine wijkverpleegkundige en heeft grote betrokkenheid bij de cliënten en medewerkers 

van De Zellingen. Met regelmaat loopt of werkt ze mee met zowel zorgteams als stafteams. Echter 

dit jaar heeft dit als gevolg van corona niet plaatsgevonden. Op digitale wijze ontmoet Frida teams en 

verneemt ze welke belemmeringen er zijn om goede zorg en ondersteuning te verlenen. Ze benut 

haar ervaringen in de besturing van de organisatie.  

 

De professionele inbreng in het besturen van de organisatie is dus enerzijds geborgd door de 

verpleegkundige achtergrond van de bestuurder. Anderzijds heeft de bestuurder periodiek overleg 

met de artsen van De Zellingen en specifiek met de functionarissen Wet Zorg en Dwang (Wzd).  

 

Verder stimuleert de bestuurder inhoudelijke input op het beleid door de op 1 januari 2019 

opgerichte professionele adviesraad (PAR) te vragen om adviezen. De bestuurder faciliteert ook het 

werk van de lokale cliëntenraden en centrale cliëntenraad (CCR), de ondernemingsraad (OR) en de 

onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij werken volgens de wettelijke kaders van de Wet 

medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de 

Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). 

 

In het besturen van de organisatie en het toezicht houden laten de Raad van Bestuur en Raad van 

Toezicht zich leiden door de Zorgbrede Governancecode 2017. De principes van deze code, 

waaronder afspraken over goed bestuur (ondersteunend én transparant), sluiten volledig aan bij de 

besturingsfilosofie van De Zellingen. In de statuten en reglementen van De Zellingen zijn de 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, waaronder 

de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en de veiligheid van onze cliënten, vastgelegd. 

 

De bestuurder heeft twee nevenfuncties: zij is bestuurder van het Van Kleef Instituut, een kennis- en 

inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals en bestuurslid van deRotterdamseZorg. 

 

2.10 Raad van Toezicht 

 

Voorwoord voorzitter Raad van Toezicht 

Corona trekt een zware wissel op de samenleving. Daar waar in het begin alle aandacht uitging naar 

de ziekenhuizen kwam gelukkig ook daarna de aandacht voor de gevolgen voor de verpleeg- en 

thuiszorg.  

Onder moeilijke omstandigheden was De Zellingen er. Met de volle aandacht voor onze cliënten 

hebben de medewerkers hun werk gedaan. De Raad van Toezicht is de medewerkers en het 

managementteam van De Zellingen dan ook zeer erkentelijk voor hun inspanningen tijdens corona. 

Hun professionaliteit en inzet, maar vooral hun betrokkenheid, is inspirerend!  
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De Raad van Toezicht van De Zellingen bestaat uit zeven leden: 

• mevr. A. Beukman-Zuure 

• mevr. G. Convent 

• dhr. R. Helder 

• dhr. R. de Koning (voorzitter) 

• dhr. M. el Mokaddem 

• dhr. F. Stark 

• dhr. S. Timmerman 

 

Herbenoeming van de heer F. Stark heeft op 30 maart 2020 plaatsgevonden.  

» Zie bijlage 2 voor samenstelling van de RvT. 

» Zie bijlage 3 voor de (neven)functies van de leden van de RvT. 

 

Commissies Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht kent drie vaste commissies die, onder handhaving van de integrale 

verantwoordelijkheid van de volledige Raad van Toezicht, in het bijzonder toezien op specifieke 

dossiers en onderwerpen. Deze commissies en de samenstelling zijn als volgt:  

 

• Auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed 

F. Stark (voorzitter), S. Timmerman en G. Convent. Deze commissie heeft in het verslagjaar acht 

keer vergaderd (driemaal fysieke bijeenkomst, vijfmaal via Teams). 

• Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 

R. Helder (voorzitter) en A. Beukman. Deze commissie heeft in het verslagjaar vier keer 

vergaderd (tweemaal fysieke bijeenkomst, tweemaal via Teams). 

• Samenstelling Remuneratiecommissie 

M. el Mokaddem (voorzitter) en R. de Koning. Deze commissie heeft in het verslagjaar één keer 

vergaderd. 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2020 achtmaal vergaderd. Eénmaal (30-03-2020) is wegens de 

coronapandemie alleen met de voorzitter RvT, de voorzitter auditcommissie FIV en de voorzitter 

auditcommissie K&V vergaderd. De overige RvT-leden hebben hiervoor schriftelijk hun input 

aangeleverd. 

  

Drie keer heeft een fysiek overleg plaatsgevonden, de overige vergaderingen hebben via Teams 

plaatsgevonden. Op 22 september 2020 vond de zelfevaluatie van de RvT plaats, voorafgaand aan de 

RvT-vergadering van die dag. 

» Zie bijlage 4 voor een overzicht van de vergaderonderwerpen van de RvT. 

 

2.11 Cliëntenraden en Centrale Cliëntenraad  

Cliëntmedezeggenschap is binnen De Zellingen lokaal en centraal georganiseerd. Zorg Thuis en de 

locaties Crimpenersteyn, Rijckehove (inclusief De Roo en Bermensteyn) en De Meander hebben een 

cliëntenraad, waarvan een MT-lid gesprekspartner is. Gezien de leeftijd van de (C)CR-leden vallen zij -

onder de risicogroep en hebben we met elkaar fysiek contact waar mogelijk vermeden. De raden van 

Zorg Thuis en locatie De Meander hebben in 2020 twee keer vergaderd. De raden van de locaties 

Crimpenersteyn en Rijckehove hebben eenmaal vergaderd.  
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De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit zeven leden en is gevormd uit afgevaardigden vanuit de 

lokale cliëntenraden. De CCR adviseert de bestuurder over locatie overstijgende onderwerpen.  

Per 31 december 2020 was de samenstelling als volgt: 

• Mevr. E. de Jongh (Rijckehove) 

• Mevr. E. Meertens (secretaris) (Rijckehove en Zorg Thuis) 

• Dhr. R.C.G. de Rijke (Crimpenersteyn) 

• Mevr. C. Scheffer-van Schaik (Zorg Thuis) 

• Dhr. G.C. van der Toorn (Zorg Thuis) 

• Dhr. S. Verbeek (voorzitter) (Crimpenersteyn) 

• Mevr. A. Vermeulen-Queiser (De Meander) 

De Centrale Cliëntenraad heeft in 2020 drie reguliere overlegvergaderingen met de bestuurder 

gehouden. Vanwege de coronapandemie hebben vijf reguliere CCR-vergaderingen  

geen doorgang kunnen vinden. Om de continuïteit van de lopende processen alsmede de 

adviesaanvragen te waarborgen, heeft tussentijds afstemming met het dagelijks bestuur van de 

Centrale Cliëntenraad plaatsgevonden en hebben de raadsleden andere wijzen gevonden om tot 

advisering te komen.  

 

Tijdens de reguliere overlegvergaderingen heeft de CCR (ter verduidelijking van bepaalde 

onderwerpen en kennismaking) de volgende gasten ontvangen:  

• Dhr. F. Duringshoff (manager Bedrijfsvoering) 

• Mevr. A. Poutsma (manager Wonen met Zorg) 

• Dhr. B. van Hilst (extern adviseur optimalisatie traject)  

• Mevr. W. Teerlink en mevr. A. Puts (vrijwilligerscoördinatoren) 

 

» Zie bijlage 5 voor een overzicht van de door de CCR behandelde onderwerpen en onderwerpen 

waarover (verzwaard) advies/instemming is uitgebracht. 

 

2.12 Ondernemingsraad (OR) 
De ondernemingsraad (OR) is in 2020 vijftien keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering.  

Daarnaast hebben er vijf reguliere overlegvergaderingen met het bestuur van De Zellingen 

plaatsgevonden. Bij één van deze overleggen (in december) was de Raad van Toezicht 

vertegenwoordigd.  

Eind oktober 2020 eindigde de zittingstermijn van de OR. Dat hield in dat er een reguliere OR-

verkiezing werd gepland op 2 november 2020. Vanwege onvoldoende kandidaatstellingen is deze 

verkiezing niet doorgegaan. Van drie leden is afscheid genomen, acht OR-leden hebben zich 

herkiesbaar gesteld en vijf nieuwe leden hebben zich aangemeld. De leden zijn op 2 november 2020 

tijdens een OR-overleg geïnstalleerd. Er staan nog twee vacatures open.  

 

Per 31 december 2020 was de OR als volgt samengesteld:  

• Kiesgroep Zorg Thuis: Jeannette Buitelaar (voorzitter), Hedwig Thurkow (vice-voorzitter), 

Boudy Winkelman, vacature  

• Kiesgroep Rijckehove: Anita Verkaik, Daan Verhulst             

• Kiesgroep Zellingenbreed: Gerda van Zijl, Benita Rook, Linda van de Berg, Ingrid Cauwels, 

Saskia Hoekstra 

• Kiesgroep Crimpenersteyn: Klasien Lodewijkx, Michael Droog, Rutger van Kamperdijk  

• Kiesgroep De Meander: Vacature 
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» Zie bijlage 6 voor de agenda onderwerpen van de OR en de onderwerpen waarop advies is gegeven 

of instemming is verleend. 

 

2.13 Professionele Adviesraad 

Vanuit de Professionele Adviesraad (PAR) wordt verbinding gelegd tussen onze zorgprofessionals, het 

bestuur en onze locaties. De adviezen die de PAR-leden vanuit hun diverse zorgachtergronden en 

praktijkervaring geven, hebben als doel om de kwaliteit van de zorg voor onze cliënten te verbeteren 

en de positie van de professionals te versterken. 

» Zie bijlage 7 voor een overzicht van de PAR activiteiten in 2020 
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3. De Zellingen tijdens de coronacrisis 
 

Op verschillende manieren hebben cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers te maken 

gehad met corona, en heeft het virus ons voor veel uitdagingen gesteld. Naast het verdriet en 

verlies van vrijheden hebben we ook ervaringen opgedaan die we, wanneer we corona eronder 

hebben, willen vasthouden.  

 

De coronapandemie heeft grote impact gehad op onze zorgverlening en werksituatie. Nog voor de 

eerste ‘intelligente’ lockdown werd aangekondigd is een crisisteam aangesteld dat vanaf 9 maart 

2020 in opdracht van en adviserend aan de bestuurder de regie had over alle corona-gerelateerde 

vraagstukken. Deze tijdelijke vorm van organiseren en de benodigde directieve wijze van aansturing 

gaf duidelijkheid in een tijd van onzekerheid en veranderingen. Wel was deze aansturings- en 

samenwerkingsvorm, gezien onze ontwikkeling naar ‘meer regie voor iedereen’ en ‘minder 

hiërarchie’ even wennen.  

 

3.1 Resultaten door samenwerking, flexibiliteit en creativiteit 

Onder regie van het crisisteam zijn mooie en noodzakelijke resultaten bereikt. Zo zijn alle door het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgestelde richtlijnen vertaald in 

werkinstructies, zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ingekocht, beheerd, verspreid en 

in gebruik genomen, zijn cohortunits gestart, is de Piekerlijn ingesteld om medewerkers een 

luisterend oor te bieden, zijn kletshuisjes in gebruik genomen, etc. Alle medewerkers werden 

uitgedaagd om hun werk in andere en soms spannende omstandigheden te doen.  

 

De gehele coronaperiode is er op bestuurlijk niveau intensief samengewerkt met de andere bij 

ConForte aangesloten VVT-organisaties. Dit gezamenlijk optrekken in de regio is tijdens de crisis veel 

waard gebleken. Zo hebben regelmatige overleggen bijgedragen aan het leren van elkaar en zijn er 

regionale standpunten ingenomen over onder andere bezoekrichtlijnen en het werken met 

persoonlijke beschermingsmiddelen. Op deze manier droeg de regionale samenwerking bij aan het 

hervinden van houvast en structuur.  

 

Landelijke besluiten om thuis te werken en het bezoekverbod op onze locaties deden een groot 

beroep op onze flexibiliteit en creativiteit. Zo werd al snel duidelijk dat het bezoekverbod, gericht op 

het waarborgen van de veiligheid van onze bewoners en cliënten, nadelig was voor hun welzijn. Op 

elke locatie is bekeken hoe op een creatieve manier toch contactmomenten konden worden 

gecreëerd. Zo zijn onder andere de kletshuisjes in het leven geroepen en heeft ons ICT-team in een 

kort tijdsbestek beeldbellen via Microsoft Teams mogelijk gemaakt voor contact tussen cliënten en 

hun naasten en contact tussen medewerkers. Inmiddels is het gebruik van Microsoft Teams een 

onmisbaar onderdeel geworden van het werk en kunnen we het gebruik van deze toepassing en de 

flexibiliteit die daardoor ontstaat typeren als een positief gevolg van de coronapandemie. 
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3.2 Geleerde lessen 

De coronapandemie heeft de dagelijkse gang van zaken hevig verstoord. Na de eerste uitbraak 

hebben we de tijd genomen om te leren. Eind juni zijn alle teams gevraagd om de periode vanaf 

maart met hun team te evalueren en antwoord te geven op de volgende reflectievragen: 

• Welke drie punten pakken we volgende keer zeker weer op (tops)?  

• Welke drie punten verdienen volgende keer extra aandacht (tips)?  

• Wat heb je anders moeten doen en wil je meenemen naar de toekomst?  

• Zijn er andere zaken die je van belang acht? 

 

De respons was hoog: 26 teams hebben input geleverd waarmee een overzicht van geleerde lessen is 

opgesteld. 

» Zie bijlage 8 voor een overzicht van de geleerde lessen. 

 

 

 

 

Het beleid en de werkprocessen rondom corona zijn tevens inhoudelijk beoordeeld met behulp van 

de CoronaWegwijzer van Vilans. De toets op het ontwikkelde beleid vond plaats in juli en augustus en 

heeft geleid tot de aanpassing van diverse procedures en instructies. Op deze manier heeft De 

Zellingen zich zo goed als mogelijk voorbereid op de verwachte tweede coronagolf.  

 
De Infectiepreventiecommissie (IPC), waar multidisciplinair aandacht is voor infectiepreventie, is na 

het beëindigen van de crisisorganisatie extra stevig gepositioneerd om de aandacht voor preventie 

van corona en andere infectieziekten te vergroten.  

 

  

De coronacrisis heeft een enorme impact op de mentale  

belastbaarheid van medewerkers. Geef daaraan structureel aandacht door 

diverse vormen van psychische ondersteuning en waardering. 
 

Geleerde les vanuit teamevaluaties coronacrisis 

“ 

” 



24 

 

4. Ervaringen met onze zorg 
 

We willen dat onze zorg zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften, wensen én mogelijkheden van 

onze bewoners en cliënten. We streven dan ook naar tevreden cliënten en naasten die, ondanks 

soms moeilijke omstandigheden, met regelmaat momenten van geluk ervaren.  

 

Cliënten en naasten kunnen hun ervaringen met onze zorg op diverse manieren uiten. De 

makkelijkste manier is via onze zorgmedewerkers. Daarnaast bieden wij een aantal mogelijkheden om 

ervaringen met onze zorg te delen: 

• Kritische Prestatie Indicator (KPI) a.d.h.v. Net Promotor Score (NPS)  

• PREM wijkverpleging 

• Zorgkaart Nederland 

• Klachtenfunctionaris 

• Vertrouwenspersoon  

Het meten van de tevredenheid onder onze vrijwilligers heeft in 2020 niet plaatsgevonden; vanwege de 

coronapandemie konden veel vrijwilligers namelijk geen bijdrage leveren aan onze zorg- en 

dienstverlening. 

 

4.1 Net Promotor Score 

De Net Promotor Score (NPS) is een veelgebruikte maat om cliënttevredenheid te meten en geeft aan in 

welke mate De Zellingen door cliënten wordt aanbevolen aan anderen. Hoe hoger de score, hoe groter de 

bereidheid tot aanbevelen. 

 

 

Overzicht Net Promotor Score (NPS) 

 

  

Zorg door De Zellingen Score 2020 Score 2019 

Zorg Thuis 23 37 

Wonen met Zorg 15 7 

Herstel & Revalidatie 11 22 

Dagactiviteiten en Hersenletsel- en Afasiecentrum 19 - 

Mantelzorgers 20 30 

Vrijwilligers - 16 

 

 

De coronapandemie heeft het afnemen van de vragenlijsten medio 2020 beïnvloed. Hierdoor zijn er 

minder en in sommige gevallen geen vragenlijsten afgenomen. In het derde en vierde kwartaal is een 

toename van het aantal ingevulde vragenlijsten te zien. 

Ten opzichte van 2019 zijn onze scores gedaald. Ongetwijfeld is er een relatie met corona, maar toch daagt 

dit uit om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is dat we voor de 

evaluatiemomenten met de cliënt en/of vertegenwoordiger meer tijd nemen. Op die manier kunnen we 

namelijk verdiepend ingaan op wat er goed gaat en waar de zorg beter kan.  



25 

 

4.2 ZorgkaartNederland 

ZorgkaartNederland is de grootste onafhankelijke ervaringswebsite voor de Nederlandse 

gezondheidszorg. Sinds 2020 is het mogelijk om specifieke locaties en thuiszorgteams een rapportcijfer 

te geven, waardoor het beeld over de cliënttevredenheid nog nauwkeuriger uiteengezet is.  

 

Overzicht gemiddelde score per locatie 

 

Locatie Score 2020 Meldingen 2020 Score 2019 Meldingen 2019 

Rijckehove 5.3 4 5.8 7 

Crimpenersteyn 6.2 8 7.8 6 

De Meander 9.5 6 9.2 4 

De Meander Zorghotel 9.5 2 - - 

Bermensteyn - - - - 

De Roo 8.0 4 4.8 1 

Hersenletsel en Afasie - - - - 

Zorg Thuis Capelle a/d IJssel 8.5 12 7.9 3 

Zorg Thuis Krimpen a/d IJssel 9.0 5 - - 

Zorg Thuis Nieuwerkerk a/d IJssel - - - - 

Totaal De Zellingen 8.0 41 7.1 21 

 

 

In vergelijking met 2019 is het totaal aantal meldingen bijna verdubbeld, maar nog steeds is het aantal 

meldingen laag. Desondanks is het gemiddelde rapportcijfer gestegen van een 7.1 in 2019 naar een 8.0 

in 2020. 

 

Naast het geven van rapportcijfers aan diverse facetten van onze dienstverlening, is het mogelijk om 

de beoordeling ook tekstueel te onderbouwen. Hierdoor kunnen bij een (deels) negatieve 

beoordeling nog gerichter verbetermaatregelen treffen. 

» Zie bijlage 9 voor een selectie van geschreven beoordelingen. 

 

 

 
 

 

Alle beoordelingen, zowel positief als kritisch, worden direct beantwoord en doorgezet naar het 

betreffende team en/of medewerkers. In geval van een kritische beoordeling wordt een 

contactverzoek ingediend bij de plaatser van de beoordeling om het gesprek aan te kunnen gaan, 

meer informatie te verkrijgen en zo samen tot een verbetermaatregel te komen. We hebben 

gemerkt dat een gesprek in de meeste gevallen wordt gewaardeerd; door beide kanten van een 

Naast de liefdevolle zorg voor onze vader op de Kanaallaan was er  

ook aandacht voor onze moeder. Als familie voelden we ons altijd welkom. 
 

Cliëntwaardering op ZorgkaartNederland 

“ 
” 
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voorval of situatie te belichten ontstaat wederzijds begrip, zeker als men merkt dat wij serieus met 

beoordelingen om gaan en hier verbetermaatregelen aan koppelen. 

 

Om het gebruik van ZorgkaartNederland door cliënten en naasten te stimuleren, is aan de opname-, 

revalidatie- en (thuis)zorgmappen een flyer over ZorgkaartNederland toegevoegd, waarop behalve 

informatie tevens een verzoek tot het plaatsen van een beoordeling is terug te vinden. Daarnaast 

staat op elke locatiepagina op onze website een ZorgkaartNederland banner die direct doorverwijst 

naar de beoordelingspagina van de betreffende locatie op www.zorgkaartnederland.nl. Ook geven 

we op onze social-mediakanalen periodiek aandacht aan ZorgkaartNederland. 

 

4.3 PREM Wijkverpleging 

De PREM Wijkverpleging is een verplichte tevredenheidsmeting voor alle zorgorganisaties die 

wijkverpleging bieden. PREM staat voor Patient Reported Experience Measurement; de meting is een 

ervaringsmeting van een cliënt.  

 

In het voorjaar van 2020 zijn steekproefsgewijs 175 cliënten die wijkverpleging ontvangen benaderd 

om de vragenlijst in te vullen. Zo konden zij vrijwillig en anoniem hun ervaringen delen. Ruim 30% 

van deze cliënten heeft gereageerd.  

 

 

PREM Wijkverpleging 

 

  

 2020 2019 

Respons 31.2% (54/175) 54.3% (95/175) 

Beveelt De Zellingen aan bij vergelijkbare klachten of ziekten 98% 94% 

NPS +47 +10 

 

 

De PREM Wijkverpleging maakt duidelijk dat de cliënten die hebben gereageerd over het algemeen 

positief zijn over de wijkverpleging van De Zellingen: 98% van hen beveelt De Zellingen aan als 

aanbieder van wijkverpleging. We krijgen een 8.1 als rapportcijfer. Dit is een resultaat waarop we 

trots zijn! 

De respons lag in 2020 wel ruim 20% lager dan in 2019. Dit zal mede te maken hebben gehad met de 

coronapandemie, maar toch wordt in 2021 onderzocht hoe we de respons kunnen verhogen. 

 

4.4 Compliment- of klachtmelding via de klachtenfunctionaris 

We nemen klachten serieus en zien deze als signalen om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. 

We stimuleren cliënten en naasten, waaronder mantelzorgers, om hun onvrede liefst direct met de 

betrokkene(n) te delen zodat met elkaar aan een oplossing kan worden gewerkt. Indien gewenst kan 

men met een klacht terecht bij de vertrouwenspersoon voor cliënten of de onafhankelijk opererende 

klachtenfunctionaris. 

 

 

 

 

 

http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Klachten 
 
 2020 2019 

Gemeld bij de Klachtenfunctionaris 37 90 

Gemeld bij medewerkers 31 48 

Totaal  68 138 

 

 

In 2020 zijn in totaal 68 klachten ingediend. 31 klachten zijn kenbaar gemaakt via onze medewerkers 

en 37 klachten via de klachtenfunctionaris. Uit de tabel blijkt dat het aantal klachten een stuk lager is 

dan in 2019. Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat de klachtenfunctionaris vanaf medio maart niet 

meer fysiek aanwezig kon zijn op de zorglocaties en onze locaties tijdens de eerste coronagolf langere 

tijd gesloten zijn geweest voor bezoek. De klachtenfunctionaris heeft wel bemiddelingsgesprekken met 

cliënten en naasten kunnen voeren in ons kantoorpand Zellingen Plaza en met behulp van beeldbellen. 

De meeste klachten gingen over onze informatieverstrekking, het nakomen van afspraken, de 

deskundigheid van onze medewerkers en de bejegening door onze medewerkers. 

 

Behalve klachten zijn er in 2020 ook diverse complimenten gemeld, onder andere voor onze Zorg 

Thuis teams in Capelle- en Nieuwerkerk aan den IJssel en de huiskamerassistenten op locatie 

Crimpenersteyn. 

 

Net als in 2019 zijn er ook in 2020 geen formele klachten ingediend bij de bestuurder, de 

Klachtencommissie Rijnmond of de Geschillencommissie.  

4.5 Vertrouwenspersoon voor cliënten en naasten 

Cliënten en naasten kunnen ook met een klacht terecht bij de vertrouwenspersoon. De 

vertrouwenspersoon staat naast de cliënt en naaste en biedt een luisterend oor, bijvoorbeeld in geval van 

onvrede of behoefte aan advies of ondersteuning. De vertrouwenspersoon is in 2020 18 keer benaderd 

door cliënten en naasten. Vanwege de coronapandemie verliep het meeste contact telefonisch.  

De vertrouwenspersoon heeft ook een bijdrage geleverd aan de Piekerlijn, die ten tijde van de eerste 

coronagolf is opgericht voor medewerkers van De Zellingen om hen een luisterend oor te bieden in de 

lastige tijd.  
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5. Persoonsgerichte zorg 
 

Iedereen is uniek. Daarom sluiten we in onze zorgverlening zoveel als mogelijk aan op de behoefte 

van de cliënt en proberen we een bijdrage te leveren aan het ervaren van geluksmomenten. 

 

5.1 Persoonlijke plannen 

Regie hebben over het eigen leven is voor elk mens belangrijk. Onze missie is dan ook om ervoor te 

zorgen dat onze bewoners en cliënten de eigen regie zoveel mogelijk behouden of vergroten. Onze 

medewerkers spelen hierin een sleutelrol. 

 

Eén van de manieren om eigen regie te stimuleren, is het nemen van gezamenlijke besluiten. Dat 

ondersteunen we door de ‘Shared decision making’ methodiek. Besluiten kunnen over grote zaken 

gaan, maar ook over kleine, dagelijkse dingen. Uitgangspunt is dat de cliënt of diens naaste wordt 

gevraagd te vertellen wat voor hem of haar belangrijk is en dat de cliënt wordt ondersteund om 

beslissingen te nemen.  

 

De gezamenlijke besluitvorming is steeds meer zichtbaar in de zorgplannen. Onder andere de 

behoeften, wensen, interesses en de levensgeschiedenis van de cliënt zijn vertaald naar afspraken in 

het zorgplan en vormen zodoende uitgangspunt bij het dagelijks handelen. Om gezamenlijke 

besluitvorming te stimuleren, worden medewerkers gecoacht in de toepassing van de ‘Shared 

decision making’ methodiek. Ook is gezamenlijke besluitvorming een vast onderdeel in onze 

leerlijnen.  

 

5.2 Herstel- en revalidatiezorg 

Wij bieden geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aan cliënten die revalideren als gevolg van bijvoorbeeld 

een gebroken heup, amputatie of een beroerte (CVA). De dynamiek op de geriatrische afdelingen is 

anders dan op de woonzorgafdelingen.  

 

In 2020 hebben we uitgebreid aandacht besteed aan een gedeelde visie op goede en 

toekomstbestendige geriatrische revalidatiezorg binnen De Zellingen. In dit visietraject is samen met 

medewerkers van alle betrokken disciplines, van behandelaar tot facilitaire dienst, een 

gemeenschappelijke visie tot stand gekomen. De sessies hebben het interdisciplinaire gevoel binnen 

de teams versterkt en als resultaat een visie opgeleverd waarin doelmatigheid, interdisciplinaire 

samenwerking en cliëntparticipatie een prominente plek hebben, overeenkomstig met waar De 

Zellingen voor staat.  

 

De coronapandemie heeft er deels voor gezorgd dat we in de dagelijkse praktijk al meer volgens deze 

visie werken. De afdelingen zelf zijn nu de plek waar verschillende therapieën samenkomen en het 

ritme van de cliënt wordt gevolgd. Revalideren vindt dus meer op de afdeling plaats, wat het 

revalidatieklimaat op de revalidatieafdelingen bevordert.  

 

Parallel aan het visietraject hebben we andere verbeteringen doorgevoerd die al in 2019 in gang 

waren gezet. Zo is er een nieuwe revalidatiemap ontwikkeld die op kleine schaal is getest. Deze 

revalidatiemap geeft cliënten en naasten een duidelijker beeld van hoe een tijdelijk revalidatieverblijf 
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bij De Zellingen er uit ziet en ondersteunt in de samenwerking die wij met hen aangaan tijdens het 

revalidatietraject.  

 

Om de kwaliteit van de zorgplannen op orde te houden zijn de multidisciplinaire overleggen (MDO-

systematiek) op afdeling Heidehof van locatie Rijckehove zo aangepast dat de cliëntbehoeften, zoals 

verwoord in het zorgplan, een meer prominente plek hebben gekregen. Deze aangepaste manier van 

multidisciplinair overleggen gaan we in 2021 ook op andere locaties toepassen.  

Tijdens de coronapandemie hebben de MDO’s plaatsgevonden via beeldbellen. 

 

Een andere ontwikkeling is het opzetten van het ‘zorgpad amputatie’. In samenwerking met 

specialisten in de keten en de orthopedisch instrumentmaker onderzoekt het interdisciplinaire team 

hoe het revalidatieproces kan worden verbeterd om te komen tot meer efficiënte en effectieve 

amputatiezorg.  

 

5.3 Zorg Thuis 

Ouderen blijven langer thuis wonen, ook als hun kwetsbaarheid toeneemt en zij hulp of zorg nodig 

hebben. De Zellingen biedt daarom een breed scala aan diensten om thuiswonende ouderen te 

ondersteunen. De zorg- en dienstverlening bieden we met aandacht en persoonsgericht, maar moet 

tegelijk ook efficiënt zijn.  

 

In 2020 hebben we stappen gezet om de kwaliteit en continuïteit van onze wijkverpleging en 

huishoudelijke ondersteuning te verbeteren, zodat we in ook in de toekomst goede zorg kunnen 

blijven bieden. Zo zijn we begonnen om een steviger verband te leggen tussen zorgplan, zorgplanning 

en kosten declaratie, om de zorginzet voorspelbaarder en inzichtelijker te maken. Om onze 

doelmatigheid te bevorderen heeft daarnaast een uitgebreide analyse plaatsgevonden om de 

doelmatigheid in 2021 te kunnen vergroten.  

 

Huishoudelijke ondersteuning is een gewaardeerde dienst en ook veelal de eerste kennismaking van 

ouderen met De Zellingen en kan daarmee de start zijn van de cliëntreis bij De Zellingen. Middels een 

businesscase is kritisch gekeken naar hoe we onze huishoudelijke ondersteuning kunnen 

optimaliseren. Hierbij lag de focus op onze tarieven en mogelijke verbeteringen in onze eigen 

processen. De businesscase heeft geleid tot een strategie om onze huishoudelijke ondersteuning in 

2021 steviger in de markt te plaatsen. 

 

Gedurende de coronapandemie is de regionale samenwerking met andere (thuiszorg)organisaties 

waardevol gebleken. In samenwerking met Lelie zorggroep en de Vierstroom is een draaiboek voor 

een coronaroute opgesteld voor het geval we met een grote hoeveelheid positief op corona geteste 

thuiswonende cliënten te maken zouden krijgen. Gelukkig is deze coronaroute niet nodig geweest. 

De voorbereidingen hiertoe hebben wel bijgedragen aan creatieve oplossingen om veilige en goede 

zorg thuis te kunnen blijven leveren tijdens de coronapandemie, waarbij de hulp van diverse 

verrassende kanten kwam. Zo zijn er auto’s ter beschikking gesteld door van Herk Makelaardij uit 

Capelle aan den IJssel en Hypotheekplatform uit Rotterdam.  
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5.4 Hersenletsel- en Afasiecentrum en dagzorg 
De coronapandemie heeft een groot beroep gedaan op de creativiteit van medewerkers die 

werkzaam zijn op onze locaties waar dagbehandeling en dagactiviteiten worden aangeboden. Onze 

cliënten zijn kwetsbare, thuiswonende ouderen die door deelname aan onze dagactiviteiten worden 

ondersteund om zo lang als mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Vooral voor cliënten 

met niet aangeboren hersenletsel zijn dagbehandeling en dagactiviteiten een belangrijk onderdeel 

van de week. Tijdens de coronapandemie moesten onze dagbehandelingslocaties langdurig sluiten, 

waardoor onze medewerkers werden uitgedaagd om andere vormen van ontmoeting en 

ondersteuning te organiseren. 

 

Zo is ‘Samen Koken Samen Eten’ in verschillende wijken omgezet naar het bezorgen van maaltijden 

aan huis. Zeker voor alleenstaande cliënten is dit een waardevolle dienst gebleken; hierdoor bleef 

het sociale contact en was men zeker van een gezonde maaltijd. Bovendien bleef de 

signaleringsfunctie van onze medewerkers op deze manier intact.  

Ook is op een creatieve manier aandacht besteed aan het zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. 

Op locaties waar dat binnen de coronamaatregelen en -richtlijnen mogelijk was, werd balkongym 

georganiseerd. Daarnaast konden we via beeldbellen thuisbegeleiding bieden, met als positief 

bijeffect dat wij op een meer directe manier mantelzorgers konden ondersteunen. 

 

Tijdens de coronapandemie is goed zichtbaar geworden welke rol dagbehandeling en dagactiviteiten 

voor ouderen spelen in het langer zelfstandig thuis blijven wonen en hoe deze een passend vervolg 

kunnen bieden na een revalidatieopname voor niet aangeboren hersenletsel. Zo hebben meerdere 

revalidanten tijdens het klinische revalidatietraject met succes deelgenomen aan de dagactiviteiten. 

Dit willen we in 2021, ook los van de coronapandemie, continueren.  

Dat in zo’n moeilijke en onzekere tijd de hulp van onverwachte  
kanten kwam was ongelooflijk mooi. Het heeft ons gesterkt en geholpen bij 

het regelen van diverse coronagerelateerde zaken, zoals de coronaroute 
waarvoor zelfs al ter beschikking gestelde auto’s klaarstonden. Al ben ik 

stiekem nog steeds blij dat de coronaroute niet gebruikt hoefde te worden. 
 

Caroline Augustinus, manager Wonen met Zorg 

“ 

” 
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Om de aandacht voor de thema’s participatie, gezonde voeding en bewegen steviger in het 

activiteitenaanbod op te nemen, zijn de activiteiten professioneler ingeregeld. Zo wordt er meer 

gebruik gemaakt van meetinstrumenten, wat zorgt voor meer betrokkenheid onder cliënten en de 

eigen regie en het gezamenlijk doelen stellen stimuleert. Door het draaiboek ‘Activiteitenplannen’ uit 

te breiden, zijn onze cliënten bovendien verzekerd van professionele begeleiding bij deze thema’s.  

  

Gezond blijven door ontmoeting, bewegen en gezonde voeding.  
Met zijn allen in een ruimte, dat mocht niet, maar op afstand met 

beeldbellen of huisbezoek in combinatie met een activiteit of een praatje: 
dat hield mij en vele anderen van onze dagactiviteiten op de been! 

 
Mia Verschaeve, manager Dagbehandeling en Dagactiviteiten 

 

“ 

” 
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6. Wonen met welzijn 
 

We willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het blijven ervaren van geluksmomenten. Dus 

ook op de moeilijke momenten gaan we actief op zoek naar geluksmomenten, die vooral voortkomen 

uit contact met anderen, jezelf kunnen zijn en genieten van alledaagse dingen. 

 

6.1 Warm welkom  

Ons streven is om cliënten en naasten te begeleiden gedurende hun ‘cliëntreis’ binnen onze zorg- en 

dienstverlening en dat zij ervaren dat overgangen tussen zorg thuis, dagbehandeling, kortdurende en 

langdurige verblijfszorg soepel verlopen. 

 

Cliëntservice De Zellingen (CSDZ) heeft meestal als eerste contact met nieuwe cliënten en naasten. In 

2020 is dit eerste contact uitgebreid met een ‘warm welkom’, waarbij vóór een nieuwe opname een 

bezoek wordt gebracht aan de cliënt en eventuele naasten. Een medewerker van Cliëntservice en 

een eerstverantwoordelijk verzorgende (EVV-er) brengen een thuisbezoek met als doel de cliënt 

welkom te heten en te leren kennen en de overstap van thuis naar het wonen op één van de locaties  

te verkleinen. Samen nemen zij een vragenlijst door over de levensloop van de cliënt, waardoor de 

zorg vanaf het moment van opname persoonsgericht kan worden vormgegeven. Als gevolg van de 

coronapandemie is de fysieke ontmoeting vervangen door een telefonische intake. 

 

De ervaringen tijdens dit experiment waren positief. In 2021 wordt dit ‘warme welkom’ met 

bijbehorende hulpmiddelen, zoals een ‘warm welkom doos’, een vast onderdeel van nieuwe 

opnames. Daarnaast willen we de komende jaren meer initiatieven uitrollen om cliënten steeds 

merkbaarder te ondersteunen in hun cliëntreis. 

 

 

 

 

6.2 Aandacht voor welzijn 

Zo uniek als cliënten zijn, zo veel verschillende manieren zijn er waarop zij geluksmomenten ervaren. 

Welzijn is van elk moment. In de Proeftuin Crimpenersteyn hebben we afgesproken dat alle 

medewerkers aandacht hebben voor het welbevinden van onze cliënten.  

 

Vanuit de kwaliteitsgelden is ervoor gekozen om medewerkers van de huishoudelijke dienst een 

actieve rol te geven in aanpalende zorgtaken, waardoor zorgmedewerkers zich met hun kerntaken 

We zijn gestart met het toevoegen van een zorgbiografie aan het 
cliëntdossier. Hiermee leren we onze cliënten echt kennen en kunnen we 
bijzonderheden, zoals iemands 60 jarig huwelijk of muziekvoorkeur, extra 

onder de aandacht te brengen. Zo dragen we bij aan het creëren van 
geluksmomenten voor onze cliënten. 

 
Elly de Jonge-Bonefaas, manager CSDZ 

 

“ 

” 
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kunnen bezighouden. Dit initiatief onder de noemer ‘Zorgsupport’ heeft geleid tot een toegenomen 

tevredenheid van cliënten over hun dagbesteding en welzijn en meer tijd voor zorgprofessionals om 

zich te richten op de zorg voor de cliënt. Eén van de huiskamerassistentes voert bijvoorbeeld 

wensgesprekken met cliënten; zij verneemt de welzijnswensen van cliënten die richtinggevend zijn in 

de zorgverlening. Door de positieve ervaringen is Zorgsupport in 2020 ook op de andere 

verpleeglocaties gestart. In 2021 wordt onderzocht hoe via dit initiatief de aandacht voor welzijn 

steviger kan worden ingezet.  

 

Een andere activiteit die bijdraagt aan het welzijn van de cliënten is het koken op de afdeling, waarbij 

een kok met een mobiele keuken in de huiskamers kookt en bewoners en cliënten uitnodigt om 

hierin te ondersteunen. De geur van eten bereiden en het samenwerken zorgen voor huiselijkheid en 

gezelligheid, terwijl de kok ook een rol vervult in huiskamertoezicht.   

 

6.3 Welzijnsaanbod 

Van beweging tot bezinning; welzijn is voor iedereen verschillend. De Zellingen investeert daarom al 

geruime tijd in de aandacht voor diversiteit in welzijn. Dagbestedingscoaches hebben hierin een 

prominente rol. Aan elke afdeling is daarom een dagbestedingscoach verbonden die een 

verbindende en coachende rol vervult tussen cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers.  

 

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het aantrekken van extra medewerkers ter bevordering 

van wonen en welzijn, waardoor er meer aandacht is voor zinvolle dagbesteding in huiskamers en op 

afdelingen. Zo is de vakgroep muziektherapie in 2020 uitgebreid, zodat muziektherapie zowel 

individueel als in groepsverband kan bijdragen aan momenten van geluk. Gedurende het 

bezoekverbod hebben onze muziektherapeuten op de locaties, waar dit kon, op een veilige manier 

voor welkome muzikale afleiding gezorgd. 

 

De aandacht voor zingevings- en levensvraagstukken belicht een ander aspect van welzijn. Het 

kunnen reflecteren op dilemma’s in de zorgverlening helpt ons goede zorg te verlenen. Ethiek speelt 

hierbij een sleutelrol. Er zijn binnen De Zellingen ondersteund door de Commissie Ethiek meerdere 

medewerkers getraind in het voeren van een moreel beraad: een gesprek over de morele of ethische 

aspecten van een lastige situatie. Dit heeft geleid tot een toegenomen bewustzijn op het gebied van 

ethiek en zingeving. Tijdens de coronapandemie hebben onder andere geestelijk verzorgers op 

verschillende momenten proactief opgetreden om te waken voor het welzijn van cliënten, naasten 

én medewerkers. De positieve ervaringen die hieruit naar voren zijn gekomen, hebben ertoe geleid 

dat moreel beraad en reflectie ook in 2021 een blijvend onderdeel zijn van het ondersteunings-

aanbod voor onze teams.  

 

6.4 Voeding en gastvrijheid  

Een cliënt ervaart gastvrijheid als hij of zij zich welkom voelt en een sfeer van welbehagen ervaart. 

Gastvrijheid wordt dan ook regelmatig in verband gebracht met voeding, maaltijden en restaurants. 

Naast smaak, ruime keuzemogelijkheden en een hoge hygiënestandaard zijn daarom ook beleving en 

ambiance aspecten die aandacht verdienen. 

 

Onze koks, voedingsassistenten en paramedische disciplines diëtiek en logopedie zijn dagelijks samen 

actief op het gebied van voeding. Door deze samenwerking leren de medewerkers van elkaar en zijn 



34 

 

innovatieve concepten ontstaan, waaronder ‘Meals on wheels’, ‘Kok op consult’ en ‘Brood in kom’. 

Hiermee bieden we onze cliënten een grote keuzevrijheid, voeding als onderdeel van revalidatie en 

échte smaaksensatie, ondanks kauw- of slikproblemen.  

 

Omdat wij voeding zien als belangrijk aspect binnen onze zorg, onderzoeken we of en in welke mate 

voeding verschil kan maken bij de specifieke ziektebeelden Parkinson en dementie. Zo heeft De 

Zellingen deelgenomen aan een afstudeerthesis: een kwalitatief onderzoek naar stimulerende en 

belemmerende factoren om het voedingsbeleid in zorginstellingen te beïnvloeden teneinde de ziekte 

van Alzheimer te voorkomen, te vertragen en om te keren. Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gegeven waar zorginstellingen zelf mee aan de slag kunnen 

om de kennis over gezonde voeding te vergroten, de motivatie van het personeel te versterken en 

het budget te beïnvloeden. De Zellingen gaat hieraan in samenwerking met een onderzoeksbureau 

een vervolg geven in 2021. De verwachting is dat de resultaten van dit onderzoek ook zeer 

interessant zijn voor andere zorgorganisaties. Het idee is daarom om kennis en ervaringen te delen 

op een symposium.  

 

 

 

  

We zijn in contact met onderzoeksbureaus om een boeiend 
wetenschappelijk onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheid dat  

voeding verschil kan maken bij ziektebeelden als parkinson en dementie. 
Hiermee tonen we wederom aan hoe serieus we bij De Zellingen met 

voeding in relatie tot ouderen en ziektebeelden bezig zijn. 
 

Hans van As, manager Horeca 

“ 

” 
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7. Veilige zorg 
 

Wij dragen zorg voor een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit en 

de veiligheid van onze zorg. Daarom meten we en leren we van onze resultaten.  

 

7.1 Continu werken aan veiligheid 

Binnen de zorg(leef)plansystematiek is er nadrukkelijk aandacht voor cliëntveiligheid. Risicosignalering is 

een duidelijke grondslag voor het opnamegesprek en de evaluatie met de cliënt over de zorgafspraken.  

 

Wij leren van incidenten rondom veiligheid, maar ook van andere signalen die met veiligheid te maken 

hebben. Denk hierbij aan cliënttevredenheidsmetingen en klachten (hoofdstuk 6). Deze kunnen 

aanleiding zijn om een Prisma (light)-analyse uit te voeren, zodat betrokken medewerkers en 

afdelingen kunnen leren en verbeteren.  

 

Elk kwartaal worden de resultaten van diverse kwaliteitsinstrumenten in één overzicht aangereikt 

aan middenkadermanagers, die deze in toenemende mate met hun teams bespreken. Zij reflecteren 

naar aanleiding van de uitkomsten en spreken af hoe goede resultaten behouden blijven en welke 

verbetermaatregelen worden genomen. Managers informeren hun leidinggevende, die het 

geconstateerde en geleerde tijdens de periodieke verantwoordingsgesprekken met de bestuurder 

bespreekt.  

 

Binnen Wonen met Zorg wordt tijdens de afstemmingsoverleggen gericht op de kwaliteit van zorg 

(kwaliteits-AO), tijdens elk overleg een thema van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, en zo ook 

het thema veiligheid, besproken.  

 

Om medewerkers te bekwamen in levensreddend handelen, is besloten om in 2021 een basisleerlijn 

‘levensreddend handelen’ voor alle medewerkers te ontwikkelen. Dit is een e-learning waarin de 

basisprincipes van bedrijfshulpverlening en ontruimen worden uitgelegd en afgetoetst. 

 

7.2 Decubitus 

Wij houden het aantal cliënten met decubitus (druk- en doorligplekken) vanaf graad 2 (blaar of open 

blaar) per afdeling bij. Dit wordt ook van ons verwacht omdat het een indicator van het landelijk 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is. 

 

 

Overzicht decubitus per locatie | Decubitus vanaf graad 2, peildatum 31-12-2020 

 

Locatie Aantal cliënten Aantal decubitus 

Crimpenersteyn 183      4       

De Meander              70 1       

De Roo 40      0       

Rijckehove 152      9       

Bermensteyn  11       0     

Totaal 456    14      
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Het gemiddelde decubituspercentage is in 2020 met 2% gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Op 

een aantal afdelingen is een toename te zien in het aantal decubituswonden vanaf graad 2. 

De resultaten worden normaliter besproken in de Decubituscommissie. Deze zal begin 2021 de cijfers 

beoordelen. De commissie bespreekt casuïstiek, verzorgt klinische lessen, volgt de landelijke 

ontwikkelingen en deelt praktijkervaringen met elkaar. Tevens wordt eenmaal per jaar het 

decubitusbeleid onder de loep genomen. 

 

We verhogen de kwaliteit van onze decubituszorg door wekelijkse wondrondes op de afdelingen 

door decubitusspecialisten, praktijk- en wondverpleegkundigen. Wanneer het nodig is, wordt de 

specialist ouderengeneeskunde of een andere behandelaar hierbij betrokken.  

 

Sinds begin 2020 zijn ter preventie van decubitus graad 1 en 2 speciale matrassen in gebruik 

genomen die de kans op decubitus verkleinen.  

 

7.3 Vrijheidsbeperking 

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Deze wet vervangt de Wet 

bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). In 2019 is in samenwerking met De 

Vijverhof hard gewerkt aan de voorbereidingen op de Wzd. Naast een beleidsnotitie zijn is een 

werkwijze ontwikkeld. Deze werkwijze is visueel weergegeven op een poster en op alle locaties 

verspreid. Landelijk, en dus ook bij De Zellingen, was 2020 een overgangsjaar.  

 

Mede vanwege de coronapandemie is deze nieuwe wet wat naar de achtergrond verdreven. Daarom 

heeft begin 2021 een nieuwe bijeenkomst plaatsgevonden voor alle betrokken afdelingen en zijn er 

scholingsbijeenkomsten geweest voor groepen behandelaren. Hierin is naast aandacht voor de 

theorie vooral geoefend met de Wzd. De medewerkers in de directe zorgverlening vanaf niveau 3 

hebben een e-learning module gevolgd en in de diverse teamoverleggen is aandacht besteed aan de 

Wzd. Op bepaalde afdelingen zijn casuïsitiekbesprekingen georganiseerd waarbij veel aandacht is 

besteed aan het kennen van de ‘regels van de wet’ maar vooral ook aan de ethische kant ervan, 

namelijk het goede doen voor de cliënt. 

 

 

 

 

 

Het punt is dat een wet nooit de beste instructie kan geven:  
ze omvat niet precies wat voor iedereen samen het wenselijkste en het 

rechtvaardigste is. Wat zijn de verschillen tussen mensen en tussen 
omstandigheden groot! Zelfs kun je zeggen dat de menselijke verhoudingen 

nooit rust of duur kennen. Daarom is het onmogelijk dat er ook maar  
één vakgebied bestaat waarbinnen je voor een bepaald geval  

eenvoudige regels kunt maken die alom en altijd opgaan. 
 

Plato, Griekse filosoof (427 - 347 v.Chr.) 

“ 

” 
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Om de inzet van onvrijwillige zorg goed te kunnen monitoren is het elektronisch cliëntendossier 

aangepast. Vanwege de coronapandemie is ervoor gekozen om alle afdelingen hiervoor een eigen 

plan van aanpak te laten volgen, zodat het tempo van de implementatie passend is bij de situatie op 

een afdeling.  

 

Met de externe cliëntvertrouwenspersonen van Zorgstem en het Landelijk Steunpunt 

(Mede)zeggenschap (LSR) is periodiek overleg gevoerd. In 2020 is het klachtenreglement aangepast 

en deze wordt begin 2021 vastgesteld.  

 

Begin 2020 zijn de BOPZ-arts en twee GZ-psychologen aangesteld als Wzd-functionaris. Zij zijn medio 

2020 gestart met een uitgebreid scholingstraject.  

 

Om de juiste toepassing van de Wzd te monitoren, is de Wzd-commissie maandelijks bijeengekomen 

en heeft periodiek een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Wzd-functionarissen, de 

portefeuillehouder vanuit het MT en de bestuurder. Het anders denken dat met deze nieuwe wet 

gepaard gaat, zal nog wel enige tijd in beslag nemen en zal vooral gaan beklijven door steeds op 

cliëntniveau te blijven kijken.  

 

In 2020 is veel energie gestoken in de koppeling met de thema’s persoonsgerichte zorg en 

onbegrepen gedrag. Het besef dat een goede systematiek om onbegrepen gedrag te voorkomen (De 

Zellingen kiest voor de Stepped Care methodiek) en te verminderen tot persoonsgerichte zorg leidt, 

wordt steeds groter. Dit is dan ook de sleutel tot het beperken en zoveel mogelijk voorkomen van 

inzet van onvrijwillige zorg. 

 

 

Vrijheidsbeperkende maatregelen 
 

Locatie  Privacy inbreuk Vrijheidsbeperkend   
 

 
A B C D E F G H I J K L M N O Totaal 

CS 6 0 28 8 1 4 2 4 1 3 0 3  4 0 3 67 

De Meander 0 0 3 7 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 

De Roo 0 0 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 

Rijckehove 5 1 0 12 1 2 2 9 0 2 2 0 0 0 0 36 

Bermensteyn 0 0 1 2 0 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 11 

Totaal 11 1 32 34 3 13 6 18 1 6 3 3 4  1 3 137 

 

A: Dwaalsensor |B: Onrust in bed-sensor |C: Sensor |D: Uit bed-sensor |E: Verlaat de kamer-sensor  

F: Bedhekken omhoog |G: Fixatieriem in stoel |H: Hansop |I: Kantelstoel |J: Tafelblad in stoel |K: Tentbed  

L: Verborgen medicatie |M: Tegenhouden weerhouden handelingen |N: Verplicht wassen/douchen 

O: Medische controles/handelingen |*Gemeten over heel 2020 

  

 

In vergelijking met 2019 is een daling zichtbaar op het totale aantal ingezette maatregelen. Dit is een 

wenselijke lijn die past bij het voorkomen van het inzetten van maatregelen.  
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7.4 Medicatieveiligheid 

Alle handelingen rondom medicatie verdienen continue aandacht. Daarom zijn teams aan de slag gegaan 

met het uitvoeren van medicatiescans. Om de onafhankelijkheid te waarborgen en het leerrendement zo 

groot mogelijk te maken, voeren medewerkers deze scans bij elkaar op de afdeling uit. Zij bespreken 

samen de uitkomsten en komen tot afspraken ter verbetering van het medicatieproces. 

 

Medewerkers kunnen daarnaast aanvullende e-learnings volgen ter bevordering van de alertheid en 

deskundigheid bij onze medewerkers. 

 

Dit jaar heeft de geneesmiddelencommissie de aanschaf van nieuwe medicatiekarren voorbereid. 

Deze medicatiekarren zijn voorzien zijn van een opiatenkluis. In 2021 zullen de medicatiekarren op 

alle locaties in gebruik worden genomen.  

 

Door de specialist ouderengeneeskunde en de apotheker worden steekproefsgewijs medicatie reviews 

uitgevoerd, waarin het medicijngebruik van cliënten wordt beoordeeld. Deze steekproeven leiden tot 

bewustwording bij betrokken medewerkers en waar nodig aanpassingen in individuele medicatie en/of het 

algemene medicatiebeleid.  

 

7.5 Advanced Care Planning 

In het opnamegesprek met de cliënt die bij De Zellingen komt wonen vormen afspraken rondom het 

levenseinde een belangrijk onderwerp. Deze afspraken worden vastgelegd in het elektronisch 

cliëntdossier (ECD). Er worden vragen gesteld over het toedienen van medicatie rondom het 

levenseinde, de wens tot reanimatie en ziekenhuisopname. Hierdoor kunnen we gericht voldoen aan 

de wensen van de cliënt en kan onnodig lijden worden voorkomen. 

 

Bij cliënten die thuis wonen zijn deze vragen in mindere mate van toepassing. De wens rondom 

reanimatie wordt daar kenbaar gemaakt via een niet-reanimeren penning. In het geval van (ernstige) 

ziekte wordt in samenspraak met naasten nadrukkelijk aandacht besteed aan de voorkeuren van de 

cliënt. Als de voorkeuren binnen de mogelijkheden van Zorg Thuis vallen, dan worden deze 

vastgelegd in het zorgplan. In specifieke gevallen, bijvoorbeeld in het dagelijks werk van de palliatief 

verpleegkundige, zijn gesprekken over hoe te handelen bij een naderend levenseinde meer 

gangbaar.  

 

We hebben met 99% van de cliënten die bij ons verblijven en onder de zorg van de specialist 

ouderengeneeskunde vallen afspraken gemaakt. Cliënten die onder behandeling zijn van de huisarts 

bespreken hun wensen rondom het levenseinde met de huisarts. 
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8. Voldoende én bekwame medewerkers 
 

Om onze cliënten zorg te bieden hebben we voldoende én bekwame medewerkers nodig. Werkplezier 

draagt bij aan goede zorg, dus hechten we veel belang aan het bevorderen van werkplezier bij 

medewerkers. 

 

8.1 Werving en selectie  

De gezondheidszorg heeft te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Ook voor De Zellingen is 

het vinden van nieuwe medewerkers een uitdaging en het binden van medewerkers van groot 

belang. In 2020 hebben daarom diverse wervingsacties plaatsgevonden om verzorgenden en 

verpleegkundigen te werven, al dan niet samen met partners in de regio. Zo hebben we onder 

andere actief wervingsposts geplaatst op onze social media accounts op Facebook, Instagram en 

LinkedIn en hebben we betaalde wervingsadvertenties geplaatst op Facebook en Instagram. 

 

We hebben een start gemaakt met het verbeteren van de zogenaamde ‘medewerkersreis’; stap voor 

stap brengen we de verschillende fases, van het eerste contact tot en met het moment dat een 

nieuwe collega zeven maanden in dienst is, in beeld en optimaliseren we dit proces waar nodig. In 

2020 hebben we de eerste fase onderzocht, met als resultaat dat het volledige werving- en 

selectieproces herschreven is en overeengekomen met de ondernemingsraad. Tegelijkertijd is ook 

onze visie op arbeidsmarktcommunicatie voor de komende jaren vastgesteld. Deze visie helpt ons 

om passende wervingsinstrumenten in te zetten.  

 

Om de administratieve verwerking van het werving- en selectieproces beter in te regelen, is een 

nieuwe module binnen ons administratiesysteem in gebruik genomen. In 2020 is deze module in 

overleg met enkele medewerkers ingericht. Leidinggevenden hebben nu een beter en actueel inzicht 

in passende kandidaten en zijn in regie, waardoor kandidaten een vlotte respons op hun sollicitatie 

ontvangen.  

 

Daarnaast neemt De Zellingen deel aan de Matchtafel van deRotterdamseZorg, waarbij eventuele 

kandidaten en vacatures binnen de VVT-instellingen in de regio Rijnmond aan elkaar worden 

gekoppeld. 

 

8.2 Leerlingen en stagiaires 

Al in 2018 heeft deRotterdamseZorg middels ‘Raat+Daad’ afspraken gemaakt over het aantal 

leerlingen en stagiaires dat binnen zorgorganisaties een plaats krijgen. Voor De Zellingen betekende 

dat een flinke toename van het aantal leerlingen en stagiaires, waarmee we blij zijn. We zien het 

blijvend investeren in opleidingsplaatsen als een speerpunt in het bestrijden van de krapte op de 

arbeidsmarkt.  

 

In 2020 hebben we meer leerlingen aangenomen dan er gediplomeerd en voortijdig gestopt zijn.  

Naast deze reguliere leerlingen hebben er 21 medewerkers een in-company traject begeleider 

specifieke doelgroepen (MMZ4) afgerond. 
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Leerlingen bij De Zellingen 
 
Opleiding Totaal  

in opleiding 
Gestart  
in 2020 

Gediplomeerd  
in 2020 

Voortijdig gestopt  

Helpende 10 10 - - 

VIG 51 23 6 9 

Verpleegkundige 36 15 3 4 

HBO-V  1 - - - 

VIG/MZ  5 - 1 3 

Totaal 103 48 10 16 

 

 

Wij bieden stagiaires de mogelijkheid om werkervaring op te doen. In 2020 hebben we als gevolg van 

de coronapandemie minder stageplaatsen in het primair proces aan kunnen bieden dan in 2019. Veel 

eerstejaarsstages zijn gestopt na maart 2020. 

 

 

Stagiaires bij De Zellingen 
 
Opleiding Aantal stagiaires 

Helpende 6 

VIG 23 

Verpleegkundige 23 

HBO-V 4 

VIG/MZ 2 

Maatschappelijke zorg 13 

Assistent Dienstverlening niveau 1  7 

VMBO 2 

Totaal 80 

 

 

In samenwerking met de Job Academy hebben in 2020 weer diverse leerlingen van het Passer College 

een (school)jaar stage gelopen in een reguliere functie bij De Zellingen. Zij zijn hierbij begeleid door 

een jobcoach en werken daarnaast samen met een buddy. Deze buddy is in staat een deel van zijn of 

haar werktijd te besteden aan het wegwijs maken van de stagiair. De leerlingen zijn voornamelijk 

werkzaam in facilitaire functies en de taken worden veelal op locatie Rijckehove uitgevoerd. Na de 

eerste coronagolf zijn de leerlingen ook op andere locaties gaan werken. Dit is één van de initiatieven 

van De Zellingen om een maatschappelijke rol te vervullen.  

 

Voor de begeleiding van leerlingen en stagiaires worden speciaal opgeleide werkbegeleiders ingezet. 

De rol van de werkbegeleider is cruciaal en deze wordt ondersteund door de ontwikkelcoaches op 

locatie. In 2020 zijn 18 medewerkers in de leeftijdscategorie 50+ opgeleid tot werkbegeleider. 

Hiermee zetten we hun jarenlange expertise in ten behoeve van het opleiden van leerlingen en 

stagiaires en bieden we hen een loopbaanperspectief. Bovendien draagt dit bij aan hun duurzame 

inzetbaarheid door vermindering van fysieke werkbelasting.  

 

8.3 Roosteren en plannen 

Bij De Zellingen staat de cliënt centraal. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen is de expertise van 

onze medewerkers nodig: juiste zorg op het juiste moment door de juiste medewerker. Door op een 
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efficiënte manier te plannen, zorgen we ervoor dat op elk moment van de dag gekwalificeerde 

zorgprofessionals zorg leveren aan onze cliënten. Uitgangspunt hierbij is dat een ‘goed rooster’ 

aansluit op de zorgvraag van de cliënt, dat medewerkers waar mogelijk invloed hebben op hun 

rooster om zo werk en privé te kunnen combineren én dat het werkrooster voldoet aan de wet- en 

regelgeving. Een goed rooster combineert dus cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en 

noodzakelijke efficiëntie en doelmatigheid. 

 

In 2020 zijn nieuwe planningsafspraken vastgesteld die van toepassing zijn op de gehele organisatie. 

Op basis van deze afspraken en met behulp van basis dienstroosterpatronen, zijn de teams van 

Wonen met Zorg gestart met het inzichtelijk maken van de benodigde personele samenstelling. De 

basis dienstroosterpatronen zijn de norm geworden voor de personele planning in 2020. Er wordt 

centraal gepland vanuit het Plan- en Flexbureau op basis van vastgestelde benodigde inzet, met 

inachtneming van de vastgelegde termijnen van bekendmaking van werkroosters.  

 

8.4 Behoud van medewerkers en duurzame inzetbaarheid 

We willen dat onze medewerkers hun werk zo lang en plezierig mogelijk kunnen doen. Daarom 

besteden we extra aandacht aan het vergroten van de duurzame inzetbaarheid en begeleiding van 

hen. 

 

Om medewerkers te binden en te boeien, bieden we hen een duurzaam en stimulerend werkklimaat. 

Een duurzaam werkklimaat is noodzakelijk, omdat medewerkers steeds langer door blijven werken. 

Een mooi eerdergenoemd voorbeeld is de rol van werkbegeleider voor medewerkers in de 

leeftijdscategorie 50+, waardoor deze medewerkers op weekbasis een aantal uren leerlingen en 

stagiaires begeleiden en zodoende minder fysiek belastende taken hoeven uit te voeren.  

 

Ook in 2020 hebben wij weer deelgenomen aan de ‘Sterk in je Werk week’ van deRotterdamseZorg 

door, evenals andere deelnemende zorgorganisaties, een aantal workshops te verzorgen. Vanwege 

de coronapandemie werd deze editie digitaal georganiseerd. Medewerkers konden zich gratis 

inschrijven voor diverse workshops die handvatten boden ter bevordering van een betere werk-/ 

privé balans en aanzetten tot meer bewustwording.  

 

Het Van Kleef Instituut heeft in 2020 een workshop Werkplezier georganiseerd die op vrijwillige basis 

gevolgd kon worden door onze medewerkers. 

 

Om onze medewerkers inzicht te geven in hun persoonlijke ontwikkeling en hun vermogen om op 

basis van nieuwe ervaringen snel en effectief gedrag te ontwikkelen (learning agility), zijn er HFM-

talentindex tests beschikbaar. Deze testen maken het ontwikkelpotentieel van een medewerker 

zichtbaar, waardoor inzichtelijk wordt of hij of zij op het juiste moment op de juiste plaats binnen De 

Zellingen aan het werk is. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

8.5 Personeelssamenstelling  

Het aantal medewerkers is in 2020 met 63 personen afgenomen. In de formatie resulteerde dat in 

een afname van 33.5 Fte.  

 

Overzicht personeelssamenstelling 

 

 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 

Medewerkers - Contracten 1207-1228 1.270 – 1.305 1.246 - 1.308 1.271 - 1.327 

Fte’s 748.5 782 745 704 

Uit dienst - In dienst 366-225 356 - 380 345 - 286 304 - 254 

Verzuim - Verloop 7.7% -25.3% 6,55% - 23,2% 5,62% - 22,95% 5,70% - 20,00% 

Mannen - Vrouwen 144-1063 144 – 1.126 134 - 1.112 131 - 1.140 

 

Het personeelsverloop is nog steeds hoog. Enige nuancering kan worden gemaakt doordat de aard 

van het verloop divers is. De cijfers worden namelijk gekleurd door stagiaires, functionarissen die 

tijdelijk in dienst zijn en pensioneringen. Ook interne overplaatsingen en functiewijzigingen hebben 

invloed op het verloopcijfer. In vergelijking met andere jaren is het personeelsverloop in 2020 ook 

hoger door de afname van het totaal aantal medewerkers. 

 

8.6 Regionale samenwerking 

De Zellingen is lid van deRotterdamseZorg, een samenwerkingsverband van 32 zorg- en 

onderwijsorganisaties die in de regio Rotterdam-Rijnmond samenwerken aan een gezonde 

arbeidsmarkt zorg en welzijn. Binnen dit samenwerkingsverband hebben we in 2020 geparticipeerd 

in volgende projecten en campagnes: 

• ‘Extra handen voor de zorg’, waarmee tijdens de eerste coronagolf zo’n 650 mensen (terug) 

de zorg in zijn gebracht; 

• Anders werken door middel van zorginnovatie en technologische innovatie; 

• ‘Word Raatgevert’, waarbij de samenwerking tussen organisaties, scholen en gemeenten ten 

aanzien van scholing en werving centraal staat; 

• Kennisuitwisseling en leren van elkaar op het gebied van duurzame inzetbaarheid; 

• Regionale strategische personeelsplanning die kan worden vertaald naar de organisaties; 

• Onboarding proces: door aandacht te besteden aan hoe mensen kennismaken met de 

ouderenzorg en worden ingewerkt voorkomen we vroegtijdige uitstroom; 

• ZZP’ers, waar onder andere voorstellen worden gedaan om zorgprofessionals te behouden 

voor de regio. 

 

8.7 Leren en ontwikkelen 

Wij kiezen nadrukkelijk voor vakmanschap en professionaliteit van onze zorgprofessionals. 

Medewerkers worden gestimuleerd om te leren en te werken aan de kwaliteit van onze zorg. Dit 

leren en ontwikkelen willen we zo dicht mogelijk op en in het werk laten plaatsvinden.  

 

Om zorgprofessionals eigen regie te laten voeren over hun leer- en ontwikkelactiviteiten, zijn alle 

helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen in 2020 aangesloten op online leren. In mei 2020 

hebben we het online leerplatform ‘A New Spring’ in gebruik genomen voor alle zorgprofessionals. 

Op dit online leerplatform zijn leerpaden geïnstalleerd voor alle voorbehouden- en risicovolle 

handelingen en kunnen alle praktijktoetsen worden afgenomen. Ook is er een catalogus met 
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leerpaden rond ziektebeelden en algemene verpleegkundige onderwerpen en is een module 

aangeschaft over de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast is een koppeling tot stand gebracht met 

het register van de V&VN, waardoor we de mogelijkheid bieden om behaalde punten voor online 

toetsen te verbinden aan dit register. 

 

Behaalde resultaten in 2020: 

• 2 online leerpaden, te weten Werkbegeleiding en Dementie, ontwikkeld en gepubliceerd; 

• 708 gebruikers aangemeld in A New Spring, waarvan er 522 actief aan de slag zijn geweest; 

• 724 behaalde certificaten voor online theorietoetsen voorbehouden en risicovolle 

handelingen; 

• 594 behaalde praktijktoetsen voorbehouden en risicovolle handelingen; 

• 182 behaalde certificaten voor online theorietoetsen uit de catalogus. 

 

Om het oefenen en aftoetsen van voorbehouden en risicovolle handelingen dichter bij het werk te 

laten plaatsvinden, zijn in 2020 vanuit regionale samenwerkingsmiddelen twee ‘Belevings-overalls’ 

aangeschaft voor de locaties Crimpenersteyn en De Meander. BIG-toetsers kunnen hiermee op de 

eigen locatie aan de slag. Op Rijckehove blijft het Skillslab bestaan. Het Skillslab is vanwege de 

coronapandemie tijdelijk verplaatst naar ons kantoorpand Zellingen Plaza. Eind 2020 is een start 

gemaakt met het opleiden en certificeren van alle BIG-toetsers. 

 

Ondanks dat we door de coronapandemie minder leeractiviteiten hebben kunnen uitvoeren, hebben 

we in samenwerking met Leren & Ontwikkelen wel deskundigheidsbevorderende activiteiten 

aangeboden. In veel gevallen waren dit combinaties van gezamenlijke online bijeenkomsten, 

individuele online toetsen en wanneer mogelijk fysieke bijeenkomsten.  

» Zie bijlage 10 voor deskundigheidsbevorderende activiteiten L&O 

 

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de leer- en ontwikkelactiviteiten is gebruik gemaakt van 

verschillende subsidies waaronder Sectorplanplusgelden, Subsidieregeling Praktijkleren en 

Stagefonds Zorg, van aanvullende middelen via de zorgkantoren en van middelen vanuit Waardigheid 

& Trots (VWS).  

 

8.8 Verzuim  

In 2020 hebben we onze verzuimaanpak geanalyseerd en geëvalueerd en is de preventieve rol die 

management en HR kunnen spelen ter voorkoming van verzuim nader belicht. Op basis daarvan is 

een plan van aanpak opgesteld om verbeteringen door te voeren. Zo is alle benodigde informatie 

over en de aanpak van het verzuim actueel beschikbaar voor alle medewerkers. Daarnaast wordt in 

de eerste acht weken van het verzuim meer aandacht georganiseerd en daarmee ontstaat meer 

ruimte voor regie.  

 

De coronapandemie lijkt een aanzienlijk effect te hebben op het verzuimpercentage in 2020. Waar 

het gemiddelde verzuimpercentage in 2019 nog 6.55% bedroeg, zien we in 2020 een stijging naar 

gemiddeld 7.7%. Ondanks deze forse stijging ligt het verzuim van De Zellingen nog altijd lager dan het 

gemiddelde landelijke verzuimpercentage in de ouderenzorg van 7.9% en ook lager dan het 

gemiddelde verzuimpercentage van 8.1% in de regio Rotterdam-Rijnmond.  
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Toch geeft het stijgende verzuim reden tot alertheid. Concreet betekent een verzuimpercentage van 

7.7% dat we 60 Fte niet kunnen inzetten vanwege verzuim. De arbeidsmarkt is krap, waardoor 

vervangend personeel inzetten lastig is. Verzuim geeft veel onrust in de planning van diensten, 

waardoor het druk kan leggen op de samenwerking binnen zorgteams en de tijd en aandacht die 

onze cliënten van onze zorgprofessionals krijgen. Verzuim heeft dus directe invloed op de kwaliteit 

van onze zorg.  

 

8.9 Onze visie op leiderschap 

De Zellingen kiest bewust voor een middenkader; teammanagers die zorgprofessionals ondersteunen 

om goede zorg te bieden. Van deze leidinggevenden verwachten we ondersteunend en coachend 

leiderschap vanuit de missie, visie, kernwaarden en leidende principes van De Zellingen (zie 

hoofdstuk 2: Leiderschap, governance en management). 

 

Leidinggevenden van De Zellingen: 

• zijn erop gericht om de kwaliteit van de zorg aan cliënten te verbeteren en ondersteunen 

medewerkers om persoonsgerichte zorg te bieden; 

• stimuleren creativiteit en ondernemingszin van medewerkers en maken mogelijk dat zij 

eigenaarschap ervaren voor hun werk én ruimte om vanuit hun vakmanschap dit werk nog 

beter te organiseren; 

• inspireren medewerkers en bieden ruimte voor (regelarm) ontwikkelen, experimenteren én 

het leren van fouten; 

• kunnen uitleggen hoe besluiten passen in de ontwikkelrichting van de organisatie; 

• geven uitvoering aan vastgesteld beleid, evalueren en verbeteren (Plan-Do-Check-Act-

cyclus) en sturen op resultaat; 

• reflecteren op het eigen handelen, leggen hierover verantwoording af en nodigen anderen 

uit tot kijken naar ieders eigen aandeel. 

 

8.10 Vrijwilligers 

Binnen De Zellingen zijn bijna 600 vrijwilligers actief. Zij spelen een essentiële rol in het zorgproces en 

het welzijn van onze cliënten. Vrijwilligers maken dan ook nadrukkelijk onderdeel uit van het 

zorgconcept cliëntteam. 

 

Het expliciet betrekken van vrijwilligers in de zorg- en dienstverlening maakt dat zij goed moeten 

worden ondersteund. In 2020 is kritisch gekeken naar het vrijwilligersbeleid, wat heeft geresulteerd 

in de nodige versimpelingen. Deze hebben er onder andere aan bijgedragen dat medewerkers die 

met vrijwilligers samenwerken, beter weten wat hun rol is ten opzichte van de vrijwilliger en dat 

vrijwilligers op elke locatie op dezelfde ondersteuning kunnen rekenen. Of dit leidt tot een hogere 

tevredenheid onder vrijwilligers wordt in 2021 onderzocht via een tevredenheidsmeting.  

 

Gedurende de coronapandemie hebben we door de diverse coronamaatregelen en -richtlijnen 

weinig vrijwilligers kunnen inzetten. Wel is gebleken dat ze onmisbaar zijn, want de vrijwilligers die 

we konden inzetten, bijvoorbeeld voor het bemannen van de entreebalies op onze locaties, hebben 

een grote bijdrage geleverd bij het stapsgewijs weer openstellen van onze locaties voor bezoek na 

het landelijke bezoekverbod tijdens de eerste coronagolf. En sindsdien zijn ze belangrijk bij het 
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handhaven van de bezoekrichtlijn op de locaties en het verstrekken van de vereiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen aan bezoek.  

 

 

 

 

 
 

  

Dankzij de inzet van vrijwilligers konden wij op onze locaties  
weer bezoek ontvangen, maar wel volgens de coronamaatregelen en 

richtlijnen. Dit was een belangrijke taak in een moeilijke, onzekere tijd. 
Daarnaast werden de maaltijden van Maaltijdservice De Zellingen ondanks 

de coronapandemie gewoon door onze vrijwilligers bezorgd. 
 

Ellen Brand-Uit Beijerse, Vrijwilligerscoördinator locatie Rijckehove 

“ 

” 
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9. Werken aan kwaliteit 
 

Onze missie, visie en kernwaarden vormen de basis van ons kwaliteitsbeleid. Medewerkers 

worden door hun leidinggevenden gestimuleerd om te leren en te werken aan de kwaliteit en 

ondersteuning van onze zorg en om te reflecteren, leren en verbeteren. 

 

9.1 HKZ-keurmerk 

Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) geeft aan of een organisatie 

de zaken op orde heeft, de cliënt op verschillende manieren centraal stelt en voortdurend werkt aan 

verbetering van zorg- en dienstverlening. In 2020 is ons kwaliteitsmanagementsysteem niet extern 

getoetst vanwege een niet passende timing met de tweede coronagolf. Daarom is besloten om de externe 

audit te verplaatsen naar het voorjaar van 2021.  

 

Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel om de kwaliteit van zorg en veiligheid van de 

zorg te borgen. Er zijn echter meerdere manieren om dit systeem in te richten. De ontwikkeling die 

De Zellingen doormaakt heeft ertoe geleid dat we ons afvragen of ons huidige 

kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteitsinstrumenten bijdragen aan de koers die we willen 

varen. Daarom gaan we de komende jaren actief op zoek naar passende instrumenten om 

medewerkers te ondersteunen in het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Binnen het 

lerend netwerk, waar De Zellingen aan deelneemt, staat dit onderwerp ook op de agenda. 

 

9.2 Interne audits 

Interne audits zijn binnen De Zellingen een veelgebruikt instrument om de kwaliteit van zorg 

inzichtelijk te krijgen. In 2020 hebben er vanwege de coronapandemie geen interne audits 

plaatsgevonden. Wel hebben er meerdere grote evaluaties plaatsgevonden. 

 

Er is extra tijd besteed aan het op een waarderende wijze stilstaan bij de geleerde lessen tijdens de 

eerste coronagolf, in de vorm van een beleidsreview en een organisatiebrede evaluatie. Naar 

aanleiding van een corona-uitbraak op locatie Crimpenersteyn heeft een externe deskundige 

infectiepreventie een audit gedaan om advies uit te brengen over hygiënisch werken. Dit heeft direct 

geleid tot aanpassingen in diverse werkinstructies.  

 

Ook is de Proeftuin Crimpenersteyn geëvalueerd. Alle medewerkers van locatie Crimpenersteyn zijn 

uitgenodigd om hun ervaringen met de proeftuin te delen.  

 

In 2021 zal een deel van onze interne audits een waarderend karakter hebben en een deel zal gericht 

zijn op het toetsen van het op de juiste wijze doorlopen van kritische processen. Interne audits zijn 

een onderwerp in het lerend netwerk, met de bedoeling om andere vormen van interne audits 

samen vorm te geven.  
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9.3 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

Als gevolg van de coronapandemie heeft de IGJ op een alternatieve manier toezicht gehouden op de 

zorg. Tijdens de eerste uitbraak was het toezicht vooral ondersteunend en faciliterend, later 

verschoof de focus naar de geleerde lessen van de eerste corona-uitbraak en het toepassen van deze 

lessen. Zodoende is er het afgelopen jaar meerdere keren telefonisch contact geweest met een 

inspecteur van de IGJ. Wij hebben aangegeven hoe wij aandacht hebben besteed aan de kwaliteit en 

veiligheid van onze zorg en waar nodig hebben deze contacten geleid tot specifieke maatregelen. Er 

hebben in 2020 geen incidenten plaatsgevonden die gemeld moesten worden bij de inspectie.  

 

9.4 Melding Incidenten Cliënten (MIC) 

Wij gebruiken incidentmeldingen als instrument om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.  

 

 

MIC-meldingen 

 

 Afdeling 

Soort MIC CS DM DR RH BS R&W ZT H&R S&W HR BV F&I B Totaal 

Bejegening 5 1 4 10 - - 4 3 - - - - - 27 

Besmettingsincident - - - - - - - 1 - - - - - 1 

Branden, stoten, etc. 9 3 1 7 - - 1 5 - - - - - 26 

Gevaarlijke stof 2 - - 1 - - - - - - - - - 3 

Medicatie 127 35 5 85 - - 14 53 - - - - - 319 

Ongewenst gedrag 12 12 5 70 - - 2 11 - - - - - 112 

Overdracht 18 33 - 15 - - 16 19 - - - - - 101 

Planning 3 4 - 1 - - 1 - - - - - - 9 

Suïcide - - - 1 - - - - - - - - - 1 

Tilliften - 2 - 1 - - - - - - - - - 3 

Vallen 460 147 13 231 16 - 9 139 - - - - - 1015 

Vermissing 4 2 1 2 - - 1 2 - - - - - 12 

Voeding 3 4 1 2 - - - 5 - - - - - 15 

Totaal 643 243 30 426 16 0 48 238 0 0 0 0 0 1644 

 

CS (Crimpenersteyn), DM (De Meander), DR (De Roo), RH (Rijckehove), BS (Bermensteyn), R&W (Recreatie & Welzijn),  

ZT (Zorg Thuis) , H&R (Herstel & Revalidatie), S&W (Services & Wonen), HR (Human Resources), BV (Bedrijfsvoering),  

F&I (Financiën & Informatiemanagement), B (Bestuur). 

“ 

” 

Vooral tijdens de eerste coronagolf was alles gericht op het bieden  
van zorg en aandacht voor het welzijn van onze cliënten. We hebben 

besloten geen interne audits af te nemen en reflectie tijdens het werk te 
stimuleren. Het leren en verbeteren heeft dus op een andere manier 

aandacht gekregen. 
 

Alinde Westerbaan, Beleidsmedewerker 
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Ten opzichte van 2019 zijn er in 2020 in totaal meer val-incidenten gemeld. Ten opzichte van 2019 is 

er op onze locatie Crimpenersteyn (CS) een afname te zien van het aantal meldingen (-94). Locatie 

Rijckehove (RH) laat een stijging zien op thema’s ‘ongewenst gedrag’ en ‘vallen’ met een totale 

stijging van +71. Locatie De Meander (DM) laat ook een stijging zien op het thema ‘vallen’ (+33). Bij 

Zorg Thuis zien we een afname in het aantal meldingen met 50%, voornamelijk het gevolg van een 

afname in het aantal meldingen op het thema medicatie. 

 

 

Risicoscores bij De Zellingen 

 

 
 

 

In de weging van incidenten houden we rekening met de impact en kans op herhaling. Hoe groter de 

impact en hoe groter de kans op herhaling, des te hoger is de risicoscore. Kijkend naar de twee 

hoogste risicoscores (groot en extreem) is het aantal meldingen van incidenten met een groot risico 

ten opzichte van 2019 met 8 gedaald. Het aantal extreme risico’s is gestegen met 14. Incidenten met 

een hoog of extreem risico worden veelal nader onderzocht aan de hand van de PRISMA-methodiek. 

In 2020 is één incident onderzocht door een extern onderzoeksbureau. 

 

Om met en van elkaar te leren van incidenten en een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering 

van onze van zorg, is er in 2020 bij onbegrepen gedrag advies ingewonnen van een gedragscoach. Deze 

gedragscoach gaat in gesprek met de cliënt en het team.  

 

Zo is er wekelijks een multidisciplinair overleg met de psycholoog, arts, gedragscoach, woonzorgmanager 

en het team om een behandelplan op te stellen en te zien of de genomen stappen een positief effect 

hebben op het ongewenste gedrag. Door de bewustere toepassing van de STIP-methodiek zetten we ons 

in om het aantal incidenten te laten afnemen. Zie paragraaf 9.5 Melding Incidenten Medewerkers. 

 

 

 

 

 

799724
104 17

Klein risico

Gemiddeld risico

Groot risico

Extreem risico
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Om medicatie incidenten zoveel mogelijk te voorkomen controleren de medewerkers elkaar bij aanvang 

van de dienst en wordt de arts betrokken zodra een cliënt medicatie weigert. Hierbij wordt bijvoorbeeld 

besproken of het tijdstip goed is en of het medicijn op een andere manier toegediend kan worden. Ook 

heeft een aantal teams frequent een medicatiescan bij elkaar uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de 

afspraken rondom medicatie nageleefd worden. Onze medewerkers van de paramedische 

behandeldienst, zoals de fysiotherapeut en ergotherapeut, worden toenemend betrokken bij 

valincidenten. 

 

 

 

9.5 Melding Incidenten Medewerkers (MIM) 

We streven naar een cultuur waarin het veilig melden van incidenten en daarvan leren als vanzelfsprekend 

wordt ervaren en in alle lagen binnen de organisatie plaatsvindt. Van alle incidenten waarbij onze 

medewerkers betrokken en/of slachtoffer zijn, maken we een melding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De STIP-methodiek is een waardevolle manier om het  
psychisch lijden bij mensen met dementie en onbegrepen gedrag te 

verminderen. De methode biedt handvatten om structureel en stapsgewijs 
interventies in te zetten en zo prettig te kunnen samenwerken met alle 

betrokkenen rondom de cliënt met onbegrepen gedrag. 
 

Nicolette Stolk, Agogisch hulpverlener 

“ 

” 

Het is interessant om mee te denken bij het voorkomen van 
 valincidenten, omdat wij nu eens niet met een revalidatietraject bezig  

zijn, maar juist met het voorkomen daarvan. Wij zijn bijvoorbeeld 
enthousiast over de Wolk Heupairbag, die we komend jaar willen  

gaan testen op onze PG-afdelingen. 
 

Sandra Kurver-Viergever, Geriatriefysiotherapeut 
 
 

 

“ 

” 
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MIM-meldingen 

 

 Afdeling 

Soort MIM CS DM DR RH BS R&W ZT H&R S&W HR BV FCII B Totaal 

Agressie 31 12 5 54 2 11 4 15 1 - - - - 135 

Besmetting - - - 1 1 - - 1 - - - - - 3 

Vallen - - - - - - - - - - - - - 0 

Verbranden - 1 - 1 - - - - - - - - - 2 

Psychisch letsel - - - 1 - - 1 - - - - - - 2 

Gevaarlijke stof - - - - - - - - - - - - - 0 

Ander incident 1 6 3 5 1 1 2 1 - - 1 - - 21 

Totaal 32 19 8 62 4 12 7 17 1 0 1 0 0 163 

 
CS (Crimpenersteyn), DM (De Meander), DR (De Roo), RH (Rijckehove), BS (Bermensteyn), R&W (Recreatie & Welzijn),  

ZT (Zorg Thuis) , H&R (Herstel & Revalidatie), S&W (Services & Wonen), HR (Human Resources), BV (Bedrijfsvoering),  

F&I (Financiën & Informatiemanagement), B (Bestuur). 

 

 

Ten opzichte van 2019 is het aantal MIM-meldingen in 2020 met 36 gedaald, waarvan 22 op het thema 

‘agressie en ongewenst gedrag’. De meeste meldingen gingen, net als voorgaande jaren, over agressie en 

ongewenst gedrag. Door in de multidisciplinaire overleggen expliciet te spreken over onbegrepen gedrag 

en door de bewustere toepassing van de STIP-methodiek zetten we ons in om onze cliënten beter te 

begrijpen en het aantal incidenten ‘agressie en ongewenst gedrag’ te laten afnemen.  

 

9.6 Transmuraal Incident Melden 

Incidenten in relatie tot cliënten kunnen ook in de keten plaatsvinden. Deze worden geregistreerd en 

samen met de betreffende ketenpartner geanalyseerd.  

 

In 2020 zijn er 48 meldingen geweest; 19 minder dan in 2019. Het grootste deel van de meldingen 

betreft het missen van de overdracht vanuit de verschillende ziekenhuizen. Een enkele keer gaat het 

om medicatie die niet of verkeerd is geleverd door de apotheek. Naar aanleiding van de analyse en 

bespreking van deze meldingen zijn verbetermaatregelen genomen. Zo zijn overdrachten een 

terugkomend agendapunt bij de ketenoverleggen met het IJsselland ziekenhuis. 

 

9.7 Lerend netwerk 

De Zellingen vormt samen met ouderenzorgorganisaties Sonneburgh, HSB De Vijverhof en Lelie 

zorggroep een lerend netwerk. Deze samenwerking heeft er in 2020 onder andere toe geleid dat de 

organisaties dezelfde e-learning module voor de Wzd hebben aangeschaft. 

 

Vanuit deelname aan het wetenschappelijke onderzoek naar de STIP-methodiek bij probleemgedrag 

is een nauwe samenwerking ontstaan met WVO Zorg uit Vlissingen. Dit heeft geleid tot kennisdeling 

op het gezamenlijke thema probleemgedrag en de implementatie van de Wzd. 
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9.8 Waardigheid en trots op locatie 

De Zellingen doet mee aan ‘Waardigheid en trots op locatie’ (WOL), een ondersteuningsprogramma 

voor verpleeghuiszorglocaties uit het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ van het ministerie van 

VWS. Hiermee willen we werken aan meer geluksmomenten voor cliënten en meer werkplezier voor 

medewerkers. 

 

In maart 2020 zijn twee coaches vanuit WOL aan De Zellingen verbonden. We hebben een plan van 

aanpak geformuleerd om De Zellingen en specifiek de teams te ondersteunen om met de thema’s 

van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan de slag te gaan. De begeleiding van de coaches richt 

zich specifiek op het samen met het middenkadermanagement vormen en goed positioneren van het 

cliëntteam, zodat de teams op inspirerende methodische wijze persoonsgerichte zorg en aandacht 

voor welzijn kunnen bieden én door een passende teamsamenstelling een bijdrage leveren aan een 

gezonde financiële bedrijfsvoering.  

 

Ons streven is om steeds beter uitvoering te geven aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We 

willen dit zichtbaar maken door verbeterde scores op de kwaliteitsscans in 2021 ten opzichte van de 

nulmeting uit 2019.  

 

Het realiseren van de beoogde resultaten wordt cyclisch gevolgd door middel van de planning- en 

controlcyclus. Met behulp van vier periodieke rapportages (P-rapportages), opgebouwd uit hard- en soft 

controls, vindt in gesprek tussen bestuurder en MT+ leden tussentijdse toetsing plaats op het behalen van 

inhoudelijke en financiële doelstellingen, zoals beschreven in de kaderbrief en het kwaliteitsjaarplan. Deze 

P-rapportages en P-gesprekken ondersteunen in het vroegtijdig signaleren van kansen en risico’s en het 

bijsturen naar aanleiding van kansen en risico’s.  

 

De plannen, doelstellingen en resultaten in dit kwaliteitsjaarplan zullen gemonitord worden middels de 

continu cliënttevredenheidsmeting, mantelzorgtevredenheidsmeting, vrijwilligerstevredenheidsmeting, 

interne audits, incidentmeldingen en andere inhoudelijke metingen en rapportages.   
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10. Hulpbronnen 
 

Elke dag bieden onze medewerkers met aandacht en toewijding ondersteuning en zorg. Wij 

ondersteunen hen door de juiste randvoorwaarden op orde te hebben. Deze hulpbronnen zijn zeer 

divers, zoals het gebruik van technologie, huisvesting en administratieve ondersteuning. 

 

10.1 Elektronisch cliëntendossier 

Het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) is een belangrijk hulpmiddel in de zorg voor onze cliënten. Wij 

faciliteren onze medewerkers in het gebruik ervan door het aanbieden van scholing en intervisie. 

Daarnaast zijn we continu bezig met het verbeteren van de applicatie. Om het methodisch werken te 

ondersteunen, zijn er modules beschikbaar voor het vastleggen van onvrijwillige zorg (Wzd) en over 

coronagerelateerde zaken. De modules over decubitus zijn met hulp van medewerkers uit de praktijk 

verder ontwikkeld en verbeterd. 

 

Het ECD moet optimaal ondersteunen bij multidisciplinair werken rondom en met de cliënt. Er zijn 

verschillende verbeteringen doorgevoerd: 

• Via het cliëntportaal is het voor cliënten en gemachtigde naasten mogelijk om mee te lezen in het 

dossier. Dit ondersteunt de informatievoorziening en helpt bij het voeren van eigen regie; 

• Er is meer oog voor de cliëntreis die de cliënt doormaakt. Zo zijn bijvoorbeeld de bevindingen van 

medewerkers van Zorg Thuis inzichtelijk als een cliënt tijdelijk of permanent wordt opgenomen op 

een van onze locaties. Dit werkt ondersteunend aan de overdracht, voorkomt dat specifieke 

kennis verloren gaat en dat er onnodig zaken dubbel verteld of gevraagd worden bij opname. 

 

10.2 ICT 

2020 begon voor de afdeling ICT met het op orde krijgen van de bezetting van het ICT-team. Er zijn 

twee nieuwe medewerkers aangenomen op de helpdesk, een nieuwe teamleider en een functioneel 

beheerder voor onze zorgtechnologie. Het nieuwe team heeft direct het gebruik van het Self Service 

Portaal verbetert. Dit heeft in 2020 nog niet geleid tot een afname van telefonische meldingen. 

 

Toen het thuiswerken vanwege de coronamaatregelen de nieuwe standaard werd, leverde dit 

technische uitdagingen op die probleemloos door het team zijn opgepakt. De digitale werkomgeving 

van De Zellingen was al geschikt om ook buiten kantoor te worden gebruikt. Microsoft Teams, een 

programma om digitaal te vergaderen, werd in versneld tempo geïmplementeerd en met succes in 

gebruik genomen. 

 

Met de afronding van de verbouwing op de begane grond van locatie De Roo, is met de vernieuwing 

van de bekabeling een nieuw WiFi-netwerk gerealiseerd, waardoor de medewerkers van Zorg Thuis 

direct aan de slag konden op hun nieuwe werkplek. De vernieuwing was tevens noodzakelijk voor de 

zorgtechnologie die we gebruiken op De Roo. 

 

Locatie Crimpenersteyn is eind 2020 voorbereid op de vernieuwing van de bekabeling ten behoeve 

van WiFi en zorgtechnologie.  

 

Eind 2020 is de overstap van mobiele telecom provider T-Mobile naar KPN gerealiseerd.  
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In 2021 worden de lopende projecten afgerond en wordt verder gebouwd aan een fundament voor 

een stabiele, ondersteunende en gebruiksvriendelijke ICT-infrastructuur. 

 

10.3 Huisvesting 

Wij willen dat cliënten een bij hun behoeften aansluitende verblijf- of woonomgeving hebben, omdat 

dit bijdraagt aan hun welzijn. Medewerkers verdienen een fijne werkplek met de benodigde 

faciliteiten, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. 

 

Vanwege het vernieuwde zorgportfolio van De Zellingen is de meerjarenhuisvestingsstrategie herzien. 

De functionele, bouwtechnische en financiële waarde van de huidige gebouwen is in kaart gebracht en 

heeft in lijn met de strategie geleid tot een huisvestingsplan per locatie, waaraan uitvoering wordt 

gegeven. Prioriteit krijgt de voorgenomen vernieuwbouw (scenario 1) of volledige nieuwbouw 

(scenario 2) van locatie Crimpenersteyn en het realiseren van tijdelijke nieuwe huisvesting op het 

terrein van locatie Rijckehove. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk welk scenario in 2021 

zal worden voorbereid. Zeker is wel dat de realisatie van (ver)nieuwbouw van Crimpenersteyn de 

komende jaren onze aandacht krijgt. 

 

De renovatie van gebouwdeel K (ruimtes voor de dagactiviteiten, ontmoeten en algemene ruimtes ten 

behoeve van de zorgafdelingen) van locatie De Roo is in 2020 opgeleverd. 

 

10.4 Financiën en administratieve organisatie  

In 2020 zijn we gestart met het optimalisatietraject met als doel om de zorgexploitatie financieel 

gezond te krijgen. Afgelopen jaren hebben wij weliswaar een financieel positief resultaat gehaald, 

echter werd het overschot op de vastgoedexploitatie gebruikt om de tekorten in de zorgexploitatie 

op te vangen. Het optimalisatietraject is een meerjarig traject om de financiële ruimte te creëren om 

de nodige investeringen te doen in ons vastgoed. In 2020 zijn de eerste stappen zijn gezet. Dit uit zich 

in een positief jaarrekeningresultaat van € 1,4 miljoen, wat in lijn ligt met de vastgestelde begroting 

over 2020 en een verbetering is ten opzichte van 2019.  

 

De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn voor de jaarrekening 2020 enigszins beperkt door de 

compensatie van de omzetderving en meerkosten vanuit de beleidsregels. Vanuit het 

optimalisatietraject was het streven om geleidelijk de personele formatie af te bouwen. Door corona 

hebben we uiteindelijk toch meer medewerkers in moeten zetten. Deze extra personele inzet 

kunnen wij grotendeels dekken uit de kwaliteitsgelden. Dat wij met de compensatie van 

omzetderving en meerkosten qua resultaat uitkomen in lijn met de begroting, geeft des te meer het 

belang en de noodzaak van deze compensatie aan.  

 

We hebben in 2020 de nodige aandacht besteed aan de interne controle op productieregistratie en 

facturatie, evenals aan informatiebeveiliging en compliance aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Zie ook paragraaf 10.6. 

 

In 2020 is gesproken met de belastingdienst over de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht. 

Deze doorontwikkeling betekent onder andere een scherpere handhaving vanuit de belastingdienst 

op naleving van de afspraken uit het convenant. Uit de gesprekken is geconcludeerd dat wij met ons 
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tax control framework op de goede weg zijn en er nog beperkte aanvullende acties nodig zijn om aan 

de hogere eisen te voldoen.  

In de hiernavolgende tabel zijn de bedragen x 1.000 euro opgenomen. In de linker kolommen zijn de 

bedragen volgens de jaarrekeningen 2020 en 2019 opgenomen. Rechts staan de genormaliseerde 

resultaten. Beide worden hierna toegelicht. 

 

Resultaten volgens de jaarrekening 

  
Resultaat 

  
Genormaliseerd 

  

 
2020 2019 Mutaties 2020 2019 Mutaties 

Omzet 65.639 63.352 2.287 64.899 62.369 2.530 

Personele kst -49.012 -48.359 -653 -48.651 -47.621 -1.030 

Materiële kst -11.672 -10.536 -1.136 -10.969 -11.060 -91 

Resultaat 4.955 4.457 498 5.279 3.688 1.591 

Kapitaalslasten -3.602 -3.853 251 -3.374 -3.565 191 

Totaal 1.353 604 749 1.905 123 1.782 

Resultaat 

normale 

bedrijfsvoering 

1.905 123 1.782 
   

Incidenteel -552 481 -1.033 
   

Per saldo 1.353 604 749 
   

 

Toelichting op de resultaten volgens de jaarrekening 

De omzet is met € 2,3 miljoen toegenomen. Dit komt voornamelijk door verhoging van de 

kwaliteitsgelden en de compensatie voor meerkosten inzake corona. De andere opbrengststromen 

liggen in lijn met 2019, mede door de compensatie van omzetderving.  

De personele kosten zijn licht gestegen in 2020. Dit komt met name door de loonsverhoging conform 

de CAO VVT. De gemiddelde fte’s zijn licht teruggelopen ten opzichte van 2019. 

 

De materiële kosten zijn hoger door de meerkosten door corona, waaronder persoonlijke 

beschermingsmiddelen, hogere was- en reinigingskosten en kosten van het testen van cliënten en 

medewerkers op corona. Daarnaast waren de materiele kosten in 2019 ook lager door het vrijvallen 

van een reservering.  

 

Toelichting op de genormaliseerde resultaten 

Het werkelijke resultaat 2020 (inclusief incidentele posten) is € 749k hoger dan in 2019. Het 

genormaliseerde resultaat is € 1,9 miljoen positief. Ten opzichte van het werkelijke resultaat zijn hier 

onder andere de corona effecten uitgehaald, die niet verwerkt zijn in de jaarrekening, omdat deze 

niet gecompenseerd worden of omdat de compensatie nog onzeker is. Het verschil ten opzichte van 

2019 komt door incidentele posten in 2019. Naar aanleiding van een kritische beoordeling van 

voorzieningen en verplichtingen is toen een groot deel vrijgevallen.  
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Toestand per balansdatum 

Hiernavolgend is de geconsolideerde balans gecomprimeerd weergegeven. 

 

Balans per 31 december 2020 

 

Bedragen x 1.000 31-12-2020 31-12-2019 Mutaties 

Vaste activa 24.259 25.350 -1.091 

Vlottende activa 4.920 4.795 125 

Liquide middelen 15.175 12.856 2.319 

Totaal activa 44.354 43.001 1.353 

Eigen vermogen 15.249 13.896 1.353 

Voorzieningen 1.315 1.106 209 

Lang vreemd vermogen 17.864 18.277 -413 

Kort vreemd vermogen 9.925 9.722 203 

Totaal passiva 44.354 43.001 1.353 

 

Toelichting op balans 

De materiële vaste activa nemen af. Het investeringsniveau is in 2020 niet afgenomen. Er is fors 

geïnvesteerd in zorgtechnologie op locatie Crimpenersteyn. Dit project wordt voor een deel 

gecompenseerd vanuit de kwaliteitsgelden. Afschrijvingen hebben regulier plaatsgevonden. Bij de 

vorderingen is de verwachte compensatie voor de meerkosten inzake corona opgenomen. Daar staat 

een lager financieringsverschil voor de Wlz tegenover, waardoor de afwijking ten opzichte van 2019 

beperkt is. De stijging van de liquide middelen komt onder andere door de ontvangen subsidie voor 

de zorgbonus, waarvan een deel moet worden betaald aan VWS en de belastingdienst.  Daarnaast 

komt de stijging door het positieve resultaat over 2020.  

 

Voorzieningen hebben betrekking op personele zaken zoals jubilea en langdurig zieken. De toename 

zit met name in de voorziening jubilea door het verlagen van de disconteringsvoet naar 0%. De 

langlopende schulden zijn conform schema afgelost. In 2020 is één nieuwe lening afgesloten. Het 

kort vreemd vermogen is op totaalniveau in lijn met 2019. In 2019 was er een hogere 

aflossingsverplichting opgenomen in verband met het oversluiten van een geldlening.  Dit geldt niet 

voor 2020. Daarnaast is voor de zorgbonus het restant opgenomen wat aan VWS moet worden 

terugbetaald en de te betalen eindheffing over de zorgbonus voor zover dit niet binnen de 

werkkostenregeling past.  

 

Belangrijkste risico's en onzekerheden ten aanzien van de financiële performance 

Beheersing van de personele kosten blijft een belangrijk item voor De Zellingen om de financiële 

performance op orde te houden naast beheersing van de opbrengsten. De ambitie om over te gaan 

tot (ver)nieuwbouw van de intramurale locatie Crimpenersteyn in Krimpen aan den IJssel zal leiden 

tot een toename van de kapitaalslasten. Dit verhoogt de druk op het financiële resultaat. Met een 

optimalisatieplan wil De Zellingen de financiële resultaten de komende jaren structureel verbeteren 

om de financieringslasten te kunnen betalen. Daarnaast wordt NHC onderhandelbaar vanaf 2022 en 

het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de zorgorganisaties. 
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Kasstromen en financieringsbehoefte 

De gewenste (ver)nieuwbouw van Crimpenersteyn heeft tot gevolg dat een forse externe 

financiering aangevraagd moet worden. Op basis van een indicatieve investeringsomvang van € 45 - 

€ 50 miljoen zijn de jaarlijkse financieringskosten + aflossing samen € 3 miljoen (als gevolg van 

financiering van circa € 47 miljoen), op basis van een rente van 3% en een looptijd van 30 jaar. Naast 

de inbreng van eigen liquide middelen zal een forse hypothecaire lening aangevraagd moeten 

worden. Door een waarborg aan te vragen bij het Waarborg Fonds Zorg (WFZ) worden de opslagen in 

de rentevergoeding geminimaliseerd op zowel de bestaande leningen als de nieuw aan te trekken 

lening. De uiteindelijke keuze voor de vastgoedvorm en het aandeel dat De Zellingen zelf kan en wil 

financieren zal bepalend zijn voor de uiteindelijke druk op het exploitatieresultaat. 

 

10.5 Risicomanagement 

De Zellingen heeft de opdracht om op de maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving te 

anticiperen, mogelijke risico’s vroegtijdig te signaleren en maatregelen te treffen om een negatief 

effect te voorkomen of te verminderen. 

 

Kennis van wet- en regelgeving in verband met compliance, procesbeschrijvingen en werken volgens 

procesbeschrijving zijn van belang. Daarnaast is een heldere en eenduidige taakverdeling en 

verdeling van bevoegdheden essentieel. Onze doelstelling voor 2021, zoals opgenomen in het 

jaarplan, is om te werken met integraal risicomanagement. De eerste stappen hiertoe zijn in 2020 

gezet door in de periodieke rapportages en de hieraan gekoppelde P-gesprekken te spreken over 

(mogelijke) risico’s en te nemen verbetermaatregelen. Met ingang van 2021 zal risicomanagement 

concreet nog meer aandacht krijgen door het als onderdeel van de financiële maandrapportage op te 

nemen. 

 

Zorginhoudelijke risico’s: 

Verzorgenden en verpleegkundigen hebben dagelijks oog voor mogelijke gezondheidsrisico’s van 

cliënten. Binnen De Zellingen wordt deze professionaliteit ondersteund door risicosignalering als 

onderdeel van zorgplanning. Concreet betekent dit dat voor een aantal zorginhoudelijke thema’s 

periodiek en bij verandering van de gezondheidssituatie van de cliënt risicosignaleringen worden 

uitgevoerd (zie paragraaf 7.1). Daarnaast worden Zellingenbreed maatregelen genomen om 

incidenten en calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Bedrijfsvoeringrisico's: 

Risico’s waar wij veel aandacht aan besteden liggen op het gebied van: 

• de arbeidsmarkt in brede zin: hebben wij voldoende, gekwalificeerd personeel om zorg te 

leveren? We zetten maatregelen in om nieuwe medewerkers te werven en bestaande 

medewerkers te boeien en binden (zie paragraaf 8.4); 

• ICT: door de toenemende afhankelijkheid van geautomatiseerde systemen is het essentieel 

om continuïteit en beveiliging van onze systemen te borgen; 

• wet- en regelgeving zoals privacywetgeving (zie paragraaf 10.6); 

• financiële risico’s (zie paragraaf 10.4). 
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10.6 Privacy 

Door de coronapandemie ontstond de noodzaak tot beeldbellen, zowel bij medewerkers als cliënten. 

Hierbij is zoveel mogelijk gekozen voor een veilige oplossing, zeker wanneer medische of 

vertrouwelijke informatie wordt gedeeld. Een groot deel van de stafmedewerkers is thuis gaan 

werken. Dit vraagt extra aandacht voor informatieveiligheid. Daarom is onder andere gevraagd om 

alert te zijn op phishing mails. In 2021 nemen we steekproeven om de bewustwording te vergroten. 

Ook is er aandacht voor veilig mailen (norm NTA7516). 

 

In 2020 is een cliëntenportaal voor onze cliënten beschikbaar gesteld. In dit cliëntenportaal kan een 

cliënt digitaal het eigen zorgdossier inzien. Hiermee wil De Zellingen zelfstandigheid en het behouden 

van eigen regie van onze cliënten stimuleren. Dit zorgt ook voor een betere dialoog tussen de cliënt 

en de zorgprofessionals.  

  

Volgens de Algemene Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG) registreren wij 

beveiligingsincidenten, waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn betrokken. Dit kunnen interne 

incidenten zijn, maar bijvoorbeeld ook incidenten bij partners die aan ons verbonden zijn. De 

voorgevallen incidenten zijn geëvalueerd en waar nodig hebben we verbetermaatregelen getroffen 

om het risico dat een vergelijkbaar incident zich nogmaals voordoet te beperken. Wij hebben één 

datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn geen verzoeken tot inzage in het dossier, 

correctie, bezwaar of verwijdering van het dossier op grond van de AVG ontvangen in 2020.  
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Bijlagen 
 
Bijlage 1 | Werkgebied en samenwerkingspartners 
 
 

Categorie 
 

Belanghebbende Aard samenwerking 

Patiënten-/  
cliëntenorganisaties 

Onafhankelijke  
Seniorenvereniging Capelle  

Samenwerking, vervoer en hulpdienst 

 Alzheimer Stichting Samenwerking ten behoeve van Dementieketen 
Capelle/Krimpen  

 Anders Ouder Worden Samenwerking in organiseren activiteiten voor 
ouderen 

Ziekenhuizen Erasmus Medisch Centrum  Beademingsafdeling (Vogelhof) wordt begeleid door 
beademingsverpleeg-kundige vanuit  
Erasmus MC. Daarnaast is er direct contact mogelijk 
met neuroloog mogelijk over aanpassingen bij 
geavanceerde medicatie bij de ziekte van Parkinson 

 IJsselland ziekenhuis Samenwerking keten Collum Care, heup/knie, 
Transmurale zorgbrug, CVA etc. 

 Maasstad Ziekenhuis Samenwerking gericht op microbiologie 

Eerstelijns  
behandelaren 

huisartsen,  
fysiotherapeuten etc. 

Afstemming zorg in de thuissituatie. Daarnaast 
deelname aan multidisciplinaire PaTz overleggen 
(palliatieve zorg thuis). 

Zorg en  
Welzijnsorganisatie 

Pameijer Cliënten Pameijer werken onder begeleiding in  
verpleeghuis (Rijckehove en Bermensteyn)  

 Gemiva Samenwerking in de dagbesteding en nachtdienst in 
De Meander 

 Health Risk Control Levering  Eerstelijnsdiëtetiek in gebouwen De Zellingen  

 De Vijverhof  Behandeldienst t.b.v. cliënten met indicatie  
behandeling geleverd door De Zellingen. Tevens lid 
lerend netwerk.  

 Stichting Welzijn Capelle In het kader van Welzijn Nieuwe Stijl diverse 
samenwerkingsvormen waaronder wijkverpleging 
S1 

 Contour de Twern  
Krimpen a/d IJssel 

In het kader van activiteiten Recreatie & Welzijn,  
project ZorgSaam, respijtzorg etc.  

 Vegro Verpleegartikelen Inhuur van verpleegartikelen en hulpmiddelen  

Ketens Rotterdamse Stroke Service  
(RSS) 

Ketenzorg en behandeling CVA-cliënten 

 “Groot” transmuraal  
ketenoverleg  

Samenwerking gericht op juiste overdracht en  
doorstroming binnen de keten  

 Parknet  Multidisciplinaire eerstelijns keten behandeling  
Parkinsoncliënten  

 NPZR (Netwerk Palliatieve  
Zorg Rotterdam e.o.)  

Ketenzorg voor palliatieve cliënten  

 Stichting Leerhuizen 
Palliatieve Zorg  

Een regionaal samenwerkingsverband tussen 
verschillende zorgorganisaties (partnerorganisaties) 
waarbinnen kennis, kunde en kunst wordt 
ontwikkeld en uitgedragen op het gebied van 
palliatieve zorg  

 Dementieketen 
Capelle/Krimpen  

Ketenzorg en behandeling cliënten met dementie 
woonachtig in Capelle en Krimpen a/d IJssel  

 Tandem  Ketenzorg en behandeling cliënten met dementie 
woonachtig in Nieuwerkerk a/d IJssel  
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Woningcorporaties QuaWonen  Huisvesting ouderenzorg in Krimpen a/d IJssel  

 Havensteder  Verhuurder Bermensteyn, woningen rond 
Crimpenersteyn, Beemsterhoek en afasiecentrum 
Reigerlaan. Ontwikkeling en afstemming 
zorgproducten.  

 Vestia  De Meander  

Scholen Albeda college  Leerafdeling Vogelhof  

 Comenius college  Wandelvierdaagse, jaarlijkse ontruimingsoefening  

 IJsselland college  Wandelvierdaagse, spelmiddag  

 Hoornbeeck  Stagiaires voor diverse zorgafdelingen  

 Hogeschool Rotterdam  Diverse stageopdrachten en leerafdeling  

 Passer College Stage lopen op Rijckehove 

Leveranciers Aafje  Leveren huishoudelijke hulp  

 Alpro BV  Incidenteel leveren van huishoudelijke hulp 
intramuraal  

 Zorgcentrale  Meldkamer buiten kantooruren  

 Laurens/Zorgbrug  Specialistische verpleging  

 Vierstroom Veilig Thuis  Acuut team/alarmopvolging  

Sociale partners NU91, FNV, CNV  Romp sociaal plan  

Financier:  
overheden  

Gemeente Capelle aan den 
IJssel, gemeente Krimpen 
aan den IJssel, gemeente 
Zuidplas, Rotterdam  

Wmo/diverse projecten/schulphulpverlening 
(Krimpen), woonservice, Open Inloop Afasieproject 
(Rotterdam)  

Financier:  
Zorgverzekeraars  

Zilveren Kruis, Delta Loyd, 
CZ, DSW, VGZ, Multizorg, 
Menzis, Zorg en zekerheid 
etc.  

Contract levering eerstelijns ergo- en fysiotherapie, 
diëtetiek en logopedie, medische-verpleegkundige 
zorg thuis, wijkverpleging, GRZ  

Financier:  
Zorgkantoren  

Zorgkantoor Rotterdam 
(Zilveren Kruis)  
Zorgkantoor Midden-Holland 
(VGZ)  

Contractering Wlz-zorg en subsidie 
eerstelijnsverblijf  

Kapitaalverschaffers  BNG/ING  Hypotheken  

Toezichthouders  College Sanering 
Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd  
Inspectie SZW  
Nederlandse Zorg Autoriteit 

 
Meldingen calamiteiten/zorgweigering etc.  

Kennisnetwerken Van Kleef instituut  kennis- en inspiratienetwerk van en voor 
zorgprofessionals.  

 Lerend Netwerk (Lelie 
zorggroep, Sonneburgh, De 
Vijverhof)  

Kennis delen en regionale kwaliteitsverbetering  

 ConForte, 
brancheorganisatie van 
zorgondernemers op het 
terrein van verpleging, 
thuiszorg en GGZ in de regio 
Rotterdam  

Bundelen kennis en ervaring, netwerkvorming.  

 DeRotterdamseZorg Kennis delen en regionale kwaliteitsverbetering 

 Regionaal Ontwikkel Budget 
Capelle/Krimpen aan den 
IJssel  

Gezamenlijk regionaal plan van aanpak voor 
overkoepelende vraagstukken bij de implementatie 
van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.  

 

 

 



60 

 

Bijlage 2 | Samenstelling Raad van Toezicht 

 

 

Naam Functie Datum 

benoemd 

Datum aftredend 

of herbenoembaar 

dhr. drs. R.M. de Koning, algemeen 

directeur Amfors Groep 

Voorzitter, lid 

Remuneratiecommissie  

01-05-2014 01-05-2022 

aftredend   
dhr. S.J.A. Timmerman, 

eigenaar/adviseur PlanZuid AIM 

partner Fortrus Zorg BV 

partner/adviseur TennantPass 

Lid, lid Auditcommissie 

Financiën, ICT & Vastgoed 

01-07-2015 01-07-2023 

aftredend 

dhr. R.A. Helder, voorzitter Raad van 

Bestuur Amarant Groep 

Lid, voorzitter Auditcommissie 

Kwaliteit & Veiligheid 

01-01-2016 01-01-2024 

aftredend 

dhr. F. Stark, directeur STICA B.V. Lid, voorzitter  

Auditcommissie Financiën, ICT 

& Vastgoed 

01-05-2016 01-05-2024 

aftredend 

mevr. A. Beukman-Zuure, bestuurder 

van Stichting Gezond op Zuid 

Lid, lid Auditcommissie 

Kwaliteit & Veiligheid 

01-01-2018 01-01-2022  

herbenoembaar 

mevr. G.C. Convent, directeur-

bestuurder Noether & Partners, 

adviseur en projectmanager  

CIO NG&E Services Netherlands B.V. 

Lid, lid Auditcommissie 

Financiën, ICT & Vastgoed 

01-01-2018 01-01-2022  

herbenoembaar 

dhr. M. el Mokaddem, directeur 

Moveda B.V. 

Lid, voorzitter 

Remuneratiecommissie 

01-01-2018 01-01-2022  

herbenoembaar 
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Bijlage 3 | (Neven)functies leden Raad van Toezicht 

 

 

RvT-lid 

 

Nevenfunctie 

R.M. De Koning • Algemeen directeur van RWA/Amfors 

• Lid Raad van Toezicht ASVZ (voorzitter van het Auditcommittee) 

• Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wooncompas 

S.J.A. Timmerman • Docent Avans Hogeschool (Academie Bouw & Infra, sectie RO) te Tilburg 

• Lid Raad van Toezicht Nimeto (lid Auditcommissie) te Utrecht 

• Lid Raad van Toezicht Tellus (voorzitter Auditcommissie) te Den Helder 

• Lid Raad van Toezicht Warande (vice-voorzitter, lid Auditcommissie) te Zeist 

• Bestuurslid NDSM-loods - SKN (portefeuille Financiën & Vastgoed) te 

Amsterdam 

• Bestuurslid Spurd (voorzitter Auditcommissie) te Purmerend 

F. Stark • Interim manager stichting Fier te Leeuwarden (vanaf december 2020) 

• Docent bij The Academy (PwC) o.a. facilitator controllersnetwerk  

• Docent bij Finance Ideas Academy, facilitator treasurynetwerk 

• Lid Raad van Toezicht Savant Zorg te Helmond 

• Lid Raad van Toezicht DSV te Katwijk 

• Lid ActiZ Werkgroep Kwaliteit bedrijfsvoering 

• Voorzitter Werkgroep Forensische zorg 

R.A. Helder • voorzitter Raad van Toezicht Archipel zorggroep (portefeuille bedrijfsvoering) 

te Eindhoven  

M. El Mokaddem • Eigenaar Moveda BV en Baim BV 

• Lid Raad van Toezicht Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 

• Lid Raad van Toezicht Kwadraad te Gouda 

• Lid Raad van Commissarissen Wonen Wateringen 

A. Beukman-Zuure • Lid Raad van Toezicht Tragel (lid Kwaliteitscommissie) te Clinge 

G.C. Convent • Geen 

 

De nevenfuncties van RvT-leden zijn bekend bij de voorzitter. Nieuwe nevenfuncties worden gemeld aan de 

voorzitter en de bestuurder, zodat actief getoetst wordt of de (mogelijke) nieuwe nevenfunctie verenigbaar is 

met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van De Zellingen. Op deze wijze voorkomen we 

belangenverstrengeling. 
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Bijlage 4 | Vergaderonderwerpen Raad van Toezicht 

 

 

Datum   Onderwerp Afwezig  

11-02-2020 - Kennismaking en analyse verzuim met R. de Jonge, manager 

HR 

- Terugkoppeling Auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed 

(financiële rapportage november 2019, stand van zaken 

taakstelling) 

- Terugkoppeling Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid  

(scans Waardigheid & Trots op Locatie, tussenevaluatie 

proeftuin, Kwaliteitsplan 2020) 

- Bestuursverslag en besluitenlijst RvB 

- Notitie invulling kwaliteitsgelden 

- Stand van zaken huisvesting 

 

   

30-03-2020 - Herbenoeming F. Stark 

- Terugkoppeling Auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed 

(financiële rapportage december 2019, Treasuryrapportage 

2019, concept-jaarrekening 2019, PNIL-rapportage t/m 

december 2019, totaalrapportage interne controle productie 

2019, intern controleplan productie/risicoanalyse 2020, 

jaarplan AVG 2020 rapportage Taxcontroleframework, effect 

WAB, risico-inventarisatie ICT, stand van zaken huisvesting) 

- Concernrapportage P4 + A3 

- Concept-kwaliteitsjaarsverslag 

- Bestuursverslag en besluitenlijst RvB 

- Stand van zaken De Zellingen/Laurens/Parnassia 

- Resultaten Optimalisatieplan 

Wegens de Corono-

uitbraak is alleen met 

de voorzitter RvT, de 

voorzitter auditcie. FIV 

en de voorzitter 

auditcie. K&V 

vergaderd, de overige 

RvT-leden hebben 

schriftelijk hun input 

aangeleverd. 

   

22-04-2020 Jaarverantwoording met accountant  

- Accountantsverslag Deloitte  

- Jaarrekening 2019 De Zellingen 

- Jaarrekening 2019 Hersenletsel- en Afasiecentrum 

- Kwaliteitsjaarverslag/statutair bestuursverslag 2019 

- Brugstaat 

- Notitie normalisatie resultaat 

- Advies auditcommissie FIV (notulen 16-04-2020) 

- Decharge bestuurder 

 

   

18-05-2020 - Presentatie en eindrapport optimalisatieplan 

- Terugkoppeling Auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed 

(P1-rapportage (jan-feb) inclusief treasuryrapportage) 

- Terugkoppeling Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 

- Bestuursverslag en besluitenlijst RvB 

- Stand van zaken huisvesting 
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Datum   Onderwerp Afwezig  

16-06-2020 

 

Verdiepingssessie m.b.t. optimalisatietraject 

- Stand van zaken financiën 

(inzicht in ontwikkeling PNIL-kosten, maandrapportage april 

2020) 

- Vervolg optimalisatieplan 

 

    

22-09-2020 - Bespreking managementletter met accountant 

- Kaderbrief 2020/2021 

- Terugkoppeling Auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed 

(julirapportage (jan-juli), overzicht stand van zaken 

optimalisatieplan 

- Huisvesting 

- Terugkoppeling Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 

(periodieke rapportage P2 2020, memo Corona) 

- Bestuursverslag en besluitenlijst RvB 

- Vergaderschema RvT 2021 

 

   

17-11-2020 - Minicollege F. Stark: ontwikkelingen in de sector en de 

bekostiging 

- Terugkoppeling Auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed 

(maandrapportage augustus 2020 inclusief treasury 

rapportage, overzicht stand van zaken optimalisatieplan) 

- Huisvesting 

(oplegger/beslisdocument, governance structuur, presentatie 

meerjarenbegroting) 

- Terugkoppeling Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid 

- Concept-visie op toezichthouden De Zellingen 

- Memo WNT-klasse-indeling 

- Verslag zelfevaluatie RvT 22-09-2020 

- Bestuursverslag en besluitenlijst RvB 

 

   

18-12-2020 - Corona 

- Terugkoppeling Auditcommissie Financiën, ICT & Vastgoed 

(financiële rapportage september 2020, voorlopig resultaat 

2020) 

- Begroting 2021 

- Concept-visie op toezichthouden De Zellingen 

- Voorstel evaluatie RvT-vergadering 

- Huisvesting 

- Bestuursverslag en besluitenlijst RvB 

R. Helder 
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Bijlage 5 | Agendapunten en advies/instemming CCR 

 

 

Agendapunten en advies CCR 

 

Agendapunten 

Huisvesting 

Tussenevaluatie proeftuin Crimpenersteyn 

Waardigheid en Trots op locatie 

Financiën/begroting 2021 

Optimalisatietraject 

Kwaliteitsplan 2021 

HKZ-rapport DNV 2019 

Jaarverantwoording 2019 

Jaarverslag Klachtencommissie Rijnmond 2019 

Jaarverslag cliëntvertrouwenspersoon 2019 

Verzuim 

Relevante ontwikkelingen 

Corona 

Wet Zorg en Dwang 

Wet WMCZ 2018 

Kaderbrief 2020/2021 

Betrokkenheid Centrale Cliëntenraad  

Tevredenheidsmeting vrijwilligers 

 

Onderwerpen waarover (verzwaard) advies/instemming is uitgebracht 

Begroting 2020 

Meerjarenhuisvestingsplan 2020-2040 

Uitvoering Wet Zorg en Dwang 

Jaarrekening 2019 

Beëindiging lidmaatschap regionale Klachtencommissie Rijnmond 

Jaarverantwoording De Zellingen en Afasiecentrum 

Kwaliteitsjaarplan 2021 
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Bijlage 6 | Agendapunten, advies en instemming OR 

 

 

Agendapunten, advies en instemming OR 

 

Agendapunten 

Afwikkeling adviesaanvraag m.b.t. de eenzijdige wijziging arbeidsovereenkomst 

Financiën 

Verzuim 

Proeftuin Crimpenersteyn 

Overleg met vakbonden over nieuwe CAO VVT 2020-2021 

Optimalisatietraject en kaderstelling 

Niet verlengen van contracten kwalificatieniveau 1 en 2 

Huisvesting 

Faciliteren thuiswerken tijdens en na corona 

Coronagerelateerde zaken: bezoekregeling verpleeghuizen, personeelsbezetting, overbelaste medewerkers, 
stand van zaken staatsbonus 

 

Advies 

Tijdelijke inzet manager Bedrijfsvoering Wonen met Zorg 

Herpositionering teams Bedrijfsvoering 

 

Instemming 

Aanvullende beleidsmaatregel bij CAO VVT 2020-2021 inzake +/- uren 

Nieuwe Attentieregeling 

Nieuw Verlofbeleid 

Nieuw Wervings- en Selectiebeleid 
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Bijlage 7 | PAR activiteiten in 2020 
 
 

PAR activiteiten in 2020 
 

Datum Onderwerp 

13-01-2020 Overleg niet doorgegaan vanwege te weinig deelnemers. 

20-01-2020 Memo werkstructuur PAR  

22-01-2020 Ontwikkelbehoeften PAR. 

04-02-2020 Concept jaarplan, concept jaarverslag 2019 en notitie werkstructuur. 

20-03-2020 Overleg PAR niet doorgegaan vanwege eerste corona lockdown. 

22-05-2020 Bezoekregeling tijdens de coronaperiode (via e-mail)  

14-08-2020 Zichtbaarheid PAR en scholingsbehoefte PAR (telefonisch) 

18-09-2020 Voorbereiding deskundigheidsbevordering, bijeenkomsten zijn echter door Corona 
uiteindelijk niet doorgegaan. 

10-12-2020 Enthousiasmeren vaccineren (via e-mail) 
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Bijlage 8 | Geleerde lessen vanuit de coronapandemie 
 
 

Samenwerking 

- De coronapandemie heeft gezorgd voor enorme saamhorigheid binnen zorgteams, als ook binnen 
multidisciplinaire teams. Medewerkers Services & Wonen, vrijwilligers entreebalie en management-
assistentes en secretariaten hebben de afdelingen ondersteund. 

Communicatie en implementatie 

- Continueer de corona update (wekelijkse nieuwbrief) en het corona e-mailadres.  

- Communiceer op een proactieve, gestructureerde wijze met cliënten en naasten, gelijk aan hoe dit 
voor medewerkers is ingeregeld. 

- Intensiveer de diversiteit in communicatie, suggesties als: filmpjes/berichten van bestuurder en MT 
leden, social media, verhalen laten zien. 

- Zorg naast communicatie ook voor implementatie zodat het beleid ook daadwerkelijk opgevolgd 
wordt. Benut ondersteuning van de stafafdelingen bij implementatie. 

Crisisorganisatie 

- Er was een sterke ontwikkelkracht aanwezig en het tempo lag hoog. Wees alert en bewust dat het veel 
vraagt van de verschillende lagen in de organisatie om snel te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.  

- Houd in de crisisorganisatie aandacht voor implementatie. Zorg als management voor stabiliteit en 
uniformiteit in het toepassen van het beleid naar medewerkers en houd hierover korte lijnen.  

- Aanwezigheid en bereikbaarheidsdienst van crisisteam en managementteam leidde tot vertrouwen en 
rust. Bestendig deze duidelijke bereikbaarheidsstructuur van management buiten kantooruren.  

- Behoud bij een uitbraak de goede samenwerking, samenstelling en overlegfrequentie van het locatie-
coördinatieteam. 

- Zorg voor evenwichtige aandacht voor alle diensten/zorgsoorten. Zorg dat van elkaars kennis en 
expertise gebruik gemaakt wordt. Zet waar nodig medewerkers met ervaring (bijvoorbeeld cohort) in 
op andere afdelingen of locaties. 

Aandacht voor medewerkers 

- Er is grote behoefte aan waardering, maar medewerkers hebben hiermee wisselende ervaringen.  

- De crisis heeft een enorme impact op mentale/psychische belastbaarheid van medewerkers. Geef 
structureel aandacht door diverse vormen van mentale/psychische ondersteuning en waardering. 

- Er is grote behoefte bij medewerkers aan structurele, continue zichtbaarheid en aanwezigheid van 
management (middenkader en managementteam) en bestuur op de locaties. 

Coronabeleid (inhoudelijk) 

- Zorg voor voldoende beschikbaarheid, duidelijkheid, eenduidigheid, uniformiteit in inzet, efficiënt 
logistiek proces en opslag van PBM, instructie op gebruik en naleving van gebruik. 

- Houdt balans in de afweging van veiligheid en kwaliteit van leven bij het nemen van besluiten.  

- Bij een mogelijk afschalen in bezoek organiseer een minder belastend en arbeidsintensief proces van 
uitvoering van bezoekregeling. 

- Organiseer tijdig een eenduidig testbeleid waarbij toegankelijkheid voor iedereen wordt geborgd. 

- Verhoog betrokkenheid mantelzorg/familie o.a. door inzet kletshuisjes en structureel beeldbel contact. 
Mogelijk kunnen de communicatie opties nog verder uitgebreid worden in samenwerking en met 
betrokkenheid van cliënten en mantelzorgers (o.a. MDO).  

Werken in 1,5 meter 

- Maak en communiceer tijdig en eenduidig beleid inzake het op- dan wel afschalen van het werken in 
1,5 meter.  

- Faciliteer het werken in 1,5 meter, ook het thuiswerken.  

- Continueer een combinatie van op locatie en thuiswerken. Maak het bespreekbaar en vertrouw op 
inschatting professionals. 

ICT 

- Faciliteer en voorzie thuiswerkende medewerkers. 

- Faciliteer op alle niveaus en zorgsoorten het digitaal werken, met name aandacht voor 
beschikbaarheid beeldbellen en (Microsoft) Teams.  
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Bijlage 9 | Selectie van geschreven beoordelingen ZorgkaartNederland 
 

 

“Het personeel van de Beukenhof; wat een lieve mensen vaardig en professioneel. Komen afspraken na, 

communicatie en feedback zijn uitstekend. Hebben ook een luisterend oor voor familieleden.” 

“Mijn moeder heeft bijna 8 jaar in de gesloten afdeling Edelsteen van Zorgcentrum Crimpenersteyn te 

Krimpen aan den IJssel gewoond en is daar een paar weken geleden overleden. In deze bijna 8 jaar hebben 

wij kunnen ervaren met welke inzet de mensen die daar werken bezig zijn, betrokken, liefdevol, zorgzaam 

kortom niets dan lof! Ze waren altijd opzoek hoe ze het hun bewoners naar de zin en zo comfortabel mogelijk 

konden maken, organiseerden van alles wat mogelijk was.” 

“Het ziek zijn van mijn man tot het overlijden was bijzonder slecht er was geen communicatie was zeer slecht 

wat het lijden van mijn man erg was. Zodat ik een klacht heb ingediend.” 

“De accommodatie an sich is achterhaald c.q. laat te wensen over. Echter, de personeelsleden zijn prima, 

verzorgen echt goed, met hart voor de patiënten, maar hebben ook empathie voor de familieleden van de 

bewoners.” 

“Het was mooi geweest als de thuiszorg zo rond 09:00 zou komen. Daar De Zellingen meer cliënten heeft, 

was dat niet altijd mogelijk. Dat snap ik wel. Door de inspanningen van de thuizorgmedewerkers van De 

Zellingen heeft mijn moeder tot op het allerlaatst thuis kunnen wonen, overeenkomstig haar wens. Ik ben 

zeer tevreden over de geleverde zorg van deze thuiszorgmedewerkers.” 

“Naast de liefdevolle zorg van vader op de Kanaallaan was er ook aandacht voor onze moeder. Als familie 

waren we altijd welkom.” 

“Het regelen van wat wel en wat niet door De Zellingen gewassen wordt c.q. thuis gewassen wordt is een 

lastig traject.” 

“De ouderen hebben meer en goede ervaring, de jongeren moeten nog veel leren. Maar het gaat prima. De 

een geeft meer steun dan de ander.” 
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Bijlage 10 | Deskundigheidsbevorderende activiteiten L&O 

 

 
 

Doelgroep Afdeling of 
organisatiebreed 

Leiderschapstraject managers middenkader 
zorg en trainees 

Organisatiebreed 

BHV basistraining nieuwe BHV’ers Organisatiebreed 

BHV herhalingstraining bestaande BHV’ers Organisatiebreed 

Omgaan met slikproblemen medewerkers en 
vrijwilligers die helpen bij 
de maaltijd 

Organisatiebreed 

Workshop moeilijke gesprekken voeren nieuwe werkbegeleiders Organisatiebreed 

Leertraject voor nieuwe voedingsassistenten nieuwe 
voedingsassistenten 

Organisatiebreed 

Samen leren, zie huidige lopende Leerlijn 
Werkbegeleiding de data van Samen Leren Sessies 

nieuwe werkbegeleiders  Crimpenersteyn 

Vrijwilligerscarrousel vrijwilligers Organisatie- 

Workshop rapporteren medewerkers Organisatiebreed 

Leerlijn Dementie  Alle PG Teams Team Brouwerslaan 

Leerlijn Dementie  Alle PG Teams Team Edelsteen 

Leerlijn Dementie//Casuïstiek bespreking Alle PG Teams Team IJsselkade 

Extra samen leren sessie oude lichting 
werkbegeleiders 

Werkbegeleiders Crimpenersteyn 

Wzd e-learning gevolgd en afgerond Medewerkers  Organisatiebreed 

Wzd Poolers Organisatiebreed 

Wzd Medewerkers  Organisatiebreed 

Training BIG-toetsers BIG-toetsers Organisatiebreed 

 


