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Uitgangspunten van de verslaglegging 
Zorgorganisaties leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties en hoe zij de zorg, dienstverlening 
en ondersteuning hebben georganiseerd. Dit verslag van Zorgstroom bevat alle wettelijk verplichte 
verantwoordingsgegevens voor zorginstellingen en betreft het jaar 2020.

Wat is het bestuursverslag?
Het bestuursverslag bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als goed bestuur, kwaliteit, 
financiële prestaties, productie en medewerkers.
 
Waaruit bestaat het jaardocument?
Het totale jaardocument bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

het bestuursverslag;
de jaarrekening 2020;
de (verplichte) kwantitatieve gegevens die aangeleverd worden via DigiMV.

De jaarrekening en overige gegevens vormen, tezamen met het bestuursverslag, onderdeel van de totale 
jaarverslaggeving en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het jaardocument 2020 van Zorgstroom is in te zien via www.jaarverslagenzorg.nl.

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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1. Voorwoord
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Het jaar van de corona-crisis
2020 is helaas het jaar van de corona-crisis geworden. Vanaf maart tot op het moment van schrijven van dit 
voorwoord beheerst het coronavirus voor een groot deel ons dagelijks handelen. Het heeft gedurende het 
jaar een enorme impact op al onze medewerkers en cliënten gehad. 

Niemand kon begin 2020 bedenken wat er allemaal op ons af zou komen. In 2017 heeft Zorgstroom nog 
meegedaan aan een rampenoefening genaamd ‘Zeeuwse Koorts’. Wat zou er gebeuren als Zeeland 
geconfronteerd zou worden met de gevolgen van een stevig griepvirus? Het leek zo onwerkelijk, maar nu 
weten we wel beter. We hebben een jaar achter de rug waarin we als samenleving diep geraakt zijn door de 
effecten van een virus. De samenleving kwam tot stilstand. Voor ons als Zorgstroom kwam daar natuurlijk 
ook nog eens de dimensie ‘zorg verlenen tijdens corona’ bij. Werken met kwetsbare ouderen, waarin de 
balans werd gezocht tussen veiligheid enerzijds en continuïteit van zorg anderzijds. Veiligheid van zowel 
onze medewerkers als onze cliënten.

Waar doen we goed aan? Welke informatie krijgen we vanuit de overheid? Hoe doen de andere 
zorgorganisaties om ons heen het? We hebben als Crisisbeleidsteam (CBT) gedurende de crisis moeilijke 
besluiten genomen. Besluiten die onze medewerkers direct raakten. Besluiten waarbij wenselijkheid soms 
niet strookte met werkelijkheid. Besluiten waar je met een zorghart eigenlijk verre van wilt blijven. 

We hebben erg veel van onze medewerkers gevraagd. Onze medewerkers zijn in de zorg voor onze cliënten 
geconfronteerd met onzekerheden, risico’s, gevoelens van onveiligheid en angst. Gevoelens die 
medewerkers ongetwijfeld ook mee naar huis hebben genomen. Onze medewerkers zijn bestookt met 
enorm veel informatie, er is nog meer flexibiliteit gevraagd en er is keihard gewerkt. Wij willen op deze plek 
dan ook onze waardering uitspreken voor alles wat er door alle medewerkers het afgelopen jaar is gedaan. 
Natuurlijk iedereen die direct in de zorg werkt, maar net zo goed alle medewerkers in de ondersteunende 
diensten. Iedereen heeft op zijn of haar manier niet een steentje, maar een enorme steen bijgedragen. 

Ook voor onze cliënten, bewoners en diens familie en mantelzorgers is 2020 een zeer zwaar jaar geweest. 
Een dieptepunt was absoluut het sluiten voor bezoek van onze verpleeglocaties. Een moeilijk, maar 
noodzakelijk besluit wat onze kwetsbare bewoners ernstig mentaal heeft geraakt. Gelukkig is er met een 
gezonde dosis creativiteit naar oplossingen gezocht. Met onze kletsplekken hebben we dan ook terecht het 
lokale nieuws gehaald. Ondanks de enorme impact mogen we ook concluderen dat we tot op heden zonder 
al te veel problemen door de crisis komen. Het aantal besmettingen onder cliënten en personeel valt relatief 
gezien gelukkig mee.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord zijn we nog niet verlost van het virus. Wel zijn we hard op 
weg naar betere tijden. De vaccinatiecampagne loopt volop. De verpleeghuisbewoners en het daar werkende 
zorgpersoneel zijn goeddeels gevaccineerd. De medewerkers van de wijkverpleging en de huishoudelijke 
zorg zijn de komende tijd aan de beurt.

Corona heeft de voorgenomen ontwikkelingen binnen Zorgstroom zeker vertraagd, maar er is desondanks 
toch het nodige bereikt.
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Nieuwe collega’s
In 2020 is weer een groot aantal leerlingen gestart. Een deel van die leerlingen volgt de zogenaamde 
Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO). 

Met deze route wordt nadrukkelijk ingezet op het actief en persoonsgericht leren op locatie. Vanuit allerlei 
verschillende achtergronden kiezen mensen ervoor de stap naar de zorg te maken. Van herintreders tot 
omscholing vanuit een totaal andere sector. Zorgstroom heeft deze mensen bijzonder hard nodig, want de 
krapte op de arbeidsmarkt is er in 2020 niet minder op geworden. Naast de instroom van leerlingen hebben 
we in 2020 sowieso een groot aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Om de krapte op de 
arbeidsmarkt in gezamenlijkheid aan te pakken neemt Zorgstroom actief deel aan het Zeeuwse Deltaplan. 
Samen met andere zorgaanbieders en de regionale opleidingsinstituten is in 2020 een groot aantal 
initiatieven ontplooid om de zorgsector te versterken.

Zorgstroommomentjes
Ondanks de corona-crisis was 2020 toch een jaar met ook heel veel mooie momenten. Momenten die wij 
binnen Zorgstroom vastleggen als ‘Zorgstroommomentjes’. Een mooi voorbeeld is de aandacht voor onze 
zogenaamde kletsplekken. Op alle verpleeglocaties zijn ruimtes gecreëerd waar bewoners en naasten op een 
‘veilige manier’ met elkaar konden kletsen. Zo zijn er nog meer dan tweehonderd Zorgstroommomentjes via 
sociale media in en buiten de organisatie gedeeld.

Huishoudelijke hulp
2020 was voor de huishoudelijke hulp een jaar waarin, na enkele jaren van groei, het volume stabiliseerde. 
De drie gemeenten op Walcheren werden geconfronteerd met forse financiële tekorten op het Wmo budget 
en hebben de toegang tot de wmo beperkt. Deze ontwikkeling zal zich in 2021 nog sterker voortzetten. We 
verwachten een flinke krimp, waarbij mogelijk mensen weer meer een beroep zullen doen op onze 
particuliere dienst voor huishoudelijke hulp ‘Zeeuws Schoon’. 

Wonen en Zorg
Binnen de divisie Wonen en Zorg is het project Waardigheid en Trots op locatie verder opgepakt. Met dit 
project wordt de zelforganisatie binnen de divisie verder doorontwikkeld. Daarnaast worden de acht thema’s 
van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (zoals persoonsgerichte zorg, leren en verbeteren van kwaliteit 
etc.) stevig binnen de organisatie verankerd. Verder is de Wet zorg en dwang geïmplementeerd en zijn 
voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van twee vastgoedprojecten in Middelburg.

Zorg Thuis
Binnen de divisie Zorg Thuis was het hoofdthema wederom ‘stimuleren van de zelfredzaamheid’. De eigen 
regie van cliënten bevorderen en waar mogelijk inzetten van mantelzorg. De met de zorgverzekeraars 
gemaakt afspraken over het verbeteren van de doelmatigheid in 2020 zijn behaald. Mede door inzet van 
innovatieve oplossingen als de Medido (elektronische medicijn dispenser) en de druppelbril is deze 
verbetering gerealiseerd. 

Ondersteunende diensten
In 2020 is de dienst facilitaire services ingericht. Binnen deze dienst zijn diverse activiteiten, zoals 
huisvesting, het Dienstenloket, receptie en ICT ondergebracht. Voor deze dienst zijn een manager en een 
stafmedewerker aangesteld. Dit alles om de facilitaire dienstverlening naar een hoger serviceniveau te 
ontwikkelen. Daarbij is de manager ICT en huisvesting vrijgemaakt om de aankomende bouwprojecten te 
begeleiden. Binnen de afdeling P&O is, als eerste ondersteunende dienst, gestart met zelforganisatie. Om 
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alle personele uitdagingen het hoofd te bieden is de functie van strategisch personeelsadviseur in het leven 
geroepen.

Rendement
Zorgstroom heeft 2020 met een positief rendement van € 1,2 miljoen, zijnde 2,1%,  afgesloten, dit is in lijn 
met de begroting.

Plannen voor de toekomst
Op basis van het vastgoedplan zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen voor twee prachtige 
bouwprojecten. Zorgstroom is voornemens om in Middelburg aan de Ravensteijnweg een nieuwe 
woonlocatie te realiseren. Deze locatie zal in 2024 plek gaan bieden aan zo’n 95 PG en somatiek cliënten. 
Verder komen er kamers voor Tijdelijk verblijf en zo’n twintig appartementen voor zelfstandig wonen met 
zorg. Als tweede is het voornemen om een woonlocatie te gaan realiseren aan de Churchilllaan in 
Middelburg. Dit project wordt in samenwerking met Woongoed Middelburg gerealiseerd en zal naar 
verwachting in 2026 zijn deuren openen.

Dank
Onze dank gaat wederom uit naar onze cliënten, onze medewerkers en alle mantelzorgers en vrijwilligers 
voor hun inzet, enthousiasme en vertrouwen. Ook danken wij onze opdrachtgevers en netwerkpartners voor 
het in Zorgstroom gestelde vertrouwen en de plezierige samenwerking. Bij Zorgstroom werken we met 
Passie, in een Open cultuur, waarbij gezocht wordt naar Samenwerking tussen de cliënt, het netwerk, 
professionals en vrijwilligers. Dit is waar wij als Zorgstroom dagelijks voor staan. 

Middelburg, mei 2021

R.W. Leijnse, A.M.T. Duininck-Raas,
Voorzitter Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht
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2. Profiel van de organisatie
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2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Zorgstroom
Identificatienummer Kamer van Koophandel 22047368
Bezoekadres Breestraat 15, 4331 TS  MIDDELBURG
Postadres Postbus 323, 4330 AH  MIDDELBURG
Telefoonnummer 0118 - 68 40 00
E-mailadres info@zorgstroom.nl
Webadres www.zorgstroom.nl
 

2.2 Structuur van het concern 

Stichting Zorgstroom en Woonstichting Zorgstroom vallen onder dezelfde bestuurlijke verantwoordelijkheid 
(dezelfde Raad van Bestuur en dezelfde Raad van Toezicht).
Het organogram van Zorgstroom ziet er eind 2020 als volgt uit: 

2.3 Kerngegevens

2.3.1 Kernactiviteiten 

mailto:info@zorgstroom.nl
http://www.zorgstroom.nl/
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Divisie Wonen en Zorg 

Samen komen we hier doorheen

Inleiding
Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van 2020. Een jaar waarin corona veel invloed en impact gehad heeft op 
maatschappelijk gebied en op de organisatie. Zorgstroom heeft de coronacrisis slagvaardig opgepakt wat 
blijkt uit de ISO- rapportage: 

 “De organisatie toont aan tijdig, slagvaardig en voortvarend te hebben gehandeld in het nemen van 
effectieve maatregelen voor zowel medewerkers, cliënten, als verwanten. De organisatie heeft aangetoond 

goed voorbereid te zijn op een crisis in termen van crisisplan, kennis en ervaring. In de crisis is goed 
samengewerkt, zowel intern (in de lijn en multidisciplinair) als in de regio met partners. Veiligheid, 

continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening zijn in de crisis aantoonbaar prioriteit geweest en geborgd. 
Dit geldt ook voor de emotionele belasting van medewerkers, cliënten en verwanten. De onderliggende 

structuur van CBT, OCT en IPC is effectief gebleken, deze is ook passend in de reguliere 
organisatiestructuur. Er is veel aandacht geweest voor tijdige en duidelijke communicatie en 

informatievoorziening”.

Daarnaast heeft deze goede aanpak er toe geleid dat het aantal besmettingen binnen de locaties van Wonen 
en Zorg minimaal zijn geweest. Niet in het laatste is dit mogelijk geworden dankzij de inzet, flexibiliteit én 
betrokkenheid van al onze medewerkers!

Aan de hand van de speerpunten kijken we terug naar het jaar 2020.

Zorgstroom algemeen
Bij Zorgstroom hebben bewoners en cliënten een goed leven met de mensen om hen heen die er voor hen 
toe doen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met cliënten en bewoners, hun netwerk, mantelzorgers, 
vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we daarvoor. We kijken naar de wensen en 
behoeften, maken een individueel plan en vervullen daarin samen onze rol. De mogelijkheden van de cliënt 
en bewoners zijn daarbij ons uitgangspunt. Onze visie, missie en kernwaarden staan uitgebreid beschreven 
op onze website www.zorgstroom.nl.

Het werkgebied van Zorgstroom is Walcheren, binnen de provincie Zeeland. Walcheren bestaat uit de drie 
gemeentes; Middelburg, Vlissingen en Veere. De divisie Wonen en Zorg heeft verscheidene locaties waar 

https://www.zorgstroom.nl/over-ons/uw-leven-samen-zorgen/
https://www.zorgstroom.nl/over-ons/uw-leven-samen-zorgen/
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wonen met 24 uur zorg in de directe nabijheid wordt geboden. Op onze website, 
www.zorgstroom.nl/locaties staat een nadere typering van de locaties van Zorgstroom en beschrijving over 
de zorg- en dienstverlening op de locatie.
Zorgstroom geeft in haar strategisch beleid aan te streven naar een passende vorm van wonen en zorg voor 
onze cliënten en bewoners. Op het gebied van vastgoed betekent dit het voorbereiden van nieuwe locaties 
en doorgroeien in het aantal plaatsen volledig pakket thuis en plaatsen met behandeling. 

Groei in volledig pakket thuis en behandeling 
In 2020 is het aantal plaatsen volledig pakket thuis verder gegroeid. Deze groei vond voornamelijk plaats in 
de locatie Hof Klarenbeek. 
Het zorgkantoor heeft ingestemd met groei van het aantal plaatsen met behandeling. Hiermee kunnen 
bewoners van het verzorgingshuisdeel van Nieuw-Sandenburgh, die voor behandeling in aanmerking 
komen, blijven wonen op de voor hen vertrouwde locatie. Dit vraagt een bouwkundige aanpassing van deze 
locatie. De voorbereidingen hiervoor zijn eind 2020 gestart. 

Vastgoedontwikkeling
In Middelburg is gestart met twee nieuwe projecten: de Ravensteijnweg en de Churchilllaan. Het voormalig 
schoolgebouw aan de Ravensteijnweg wordt omgevormd tot een woonzorglocatie. Op deze locatie wordt 
een voormalig schoolgebouw omgevormd naar een woonzorglocatie met 145 plaatsen (95 plaatsen voor 
verpleeghuiszorg, 28 plaatsen Tijdelijk verblijf en 22 plaatsen volledig pakket thuis en een Dagbehandeling 
Parkinson). Verder wordt in dit gebouw het nieuwe hoofdkantoor van Zorgstroom ondergebracht en komen 
er een brasserie, jeugdhonk en biljartruimte. De verwachting is dat deze locatie in 2024 wordt opgeleverd. 
Op de locatie van het schoolgebouw aan de Churchilllaan komt nieuwbouw. Hier bouwt Zorgstroom een 
zorglocatie met 50 plaatsen (42 plaatsen voor verpleeghuiszorg en 8 plaatsen tijdelijk verblijf). Woongoed 
bouwt 80 appartementen waar Zorgstroom zorg gaat leveren (volledig pakket thuis). De verwachting is dat 
deze locatie in 2026 wordt opgeleverd. Voor beide projecten is een aanvraag ingediend en verkregen van 
Het Waarborgfonds Zorg. 

Hiernaast is Zorgstroom in overleg met WoonzorgNederland over herbestemming van locatie Buitenrust. Met 
de gemeente Veere wordt overlegd over een nieuwbouwlocatie in Serooskerke.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Wet zorg en dwang
Medewerkers hebben een scholing “Wet Zorg en Dwang” gevolgd. Het aanpassen van de zorgdossiers en het 
werken vanuit deze wet is gestart. Door Corona is de implementatie nog niet volledig afgerond en zal deze 
doorlopen in 2021.
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Domotica
In 2020 is het aanbestedingstraject Domotica opgestart. Ook hier hebben we last gehad van corona. 
Hierdoor zal de leverancier pas in 2021gekozen worden. Daarmee is implementatie verschoven naar 2021. 

Tevredenheid bewoners/cliënten

De interne tevredenheidsmeting laat zien dat ruim 80% de divisie Wonen en Zorg aanbeveelt. 

Voor wat betreft de externe aanbevelingsvraag (Zorgkaart Nederland) is het aantal van 10 meldingen per 
locatie per jaar alleen door Hospice Casembroot en Nieuw-Sandenburgh gehaald. Er wordt actie 
ondernomen om meer reacties op Zorgkaart te krijgen. 

Locatie Aantal Waarderingen Gemiddeld
Hospice Casembroot 11 9,5
Hospice Clarahofje 2 10
Hof Mondriaan 2 9,6
Hof ‘t Seijs 4 7,8
Nieuw-Sandenburgh 10 9,1
Hof Klarenbeek 1 10
Binnenhaven 0
Buitenrust 0

Overzicht waarderingen zorgkaart 2020

Klachten

Er zijn drie klachten ingediend die allemaal zijn afgehandeld.  

Huiskamerparticipatie en bezoekregeling
In 2020 is, vanwege corona, een bezoekregeling opgesteld. Deze is steeds aangepast naar de 
ontwikkelingen rondom corona. Het acuut sluiten van locaties in maart 2020 had veel impact op bwoners, 
mantelzorgers, familie en medewerkers. In 2020 zijn diverse bezoekregelingen opgesteld en goedgekeurd 
door de lokale raden en centrale cliëntenraad. Gelukkig heeft de overheid niet meer tot een totale sluiting 
van locaties besloten. Corona heeft wel inzicht gegeven dat de rust in de huiskamers en op de PG afdelingen 
de bewoners goed heeft gedaan. Deze positieve ervaring wordt meegenomen in een plan “participatie in de 
huiskamer” waar lokale raden en Centrale Cliëntenraad bij betrokken worden. Doel van dit plan is een juiste 
balans tussen rust voor bewoners en bezoek/contact met familie.
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Mantelzorgondersteuning
Het jaarplan mantelzorg werd aangepast. Er zijn extra contactmomenten (veelal telefonisch) en een 
bijeenkomst met mantelzorgers geweest om hen tijdens corona toch te kunnen blijven ondersteunen. 

Projecten uitgesteld door corona
Diverse projecten zijn vanwege corona niet opgestart en doorgeschoven naar 2021. Het betreft hier de 
volgende projecten:

 Eenzaamheid en pesten
 Samenwerking vrijwilligers, netwerk en vrijwilligers
 Evaluatie van het Kwaliteitsweb

MPT project
In het derde kwartaal is het project MPT (Modulair pakket thuis) in de gemeente Veere gestart. Zorgstroom 
wil de MPT zorgkosten efficiënt organiseren maar ook optimaal aan laten sluiten bij de behoefte van de 
cliënt. Dit maakt dat de cliënt meer kwaliteit van leven ervaart. Met dit project willen we ook de “schotten” 
tussen de divisies verder weg halen. Het project loopt door in 2021.

Basisveiligheid

Veiligheid 
Begin 2020 waren de ontruimingsoefeningen in Hof Mondriaan en Hof ’t Seijs. Oefeningen van de overige 
locaties zijn vanwege corona, na afstemming met de brandweer, uitgesteld tot het moment dat dit weer 
mogelijk is. BHV trainingen vonden, soms met tijdelijk vertraging, aangepast plaats. 

MIC meldingen

In 2020 is het MIC beleid geëvalueerd en aangepast. Het systeem ondersteunt medewerkers nu beter bij het 
leren en verbeteren van MIC meldingen. Ook worden nu bijna incidenten opgenomen in de MIC meldingen. 
Verder is er ook zicht op status van meldingen: actueel, ter bespreking, concept en gearchiveerd.
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Op afdelingen is het medicatiebeleid besproken. Iedere afdeling heeft verbeterpunten geformuleerd. De e-
learning programma’s op het leerplein worden aangevuld met een e-learning incidenten en calamiteiten en 
medicatieveiligheid, medicatie aanreiken en toedienen. 

Leren en werken aan kwaliteit

Advanced care planning

Het verbeteren van het werken met advanced care planning door de huisartsen zal pas opgepakt kunnen 
worden als er meer rust komt rondom corona. Verwacht wordt dat dit pas in de loop van 2021 mogelijk 
wordt.
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ISO certificering

Zorgstroom heeft de her-certificering met succes doorlopen. 

Waardigheid en trots op locatie

In 2020 is, ondanks vertraging door corona, toegewerkt naar een divisie breed plan van aanpak vanuit de 
scanverslagen van de gescande locaties. Dit plan zal begin 2021 ter besluitvorming aangeboden worden en 
in uitvoering worden genomen. Hieronder wordt kort ingegaan op verschillende velden van het 
kwaliteitskader.

Leiderschap 

De structuur een aansturing is geëvalueerd wat geleid heeft tot een verbeterplan dat de zelforganisatie 
ondersteund. Iedere locatie krijgt een steunstructuur (locatiemanager, teamcoach en 
kwaliteitsverpleegkundige van de locatie) dat kernteams ondersteunt bij het werken vanuit het 
kwaliteitskader. 

Leren & verbeteren en veiligheid

Daarnaast zal het PPP (Positive Perception Program) teams inzicht geven in de kwaliteit van zorg waarmee zij 
de resultaten van hun verbeterplannen kunnen volgen en zo nodig bij kunnen sturen. Ieder team/locatie 
krijgt zo zijn eigen kwaliteitsjaarplan. In 2021 zal het plan in uitvoering worden genomen. 
Daarnaast zijn vanuit dit thema onder begeleiding van een coach vanuit waardigheid en zorg thema’s 
opgepakt. Enkele voorbeelden: MIC beleid, medicatiebeleid, methodisch werken.  Deze onderwerpen raken 
ook het thema veiligheid.
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Personele samenstelling

Bij het samenstellen van de kernteams is gekeken naar benodigde functies en omvang hiervan binnen de 
kernteams en locaties.

Gebruik van hulpbronnen en informatie 

Vanuit deze thema’s is gekeken wat in de andere thema’s nodig is om de ontwikkeling te ondersteunen. Dit 
is opgenomen in het jaarplan 2021.

 Managementinformatie met één druk op de knop voor de locatiemanagers
 Strategische personeelsplanning met behulp van Purple HR
 PPP om voortgang resultaten en daarmee kwaliteit inzichtelijk te krijgen.

Wonen en welzijn / persoonsgerichte zorg en ondersteuning

De verbeterpunten die Zorgstroom benoemt heeft in de scans zullen in 2021 binnen de te vormen 
kernteams opgepakt worden. Dit zijn de thema’s:

 Kwaliteitsweb
 Samenwerking professionals, netwerk en vrijwilligers
 Evalueren zinvolle dagbesteding

Innovatie

Innovatie is een belangrijk thema dat zowel binnen als buiten de organisatie speelt. In het plan Waardigheid 
en Trots is opgenomen hoe we innovatief denken binnen de divisie gaan stimuleren. De opgestelde 
strategienotitie innovatie Zorgstroom sluit hier bij aan. De gezamenlijke Zeeuwse zorgaanbieders hebben 
toegewerkt naar het aansluiten bij Anders werken in de zorg (www.anderswerkenindezorg.nl). Dit is een 
initiatief dat ook op andere plaatsen in het land is gestart (Zuidwest Brabant en Friesland). Verder zijn 
diverse kleinschalige projecten opgestart zoals Smart Glass en samenwerken in NachtAvondWeekend dienst 
om werkdruk van artsen te verminderen. Met het oog op het verlagen van de werkdruk wordt ook overlegd 
met de huisartsencoöperatie Periscaldis. 

Leiderschap, Governance en Management

Duurzaam rendement

Om tot een duurzaam rendement te komen zijn er binnen de organisatie wijzigingen aangebracht die in 
2020 hun invulling hebben gekregen. Zo is eind 2020 de nieuwe opzet van de facilitaire dienst gestart met 
het aanstellen van de nieuwe manager facilitaire services en staffunctionaris facilitaire services. 

http://www.anderswerkenindezorg.nl/
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Medezeggenschap

Met de centrale cliëntenraad is een nieuwe medezeggenschapsregeling uitgewerkt. Dit vanuit de nieuwe wet 
op medezeggenschap cliënten zorginstellingen die vanaf 1 juli 2020 van toepassing is. In 2020 zijn drie 
leden van de centrale cliëntenraad afgetreden. De cliëntenraad heeft besloten met vijf leden verder te 
gaan. Eind 2020 is een nieuw lid toegetreden waarmee er nog één vacature open stond.

ARBO, BHV, GHOR

De implementatie nieuwe opzet ARBO, BHV en GHOR heeft vertraging opgelopen door langdurig uitvallen 
van de betreffende staffunctionaris. Nadat vervanging geregeld was is gestart met evaluatie van het beleid. 
Verdere acties zullen in 2021 uitgevoerd worden. 

Stakeholders
TiZV, Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis

De Zeeuwse VVT aanbieders werken samen in het Netwerk Zorg. In 2020 hebben de organisaties het 
“visiedocument op ouderenzorg VVT aanbieders Zeeland” vastgesteld. Doel van dit visiedocument is het 
delen van gezamenlijke beelden van de toekomst, het hebben van een gemeenschappelijke taal en het 
ontwikkelen van een kompas voor het toekomstige handelen van de VVT-aanbieders in het Netwerk Thuis in 
het Zeeuwse Verpleeghuis. Alle bijeenkomsten zijn in 2020 bezocht. Vanuit de organisatie hebben meerdere 
medewerkers geholpen het jaarplan van het Netwerk Zorg uit te voeren. Thema’s waar aan gewerkt is:

 Aantrekken academici
 Krachten bundelen artsen en huisartsen
 Rolduidelijkheid professionals
 Professionals uit Europa halen
 Technologie
 Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO)

Alle thema’s lopen in 2021 door. 

Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg

Ook leerlingen hebben last ondervonden van corona. Zo moesten lessen aangepast worden van fysiek naar 
deels fysiek en deels digitaal tot zelfs helemaal digitaal. 

Eind 2021 stopt de subsidieregeling voor de ZPO. Voor die tijd moet het besluit genomen worden of deze 
vorm definitief doorgaat. Alle deelnemers willen deze vorm van opleiden continueren. In 2020 is de 
leergemeenschap opgenomen in het reguliere opleidingsprogramma. Doel van de leergemeenschap is om 
leerlingen van diverse opleidingen (ICT, HBO verpleegkunde, BBL 3IG) én medewerkers van organisaties 
samen op te laten trekken om een vraagstuk, door de werkvloer ingebracht, samen op te pakken. Zo wordt 
innovatie gestimuleerd en ingebed in de functies. 
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IGJ

In 2020 is twee keer telefonisch contact geweest met de IGJ om hen te informeren over ontwikkelingen 
binnen de organisatie rondom corona. 

Gemeente

Met de gemeente Middelburg is goed samengewerkt op het gebied van vastgoed. De gemeente heeft 
aangegeven de open en transparante manier van werken van Zorgstroom erg te waarderen. 

Personele samenstelling
Binden en boeien

Het thema binden en boeien is in Q3 nog niet opgepakt. De opdracht aan P&O is dit op te nemen in het nog 
te ontwikkelen strategische personeelsbeleid. 

In 2020 lag de instroom hoger dan de uitstroom.

In/uitstroom
Divisie Maand Instroom headcount Instroom FTE Uitstroom headcount Uitstroom FTE
Totaal  137 48,60 94 31,71
W en Z  137 48,60 94 31,71

Reden uitstroom
Uitstroom 
headcount Uitstroom FTE

Totaal 94 31,71
Overstap naar andere zorgwerkgever 27 10,19
Einde tijdelijk dienstverband 26 3,28
Ontslag medewerker, geen andere baan 14 4,02
Ontslag binnen proeftijd 7 3,34
Pensioen 6 4,01
Vaststellingsovereenkomst 5 2,36
Beeindiging opleiding 2 1,42
Vervroegd pensioen 2 1,09
Weg uit zorgsector (loopbaanswitch) 2 1,33
Onbekend 1 0,00
Ontevreden over werkomstandigheden (vb. werkdruk, 
samenwerking) 1 0,67
Overlijden 1 0,00

Verzuim en vitaliteit
Het streefpercentage voor verzuim over 2020 van de divisie was 6,65%. Het streefcijfer van de 
meldingsfrequentie is 0,9. Eind 2020 lag het verzuimpercentage op 6,62% en de frequentie op 0,94. Gezien 
corona is dit een zeer goed resultaat. 
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In 2020 is besloten het casemanagement bij de adviseur vitaliteit en inzetbaarheid onder te brengen. Dit 
blijkt een goede keuze te zijn geweest. Het levert beter zicht op wat er speelt binnen teams/locaties 
waarmee de adviseur input krijgt voor vitaliteit. Eén team heeft het teamvitaliteitsgesprek gehouden. Het 
team heeft dit zeer positief ervaren. Deze gesprekken zullen ook bij andere teams gevoerd gaan worden. 
Door corona is nog geen start gemaakt met het ontwikkelen van het plan “aangepast werk”.

Formatie en Plus/min uren en verlofsaldo 2020

Het saldo aan verlofuren lag in december 2020 met 26.174 uur 3000 uur hoger dan in december 2019. Het 
saldo van min/plus uren lag in december 2020 met 12.102 uur 1638 uur hoger dan in december 2019.
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FTE begroot en gerealiseerd
Maand FTE begroot FTE gerealiseerd

Totaal 829,30 834,14
2020-jan 829,30 822,44
2020-feb 829,30 805,18
2020-mrt 829,30 811,79
2020-apr 829,30 827,05
2020-mei 829,30 791,53
2020-jun 829,30 850,84
2020-jul 829,30 888,52
2020-aug 829,30 848,18
2020-sep 829,30 857,29
2020-okt 829,30 833,59
2020-nov 829,30 821,45
2020-dec 829,30 851,78

De formatie (op contract) groeide in 2020 verder 669 medewerkers. (eind 2019 waren dat 
611medewerkers). In FTE was dit 352 FTE tegenover 327 FTE eind 2019. De gerealiseerde FTE lag in de 
tweede helft van 2020 hoger dan begroot. Grootste oorzaken hiervan was extra inzet personeel bij 
voordeuren van de locaties.

MIP meldingen

Er zijn in 2020 in totaal 37 meldingen geweest waarvan 32 meldingen agressie van een bewoner naar een 
medewerker toe. In de tweede helft van het jaar zijn de meeste meldingen gedaan. Verklaring wordt gezocht 
in het behandelen van de MIC meldingen waardoor medewerkers meer alert zijn op het melden.

Gebruik van informatie

Sensus en handboek

In het vierde kwartaal is gestart met het vullen van handboek van DevNomads. Deze handboekapp gaat 
Sensus vervangen (systeem van documenten en processen). De overeenkomst met Sensus loopt in mei 2021 
af. 

Hospices
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Het tekort op loon en omzet over 2020 voor beide Hospices is uitgekomen op € 39.113,00. Reden hiervoor 
is de hoge bezetting en het uitvallen van vrijwilligers door corona waardoor eigen personeel moest worden 
ingezet. Tevens bleek de begrote formatie niet reëel zodat deze moest worden bijgesteld. Het tarief voor 
Hospicezorg staat voor 2021 verder onder druk nu naast CZ ook VGZ een lagere vergoeding per bewoner 
per dag beschikbaar  stelt. 
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Divisie Zorg Thuis

De divisie Zorg Thuis scoorde ook in 2020 hoog op cliënttevredenheid. De uitgevoerde PREM (Patient 
Reported Experience Measure) gaf een uitstekend resultaat! Cliënten zijn uitermate positief over de 
zorgverlening. Zij vinden dat onze medewerkers hen met aandacht behandelen en vertrouwen hebben in de 
deskundigheid. De zorg past bij de manier waarop zij willen leven. Daarmee wordt onze visie ‘Uw leven, 
Samen zorgen’ nog meer bevestigd. Het grootste deel zou Zorgstroom dan ook zeker aanbevelen bij 
vrienden en familie. Dit sluit aan op het beeld van onze interne tevredenheidsmeting, waarbij maar liefst 
92,6% van onze cliënten Zorgstroom ‘zeker’ zou aanbevelen aan een bekende. Tot slot heeft Zorg Thuis een 
waarderingscijfer van 8,8 behaald op Zorgkaart Nederland. Met trots hebben wij van al deze mooie 
waarderingen kennis genomen.

Coronacrisis
Begin 2020 is iedereen geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Het
Crisisbeleidsteam (CBT) is in werking getreden en heeft volledig de focus op beheersing van de crisis
gelegd. Voor de wijkverpleging betekent dit dat er een speciaal corona thuiszorgteam is opgezet. Dit
team verzorgt alle besmette en van besmetting verdachte cliënten. In de beginfase van de crisis
waren er veel vragen over het al dan niet mogen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en 
vragen over het wel of niet kunnen werken bij klachten. Gelukkig is het beschikbaar stellen van PBM later in 
het jaar geen discussiepunt meer geweest en hebben we onze medewerkers goed beschermd kunnen laten 
werken. Desondanks heeft het langdurig werken onder bijzondere omstandigheden en met het continue 
risico op besmetting een zware wissel op onze medewerkers getrokken. Richting het einde van 2020 werd 
de roep om vaccinatie dan ook steeds sterker. Ten tijde van het schrijven van dit Bestuursverslag (maart 
2021), is die vaccinatie voor de wijkverpleging dan ook eindelijk opgestart. 

In samenwerking met collega zorgorganisatie WVO Zorg is begin april een speciaal corona thuiszorgteam 
opgericht. Dit team, wat voornamelijk uit collega’s van Zorgstroom bestond, heeft alle cliënten op Walcheren 
met een coronabesmetting of serieuze verdenking verzorgd.

Doelmatigheid
In 2020 heeft ook het onderwerp doelmatigheid weer een prominente plek ingenomen. Onder meer met 
zorgverzekeraar CZ was een doelmatigheid verbeteropdracht afgesproken. De opdracht hield in dat op twee 
doelgroepen er een forse verlaging van het gemiddeld aantal geleverde uren zorg gerealiseerd moest 
worden. Op de doelgroep ‘langer dan 3 maanden in zorg somatiek’ een afname van 15% en op de doelgroep 
‘langer dan 3 maanden in zorg psychogeriatrie’ een afname van 25%. Om aan die opdracht te voldoen is 
begin van 2020 aan alle wijkverpleegkundigen uitleg gegeven. Gedurende het jaar hebben alle teams 
maandelijks hun doelmatigheidsinformatie gekregen. Met teams die boven de norm zaten is steeds het 
gesprek gevoerd en gewerkt aan verbetering. Dit alles met resultaat, want de doelstelling is behaald. 

ISO-certificering
Eind september heeft de ISO certificering plaatsgevonden. Deze stond eenmalig in het teken van
evaluatie van de corona crisisaanpak. In deze audit is ook medewerkers van de wijkverpleging
gesproken. Als algemene conclusie komt uit de audit: “De organisatie toont aan tijdig, slagvaardig en
voortvarend te hebben gehandeld in het nemen van effectieve maatregelen voor zowel medewerkers,
cliënten, als verwanten.  De organisatie heeft aangetoond goed voorbereid te zijn op een crisis in
termen van crisisplan, kennis en ervaring. In de crisis is goed samengewerkt, zowel intern (in de lijn
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en multidisciplinair) als in de regio met partners. Veiligheid, continuïteit en kwaliteit van de
dienstverlening zijn in de crisis aantoonbaar prioriteit geweest en geborgd. Dit geldt ook voor de
emotionele belasting van medewerkers, cliënten en verwanten. De onderliggende structuur van CBT,
OCT en IPC is effectief gebleken, deze is ook passend in de reguliere organisatiestructuur. Er is veel
aandacht geweest voor tijdige en duidelijke communicatie en informatievoorziening.”

Cliënten

Algemeen

Het aantal cliënten in zorg bij Zorg Thuis bedroeg eind 2020: 1485 en is daarmee licht gedaald ten opzichte 
van 2019. Dit is naar alle verwachting vooral te verklaren door de corona crisis. Operaties in het ziekenhuis 
zijn veelal uitgesteld en cliënten zijn toch iets terughoudender om thuiszorg aan te vragen. In april was het 
effect van corona het sterkst, met slechts 1396 cliënten in zorg.

Clienttevredenheid

Alle teams voeren tenminste tweemaal per jaar met iedere cliënt een evaluatiegesprek, waarbij ook naar de 
tevredenheid van de cliënt wordt gevraagd op basis van de zogenoemde NPS score. Cliënten wordt gevraagd 
in hoeverre zij Zorgstroom zouden aanbevelen aan een bekende, op een schaal van onwaarschijnlijk tot 
zeker. 92,6% van de cliënten antwoordt met ‘zeker’. Ook op Zorgkaart Nederland kunnen cliënten 
Zorgstroom beoordelen. Hier scoort de thuiszorg een 8,8. Met gepaste trots kunnen we concluderen dat 
onze cliënten bijzonder tevreden zijn.

Zorgstroom is vanaf 2019 verplicht vanuit het kwaliteitskader wijkverpleging om de Patient Reported 
Experience Measure (PREM) onder haar thuiszorgcliënten uit te voeren. 175 cliënten zijn in 2020 aselect 
benaderd en 98 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten zijn zeer positief. Op de 
onderwerpen aandacht, deskundigheid, gemak, gezondheid en wensen scoort Zorgstroom uitstekend. Ook 
het onderwerp leven wordt als sterk punt beoordeeld. De onderwerpen kwaliteit en vaste zorgverleners 
scoren gemiddeld. Het onderwerp ‘afgesproken tijden’ vormt als enige een aandachtspunt. Cliënten zouden 
graag vaker zien dat de medewerker op de afgesproken tijd aankomt. Op alle onderwerpen is volgens de 
onderzoeker ‘de opdracht van Zorgstroom om het goede niveau op alle onderwerpen te borgen’. 
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Klachten

Ondanks dat medewerkers van Zorgstroom hun best doen om cliënten zo goed mogelijk te helpen, kan het 
voorkomen dat cliënten niet geheel tevreden zijn. In 2020 zijn zes klachten over de wijkverpleging 
ingediend. Vijf van de zes klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld. Eén klacht is voorgelegd aan de 
externe klachtencommissie. Deze commissie heeft de klacht op 9 van de 10 punten ongegrond verklaard. 
Betreffende cliënt is niet meer bij Zorgstroom in zorg. 

Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)

Ook in 2020 zijn binnen de teams de MIC-meldingen nauwkeurig geregistreerd. In onderstaande tabel is het 
aantal meldingen naar de voornaamste soort weergegeven. De MIC-meldingen betreffen voornamelijk val- 
en medicatie-incidenten. Iedere afzonderlijke MIC-melding wordt altijd binnen het team besproken met als 
doel om van de situatie te leren.

Medewerkers
Algemeen

Vanwege de coronacrisis is 2020 voor alle medewerkers een bijzonder zwaar jaar geweest. Vanaf de eerste 
coronamaatregelen in maart heeft het gehele jaar in het teken gestaan van de berichtgeving, maatregelen en 
richtlijnen. Er zijn uiteindelijk relatief weinig besmettingen zijn geweest onder medewerkers en cliënten in 
de wijkverpleging, wat zeker het resultaat is van juiste opvolging van de strikte hygiënerichtlijnen. 
Medewerkers zijn langdurig blootgesteld aan risico’s. Er is veel van iedereen gevraagd en de risico’s op 
besmetting hebben ook de privé leefsituatie van veel medewerkers beïnvloed. 

Verzuim

Het verzuimpercentage over 2020 bedraagt gemiddeld 6,7% (waar dit in 2019 5,6% bedroeg) met een 
meldingsfrequentie van 0,70 (2019: 0,76). Hiermee is het verzuimpercentage dus toegenomen ten opzichte 
van 2019. Het verzuimpercentage ligt echter fors onder het landelijke gemiddelde. Medewerkers die 
vanwege corona zonder klachten in quarantaine verbleven zijn niet in het verzuim meegerekend.
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Projecten
Project MPT

Eind 2020 is het project MPT gestart. Binnen dit project wordt de zorgvorm Modulair Pakket Thuis (MPT) 
geïmplementeerd. We kennen inmiddels het nodige aantal thuiswonende cliënten die onder deze 
financiering zorg ontvangen. MPT is een vorm van WLZ zorg aan huis. Het aantal MPT cliënten zal in de 
toekomst gaan toenemen. Intern is er echter nog geen goede werkwijze voor MPT ingericht. De organisatie 
van MPT gaat over de divisies heen, want het kan gewenst zijn dat er verschillende vormen van zorg- en 
ondersteuning worden ingezet. De resultaten van het project worden eind eerste kwartaal 2021 verwacht.

Project Perdix

Eind 2020 is het project Perdix gestart. Binnen dit project gaan we met twee thuiszorgteams een pilot 
starten met langere en vaste diensten. Het grootste knelpunt voor medewerkers in de wijkverpleging is
dat er veel korte diensten zijn. Medewerkers moeten dus vaak werken en komen niet altijd
aan hun contracturen, hetgeen afbreuk doet aan de medewerkerstevredenheid. De pilot loopt tot juni 2021.

Zorginnovatie

In 2020 heeft de werkgroep innovatie een tweetal innovaties geïmplementeerd. Allereerst is de zogenaamde 
druppelbril geïntroduceerd. Met deze bril is het mogelijk om cliënten zelfstandig hun ogen te laten 
druppelen. Het betreft een zeer eenvoudig, maar effectief hulpmiddel. 

Verder is de elektronische medicijndispenser (Medido) na een pilot in gebruik genomen. De Medido maakt 
het mogelijk om cliënten zelfstandig hun medicatie in te laten nemen op de geplande tijdstippen. De Medido 
alarmeert de cliënt op de ingestelde tijdstippen en biedt vervolgens automatisch, in de vorm van een 
baxterverpakking de medicatie aan. Als de cliënt de medicatie niet op tijd uit de Medido neemt, wordt het 
alarm doorgezet naar de wijkverpleging. Zij kunnen dan bij de cliënt aan huis komen mo de medicatie 
alsnog aan te reiken. Per einde 2020 maakten zo’n 30 cliënten gebruik van de Medido. Voor 2021 is met CZ 
afgesproken om naar een aantal van tenminste 50 cliënten te groeien.
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Dé Zeeuwse Keuken

Zorgstroom is voor 33% aandeelhouder in Dé Zeeuwse Keuken bv. Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan 
van een interne reorganisatie binnen Dé Zeeuwse Keuken. Bedrijfsprocessen zijn efficiënter ingericht en de 
samenwerking met Culinair Kommers heeft vorm gekregen. De kwaliteit en beleving van de maaltijden wordt 
als zeer positief ervaren.

Financieel was het voor Dé Zeeuwse Keuken een moeilijk jaar. Er was in het eerste kwartaal sprake van de 
nodige aanloopkosten. Ook heeft de corona-crisis zijn effect gehad op de maaltijdvoorziening en zijn er 
extra kosten gemaakt, omdat de inzet van veelal oudere kwetsbare vrijwilligers niet verantwoord was. Het 
jaar 2020 is dan ook met een negatief resultaat afgesloten. De financiële vooruitzichten voor 2021/2022 
zien er positief uit. 

Zeeuwse Zorgmensen

Zorgstroom is voor 40% aandeelhouder in Zeeuwse Zorgmensen bv (ZZM). Binnen Zeeuwse Zorgmensen 
worden onder meer voor Zorgstroom de flexpools beheerd. Zowel binnen de divisie Wonen en Zorg, als in de 
divisie Zorg Thuis wordt gewerkt met een flexibele inzetpool (FLIP). Daarnaast fungeert ZZM als 
uitzendbureau voor ZZP’ers .

Wmo Huishoudelijke Hulp (HH/HZ) en Thuisbegeleiding (TB)

Cliënten
Algemeen

De HH/HZ is in 2020 gestaag gegroeid van 1.430 naar 1.490 cliënten tot november. In april en mei liet de 
groeicurve een dip (-4%) zien als gevolg van de corona-crisis, maar deze was  van tijdelijke aard. Tijdens de 
eerste maanden na het uitbreken van het coronavirus zagen wij dat een fors deel (circa 23%) van de cliënten 
de hulp (tijdelijk) hebben stopgezet. Dit effect hebben wij bij de tweede golf bijna niet gezien. 

Het resultaat bij de thuisbegeleiding bleef ver achter bij de begroting en het langdurig verzuim bleef 
drukken op de productiviteit. Binnen de thuisbegeleiding was het effect van de coronacrisis minder groot in 
termen van cliëntverlies. Gemiddeld is het cliëntenaantal afgenomen, mede door het afbouwen van de 
cliënten Jeugdhulp. In 2020 hebben wij Thuisbegeleiding zonder indicatie (Tzi) op Walcheren mogen 
aanbieden. 

Gemeenten hebben het financieel zwaar en zowel binnen de jeugdhulp als de Wmo wordt zeer kritisch 
gekeken naar het afgeven van beschikkingen en de hoogte daarvan. Voor Veere geldt dat zij de 
samenwerking op Walcheren per 1-1-2021 hebben beëindigd en voor de inkoop van de Wmo producten in 
zee gaan met het samenwerkingsverband op de Bevelanden (SWVO). 

Besloten was om niet in te schrijven op het Inkoopkader Jeugdhulp Zeeland en gebruik te maken van de 
uitloopregeling, waarmee cliënten tot 1-10-2020 in zorg gehouden mochten worden. Tegen het einde van 
de uitloopregeling zagen wij aanknopingspunten om alsnog een poging te wagen om op perceel 6 
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(begeleiding regulier) binnen het inkoopkader in te schrijven. Dat is succesvol verlopen, zodat wij ons 
product ook in kunnen blijven zetten vanuit het jeugdwetkader. 

Klachten

Als er klachten of problemen zijn worden deze in eerste instantie opgelost door de Wmo bemiddelaars. Er 
zijn 3 klachten voorgelegd aan de bestuurder om af te handelen. Dit is naar tevredenheid gedaan. Er is geen 
formele klacht ingediend bij de klachtencommissie. Wel is er een melding gedaan van een datalek bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens op advies van de externe functionaris gegevensbescherming. Hiervan is niks 
meer vernomen.

Medewerkers
Algemeen

Het proces naar zelforganisatie van de Wmo bemiddelaars is doorgegaan, al is er als gevolg van het 
coronavirus en personele wisselingen getemporiseerd. De consulent Zeeuws Schoon is binnen de HH/HZ 
voor een gedeelte van haar formatieve uren ingezet als verzuimbegeleider. Ook is er een SMT ingesteld. 
Sinds mei is het verzuim significant gedaald.

Een bijkomend effect van de uitbraak van het coronavirus was dat er meer keuze was op de arbeidsmarkt. 
Waar eerder sprake was van schaarste, was nu een instroom vanuit de horeca merkbaar. Wij denken dat dit 
een tijdelijk effect is en dat deze medewerkers afhaken zodra zij weer in hun voormalige beroep aan de slag 
kunnen.

Binnen Zorgstroom is gekeken hoe de thuisbegeleiding beter in beeld gebracht kon worden. Dit heeft geleid 
tot nieuwe verhaallijnen en een PowerPoint presentatie die gebruikt kan worden om thuisbegeleiding te 
‘verkopen’. De financiële situatie was tevens aanleiding om op RvB niveau te kijken welke alternatieven er 
waren om het tij te keren. Daarbij was een reorganisatie nooit aan de orde. Herplaatsing van medewerkers 
op andere posities binnen Zorgstroom was daarentegen een reële optie. Daar kan mogelijk het project MPT 
(modulair pakket thuis) bijkomen, als uitwerkingsvorm.

Medewerkers van de thuisbegeleiding zijn tijdens de coronacrisis ingezet binnen Zorgstroom, waarbij zij 
collega’s van MWW hebben vervangen, toen deze weer nodig waren in de primaire processen van het 
maatschappelijk werk. Een enkele medewerker kon niet ingezet worden, aangezien zij viel binnen de 
zogenaamde ‘risicogroep’ categorie.

Verzuim

Gemiddeld over 2020 bedroeg het verzuim 6,79%  (0.89) bij de HH/HZ en 13,93%  (0.63) bij de TB. Voor de 
HH/HZ was het streven om het verzuim binnen op 6,0% te krijgen, bij een meldingsfrequentie van 0.80. Dit 
is dus niet gelukt, ondanks het feit dat er meer aandacht was voor de medewerkers, de inzet van de 
consulent Zeeuws Schoon in de verzuimbegeleiding en het instellen van een SMT. Wel zagen wij door het 
jaar heen dat het verzuim daalde. Het verzuim binnen de TB is veel hoger dan begroot (6,50% bij een 
frequentie van 1.00). De behaalde frequentie duidt op het langdurige verzuim waarmee de TB in 2020 te 
kampen had. In 2021 wordt een beter resultaat verwacht, aangezien medewerkers aan het opbouwen zijn en 
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in september twee medewerkers in uren teruggaan naar werkelijk werkbare uren. Het herstel heeft zich in 
2020 al ingezet, maar er is nog een lange weg te gaan.

Productiviteit
De productiviteit binnen de TB is op 58,7% uitgekomen. De gemiddelde productiviteit binnen de HH/HZ 
bedroeg 81,8% (HZ: 77,4% en HH: 84,9%).

Zeeuws Schoon
Algemeen

Tegenover de extra groei bij de Wmo HH/HZ stond een minder resultaat dan begroot bij Zeeuws Schoon. Dat 
betrof gemiddeld gezien vooral het aantal cliënten. Het gemiddeld aantal geleverde uren lag meestal boven 
begroting. Dit was in 2019 juist tegenovergesteld. Doordat er minder hulpen in dienst waren, zijn ook de 
personeelskosten en de btw afdracht lager uitgevallen, waardoor het netto effect ten opzichte van de 
begroting te overzien was. 

Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) 

Cliënten
Algemeen

MWW heeft haar visie op haar rol in het sociaal- en jeugddomein op papier gezet, waarbij veiligheid en 
herstelgericht werken hand in hand gaan. Deze visie is omarmd door de drie Walcherse gemeenten, maar wij 
hebben te maken gekregen met een variatie in de uitvoering. Dit kan niet los worden gezien van de 
financiële problematiek (te hoge uitgaven aan Wmo en Jeugd), maar er zit ook een verschil in beleidskeuze 
achter. 

De gemeente Veere heeft in de aanloop naar de begroting 2020 een budgetverlaging doorgevoerd, maar 
daar verloopt de samenwerking conform de geschetste visie. Ook in Middelburg wordt het belang van een 
sterk voorliggend veld gezien en zijn MWW samen met Welzijn Middelburg (WM) de kernpartners als het gaat 
om het verder invullen van de uitvoering van het beleid. De intentie is om deze partners zoveel mogelijk te 
ontzien in de bezuinigingen. In Vlissingen is besloten tot een forse budgetuitname met ingang van de 
begroting 2021. 

Uiteraard heeft ook de uitbraak van de coronapandemie een uitwerking gehad op MWW. Het nieuwe 
kantoorpand in Middelburg was koud betrokken of de deuren konden weer gesloten worden, om gedurende 
de rest van het jaar zeer sporadisch open te gaan voor een enkele cliënt die op kantoor gezien moest 
worden. Andere afspraken zijn verlegd naar buiten of zijn in digitale vorm gehouden. De klanttevredenheid 
wordt sinds 1 juli gemeten via tevreden.nl. De totaal score over 2020 is een 8,0. 

Klachten

Er zijn geen klachten ingediend.
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Medewerkers
Algemeen

Naast het feit dat de gehele dienstverlening opnieuw ingericht moest worden als gevolg van het uitbreken 
van het coronavirus, was er uiteraard ook de zorg voor het personeel. Er moest een Operationeel Crisisteam 
(OCT) worden ingericht en MWW-ers zijn binnen Zorgstroom ingezet om vragen te beantwoorden en om de 
eerste opvang voor kinderen van medewerkers in te richten. 
Het bericht van de budgetuitname door Vlissingen is hard aangekomen bij de medewerkers. Als gevolg van 
dat besluit hebben alle medewerkers met een tijdelijk contract te horen gekregen dat hun contract niet zou 
worden verlengd. Door vertrek van medewerkers met een vast contract is een aantal tijdelijke contracten 
alsnog verlengd. Blijft uiteraard staan dat er in 2021 minder formatie beschikbaar zal zijn om ongezet te 
worden in Vlissingen.

Verzuim

Het verzuim bedroeg in 2020 5,39% (0.86). Dit viel net buiten de doelstelling (5,00%). De frequentie viel er 
binnen (1.00).

Productiviteit

De productiviteit bedroeg 78,4%.

MWW heeft een eigen jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over 2020. Na publicatie is dit 
verslag te downloaden op de website www.mww.nl. 

http://www.mww.nl/
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2.3.2  Overzicht zorg- en dienstverlening

Met onze diensten helpen wij onze cliënten om zo prettig mogelijk te wonen en te leven. Cliënten kunnen op 
verschillende plaatsen gebruik maken van de zorg en ondersteuning van Zorgstroom.

Zorg Thuis: Thuis wonen met de zorg en ondersteuning die de cliënt nodig heeft. Met wijkteams, 
gespecialiseerde teams en huishoudelijk medewerkers bieden wij een breed zorgaanbod, afgestemd op 
de persoonlijke situatie van de cliënt.
Specialistische zorg
Zorg op afroep
Intensieve palliatieve nachtzorg
Verzorging en verpleging
Huishoudelijke hulp
Thuisbegeleiding
Vakantie en zorg
Wondzorg
Ergotherapie
Wonen en Zorg: Als thuis wonen niet meer mogelijk is, zijn de locaties van Zorgstroom een goed 
alternatief.
Verpleeghuiszorg:  De cliënt heeft 24 uur per dag verzorging en verpleging nodig en komt wonen in een 
van onze locaties met verpleeghuiszorg
VPT/MPT: De cliënt blijft zelfstandig wonen, maar met zorg zoals die wordt gegeven in een 
zorginstelling. De zorg is 24 uur per dag beschikbaar.
Zorghotel: Als de cliënt tijdelijk niet thuis kan wonen of de mantelzorgers moeten tijdelijk worden 
ontlast dan bieden de zorghotels 24 uur per dag zorg en comfort.
Wonen met zorg in de buurt: Zelfstandig wonen met altijd zorg in de buurt. Dat kan in een 
wooncomplex met zorg nabij. De cliënt kan desgewenst elke dag van de week rekenen op onze 
wijkteams. Ook ’s nachts zijn we er als het nodig is, door middel van nachtzorg en personenalarmering.
Hospice: Onze hospices bieden een thuis aan mensen die zich in de laatste fase van het leven bevinden. 
Het zijn warme en gastvrije huizen waar 24 uur per dag zorg wordt geboden. Een team van zeer 
betrokken verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers zorgt hiervoor.

2.3.3 Werkgebieden

Zorgstroom is een Zeeuwse organisatie die zijn dienstverlening aanbiedt op Walcheren, waar de cliënten ook 
wonen: in de kernen van de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen of daarbuiten.
De enige uitzondering qua locatie hierop is het Hospice Het Clarahofje in Goes.

2.3.4 Samenwerkingsrelaties

Zorg verlenen dicht bij de cliënt kunnen onze zorgverleners niet alleen. Samen met onze cliënten en hun 
netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we daarvoor. 
Daarnaast is samenwerking met andere partners in de zorg noodzakelijk. Zorgstroom neemt deel in diverse 
zorgketens, netwerken en overlegtafels. Hierna onze voornaamste samenwerkingspartners:

https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/specialistische-zorg/
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/huishoudelijke-hulp/
https://www.zorgstroom.nl/specialistische-zorg/
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/zorg-op-afroep/
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/nachtzorg/
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/verzorging-en-verpleging-thuis/
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/huishoudelijke-hulp/
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/thuisbegeleiding/
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/zorghotels/
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/wondzorg/
https://www.zorgstroom.nl/ergotherapie-aan-huis/
https://www.zorgstroom.nl/locaties/
https://www.zorgstroom.nl/mantelzorg/
https://www.zorgstroom.nl/wijkteams
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/nachtzorg/
https://www.zorgstroom.nl/vrijwilligers/
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huisartsen
ziekenhuizen ADRZ en ZorgSaam
gemeenten
welzijnsinstellingen SWM, SWV, ROAT
Zeeuwse zorginstellingen (sector VVT, VG, GGZ)
Vrienden van het Sint Jans Hospice De Casembroot en Stichting Het Clarahofje
Medipoint l Thuiszorgcentrum Zeeland
Zeeuwse Zorgschakels
Zeeuwse Zorgmensen
Stichting Hart voor de Zorg
GHOR (crisisorganisatie bij rampen)
vrijwilligersorganisaties
woningbouwcorporaties
Viazorg
HZ University of Applied Sciences 
Scalda
Maatje in Zeeland
UWV

De samenwerkingspartners van het maatschappelijk werk (MWW) zijn divers en talrijk. Samenwerking is een 
voorwaarde voor effectieve hulpverlening. Daarom zoekt MWW hier actief naar in alle situaties waarin dit 
wenselijk is. Hieronder worden enkele van deze samenwerkingsverbanden benoemd: 

de gebiedsteams op Walcheren
psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSH) met de GGD, Emergis, Slachtofferhulp, de 
Veiligheidsregio en kerken
HZ University of Applied Sciences (innovatie en opleiding)
overige instellingen voor maatschappelijk werk in Zeeland in verband met de bereikbaarheid buiten 
kantooruren en de inzet van casemanagers bij tijdelijk huisverbod (THV)
de politie bij THV en het Jeugd Interventie Team (JIT)
het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland
ziekenhuis ADRZ (Veilige Start)
Orionis Walcheren (zowel op het gebied van schuldhulpverlening als arbeidsparticipatie)
de GGD bij Integrale Vroeghulp
scholen en locaties voor kinderopvang (schoolmaatschappelijk werk)
verschillende vrijwilligersorganisaties, waaronder SWM, SWV, ROAT, Vluchtelingenwerk, Humanitas, 
Manteling, Formulierenbrigade, kerken, fondsen en de Voedselbank
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en
medezeggenschap
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3.1 Normen voor goed bestuur

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Zorgstroom volgt de principes van 
de Zorgbrede Governancecode. Deze governancecode is een instrument om de governance zo in te richten 
dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke 
doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De maatschappelijke doelstellingen 
van Zorgstroom zijn terug te vinden in de missie, visie en strategie van Zorgstroom.

De governance is gebaseerd op reglementen en een intern risicobeheersings-, controle- en 
kwaliteitssysteem. Zo is er een externe vertrouwenspersoon voor de medewerkers. Verder kent Zorgstroom 
een functionaris gegevensbescherming en een klachtenfunctionaris. Tevens kent Zorgstroom reglementen 
als: een klokkenluidersregeling, een toezichtvisie – en kader Raad van Toezicht, een conflictregeling en een 
integriteitscode Raad van Bestuur. Alle governance reglementen zijn openbaar op de website 
www.zorgstroom.nl 

De individuele beloning van de Raad van Bestuur valt binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT). De 
declaraties van de Raad van Bestuur zijn conform de interne richtlijnen en zijn volgens afspraak aan de 
goedkeuring onderhevig van de Voorzitter van de Raad van Toezicht.

3.2 Raad van Bestuur en Managementteam

Zorgstroom had in 2020 een driehoofdige Raad van Bestuur. De drie leden combineren hun bestuurderschap 
met het aansturen van een divisie; een vanuit de praktijk wenselijke situatie, omdat Zorgstroom breed en op 
verschillende terreinen in de zorg actief is. Ten tijde van het schrijven van dit bestuursverslag heeft één van 
de bestuurders afscheid genomen van de organisatie en is door de Raad van Toezicht besloten om met een 
tweehoofdige Raad van Bestuur verder te gaan.

Goede besturing vraagt betrokkenheid bij de primaire dienstverlening en inzicht in de operationele 
dynamiek. Deze mix aan verantwoordelijkheden is goed te borgen in de gekozen bestuurlijke structuur. De 
Raad van Bestuur vormt samen met een strategisch adviseur P&O, het hoofd Financiën en het hoofd ICT en 
huisvesting het strategisch overleg van Zorgstroom.

De bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten en in het bijzonder in het 
reglement Raad van Bestuur Zorgstroom. Kernelementen van het reglement zijn:

bestuurstaak
verantwoording en verantwoordelijkheid
besluitvorming
vergaderingen
waarneming en vacatures
openbaarheid en belangenverstrengeling
medezeggenschap
openheid en verantwoording extern en deskundigheid 

http://www.zorgstroom.nl/
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De Raad van Bestuur van Zorgstroom bestond in 2020 uit:

 de heer R.W. Leijnse (voorzitter Raad van Bestuur)
Relevante nevenactiviteiten:

Voorzitter bestuur Stichting Maatje in Zeeland
Bestuurslid en penningmeester Stichting Zeeuwse Zorgschakels
Bestuurslid stichting vrienden van Revant

 mevrouw A.G. Tramper-Houtekamer (lid Raad van Bestuur)
geen relevante nevenactiviteiten

 de heer L.F. Kuijs (lid Raad van Bestuur)
Relevante nevenactiviteit:

Voorzitter bestuur Voetbalvereniging FC Dauwendaele (duovoorzitterschap)

De drie bestuurders zijn lid van de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg (NVZD). De heer Leijnse 
en mevrouw Tramper hebben in 2020 het accreditatietraject van de NVZD succesvol doorlopen en zijn 
opgenomen in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. De Raad van Bestuur heeft in 2020 
op verschillende manieren invulling gegeven aan deskundigheidsbevordering en bestuurlijke intervisie.

3.3 Raad van Toezicht

Inleiding
De Raad van Toezicht van Zorgstroom toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering 
van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van Zorgstroom in relatie tot de 
maatschappelijke functie van Zorgstroom en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van 
de belangen van allen die bij Zorgstroom betrokken zijn.
De Raad van Toezicht neemt daarbij nadrukkelijk de volgende belangen in ogenschouw:

verwachtingen en behoeften van de cliënten c.q. bewoners;
belangen van medewerkers;
het voldoen aan wet- en regelgeving en extern toezicht;
eisen van financiers, opdrachtgevers en maatschappelijke partners;
geldende opvattingen over goede kwaliteit van zorg en dienstverlening.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat affiniteit met de sector gezondheidszorg, algemene 
bestuurlijke kwaliteiten, onafhankelijkheid, instemming met de doelstelling van Zorgstroom en spreiding 
van deskundigheden, vaardigheden en achtergronden voldoende is gewaarborgd. De Raad van Toezicht kent 
een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden en commissies, onverlet de verantwoordelijkheid voor 
integraal toezicht door de Raad van Toezicht.

De Remuneratie- & Governancecommissie ziet onder andere toe op een juiste naleving van de 
governancecode, een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, evaluatie van de eigen 
werkwijze en deskundigheidsbevordering. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het invullen van 
vacatures in de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur conform het reglement van de Raad van Toezicht. 
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De commissie bereidt verder, samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur, de agenda van de Raad van 
Toezicht vergaderingen voor.

De leden van deze commissie voeren namens de Raad van Toezicht jaarlijks een gesprek met elk van de 
leden van de Raad van Bestuur over diens functioneren en deze commissie doet voorstellen inzake de 
bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht.

De Auditcommissie overlegt met en adviseert de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht over het te voeren 
financiële beleid, de financiële informatievoorziening, het functioneren van de risicobeheersings- en 
controlesystemen en de prestaties van de organisatie op deze terreinen.  Deze commissie bespreekt ook, 
samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur en het hoofd financiën en control, de interim rapportage 
en de jaarrekening met de accountant.

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid is vooral zorginhoudelijk gericht. Doelstelling van deze commissie is 
het adviseren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht inzake onderwerpen aangaande de realisatie 
van het kwaliteits-en veiligheidsbeleid teneinde de besluitvorming door de Raad van Toezicht te 
optimaliseren, een en ander afgeleid van de missie, visie en strategie van Zorgstroom.

De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Informatievoorziening
De informatievoorziening door de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht was omvangrijk, adequaat en 
conform de geldende Governancecode Zorg en de statuten en reglementen. De Raad van Toezicht ontvangt 
de jaarplannen en kwartaal voortgangsrapportages van zowel de divisies als van de centraal ondersteunende 
diensten. Tevens wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd middels een integraal performance dashboard. 
Dit dashboard is een instrument om in één oogopslag de (strategische en operationele) resultaten van de 
totale bedrijfsvoering van Zorgstroom te volgen. Bij negatieve afwijkingen kan worden ingezoomd op de 
onderliggende informatie en oorzaken. De commissie Kwaliteit en Veiligheid vervult hierbij een belangrijke 
rol.

Het is gebruikelijk dat de Raad van Toezicht in een jaar ook een bezoek aan een onderdeel van de 
organisatie aflegt. Helaas is daar vanwege de corona-crisis in 2020 geen mogelijkheid toe geweest.

Werkzaamheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht kwam in 2020 in totaal acht keer in vergadering bijeen. De commissies zijn ter 
voorbereiding hiervan voorafgaande aan de vergaderingen bijeengekomen.
In en buiten de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de leden met inachtneming van hun 
verantwoordelijkheid en positie onder meer de volgende activiteiten ontplooid:

het functioneren als raadsman en klankbord voor de Raad van Bestuur;
het goedkeuren van de jaarstukken, de begroting en de jaarplannen;
overleg met de accountant tijdens de bespreking van de jaarrekening en de interim-bevindingen;
het tussentijds volgen van de financiële ontwikkeling van Zorgstroom aan de hand van 
exploitatiecijfers en rapportages van de Raad van Bestuur en/of de accountant;
het kennisnemen van door de landelijke overheid genomen beslissingen op het gebied van zorg;
betrokkenheid inzake kwaliteit en veiligheid;
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betrokkenheid inzake Waardigheid en Trots op locatie;
betrokkenheid inzake voorbereiding van twee vastgoedprojecten en het vastgoedbeleid;

In 2020 hebben de RvB, RvT, CCR en OR voor de eerste keer een zogenaamde ‘gremia bijeenkomst’ 
gehouden. Deze heeft in februari plaatsgevonden met als thema een toelichting op de begroting 2020. Het 
voornemen is om twee maal per jaar een gremia bijeenkomst te organiseren. Helaas is de bijeenkomst in het 
najaar van 2020, ook hier weer vanwege de corona-crisis niet doorgegaan.

Vanuit de RvT is een regio-bijeenkomst NVTZ bijgewoond, er is een bijdrage geleverd voor een publicatie 
over het functioneren van de RvT in de eerste acute fase van Covid-19 en er is een online symposium 
bijgewoond.  

Raad van Toezicht als werkgever van het bestuur
De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, in hun hoedanigheid als lid van de 
Remuneratie- & Governancecommissie, hebben het jaarlijkse functioneringsgesprek met de individuele 
leden van de Raad van Bestuur gehouden.

Beloningsbeleid 2020 
De honorering van de leden van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de CAO VVT, FWG-schaal 75. De 
honorering van Raad van Bestuur valt binnen de WNT bezoldigingsklasse 4.

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van Zorgstroom was in 2020 als volgt:
Een basisvergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van € 6.000,- met een toeslag voor 
het voorzitterschap, het vicevoorzitterschap en/of het lidmaatschap van een commissie, excl. BTW, voor 
zover van toepassing.

Lid Raad van Toezicht € 6.000,-
Toeslag voorzitterschap € 2.400,-
Toeslag vicevoorzitterschap € 1.200,-
Toeslag lidmaatschap commissie € 1.200,-

Voor de Raad van Toezicht is een budget beschikbaar voor kwaliteits- en deskundigheidsbevordering. 
Daaruit wordt het lidmaatschap van de NVTZ betaald, alsmede kosten van deelname aan congressen, 
symposia en de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst.

Samenstelling Raad van Toezicht
Gedurende het jaar 2020 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Raad van 
Toezicht. Op 31 december 2020 werd de Raad van Toezicht gevormd door de volgende personen:

 Mevrouw A.M.T. Duininck-Raas
Voorzitter, tevens voorzitter van de Remuneratie- & Governancecommissie 

Beroep: zelfstandig ondernemer
Overige relevante nevenfuncties:
o Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Serviceflats Zeeland, de Horst en de Schakel
o Lid Raad van Toezicht Scalda
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o Lid Klachtencommissie SVRZ
o Lid Adviescommissie Sociale Begeleiding SVRZ
o Lid bezwarencommissie Delta Comfort B.V. (tot 1 mei 2020) 

 De heer A.P. van der Maas
Vice-voorzitter, tevens lid van de Remuneratie- & Governancecommissie en lid van de Commissie 
Kwaliteit en Veiligheid
Beroep: Classispredikant van de Classis Delta van de Protestantse Kerk
o Voorzitter CDA Kapelle

 Mevrouw L.K. Kleinepier
Lid (op voordracht van de ondernemingsraad), tevens lid van de Auditcommissie
Beroep: zelfstandig ondernemer
Overige relevante nevenfuncties:
o Lid Raad van Toezicht Christelijke Scholengemeenschap Walcheren
o Voorzitter bestuur Korfbalvereniging Stormvogels

 De heer J.A. de Visser
Lid (op voordracht van de CCR), tevens voorzitter van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Beroep: gepensioneerd
Overige relevante nevenfuncties:
o Lid Cliëntenraad ADRZ
o Vertrouwenspersoon, Stichting de Korre (vijf scholen voor speciaal onderwijs)
o lid geschillencommissie Regionale Uitvoeringsdienst

 De heer C.A.P. Broos
Lid, tevens voorzitter van de Auditcommissie
Beroep: Director of Finance, Cibus Group, Kapelle/San Diego (USA)
Geen overige relevante nevenfuncties

NB: Met ingang van 1 januari 2021, heeft dhr. A.P. van der Maas afscheid genomen van de Raad van 
Toezicht en is dhr. R.J.M. Lucas als lid tot de Raad van Toezicht toegetreden. Dit wordt in het 
bestuursverslag van 2021 opgenomen, maar is wel in onderstaand rooster van aftreden verwerkt.

Rooster van aftreden Raad van Toezicht Zorgstroom

Naam 31-12 
2021

31-12 
2022

31-12 
2023

31-12 
2024

31-12  
2025

31-12 
2026

31-12 
2027

31-12 
2028

de heer J.A. de Visser B

mevrouw A.M.T. 
Duininck-Raas B

mevrouw L.K. 
Kleinepier B

de heer C.A.P. Broos A B
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de heer R.J.M. Lucas A B

A = einde 1e termijn lidmaatschap Raad van Toezicht; herkiesbaar
B = einde 2e termijn lidmaatschap Raad van Toezicht; niet meer herkiesbaar

3.4 Bedrijfsvoering

Beleid- en controlcyclus en risicomanagement
Zorgstroom werkt volgens een vaste beleids- en controlcyclus. Deze cyclus borgt dat de strategie van de 
organisatie wordt omgezet in concrete doelen en acties. Middels een vastgestelde set aan voortgangs- en 
controlerapportages wordt de voortgang bewaakt, risico’s gesignaleerd en wordt waar nodig bijgestuurd. 

Hieronder treft u een grafische weergave van de beleids- en controlcyclus van Zorgstroom.

Binnen bovenstaande cyclus wordt ook de Raad van Toezicht en de onderliggende commissies structureel 
geïnformeerd over de wijze waarop Zorgstroom gedurende het jaar acteert.
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3.5 Centrale Cliëntenraad en medezeggenschapscommissies

Wat een jaar!!! Overbodig om te zeggen wat hiermee bedoeld wordt: 2020 is gedomineerd door maar één 
ding, en dat is… corona.

En het is nu (maart 2021) nog niet voorbij, alhoewel de eerste bewoners inmiddels zijn gevaccineerd. De 
eerste gunstige effecten zijn hiervan inmiddels zichtbaar. Gelukkig schijnt er dus licht aan het einde van de 
tunnel.

Wat hebben onze bewoners moeten meemaken. Geen of bijna geen bezoek, met als gevolg schrijnende 
situaties, eenzaamheid en lege dagen. Echter voelden onze GGZ bewoners zich door minder prikkels van 
buiten beter. Ondanks alle problemen rond corona, dus ook een positief punt. 
 
Wij als Centrale Cliëntenraad (CCR) worden steeds nauw betrokken bij het beleid welke Zorgstroom uitrolt 
ten aanzien van corona. Om voldoende draagvlak te verkrijgen voor de maatregelen die Zorgstroom moest 
nemen is door de CCR in het najaar een corona werkgroep opgericht. Door deze werkgroep, in 
samenwerking met de CCR, is het corona-beleid welke Zorgstroom voerde en de daaruit volgende advies 
aanvragen (met name de bezoekregelingen) kritisch gevolgd. 

De wettelijke basis voor medezeggenschap in de zorg wordt gevormd door de WMCZ 2018. Een nieuwe wet 
die per 1 juli 2020 is ingevoerd als voortzetting van de MZC uit 1996. Het belangrijk verschil wordt gevormd 
door het invoeren van het instemmingsrecht als vervanging van het verzwaard adviesrecht. Het 
instemmingsrecht houdt in beginsel in dat bepaalde voorgenomen besluiten van de organisatie eerst dan 
mogen worden uitgevoerd na instemming van de CCR. Verder ontbrak het de CCR aan een Huishoudelijk 
Reglement: deze is inmiddels opgesteld en ingevoerd. 

In het bestuursverslag over 2019 schreven we over het uitvoeren van het werkplan van de CCR. Helaas heeft 
corona ook hier roet in het eten gegooid, zodat met name de speerpunten Domotica, eenzaamheid en 
pesten zijn doorgeschoven naar 2021. 

In 2020 heeft de CCR afscheid genomen van een tweetal leden: mevrouw Pieta Maas en de heer Jaap 
Huisman. Beiden zijn wij veel dank verschuldigd op hun specifieke terrein; Zorg Thuis (Pieta Maas) en zaken 
rond vastgoed (Jaap Huisman). Door professionalisering van de CCR, waarover wij al in het verslag van 2019 
schreven, kennen wij thans de navolgende portefeuilleverdeling over de 5 leden van de CCR: intramurale en 
extramurale zorg, financiën, wet- en regelgeving en algemene zaken. 

In 2020 heeft de CCR negen keer vergaderd, deels fysiek en deels via Zoom. 

Onderwerpen waarover werd geadviseerd zijn:
Wijzigingen op de afdeling P&O
Wijzigingen in de facilitaire dienst
Prijslijst 2020
Jaarplannen 2020
Profiel lid Raad van Toezicht
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Daarnaast werd  CCR uitgebreid geïnformeerd over de plannen welke in het verschiet liggen. Wij noemen:
Invoering Wet Zorg en Dwang
Ontwikkelingen Vastgoed
Domotica

Tot slot: door corona zal ook 2021 een uitdagend jaar worden. De CCR is hierop voorbereid en kan er vol 
tegenaan: “kom maar op!”

Verder wil de CCR haar waardering en dank uitspreken voor de wijze waarop de Raad van Bestuur en de 
medewerkers het jaar 2020 tegemoet zijn getreden. Zij hebben zich als ware Zeeuwse Zorghelden getoond. 

3.6 Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie en een 
vertegenwoordiging van werknemers binnen de organisatie. Op basis van de hem toegekende 
bevoegdheden zal de OR participeren in de besluitvorming, dan wel zelfstandig besluiten nemen. Hij heeft 
tot taak in goede samenwerking met bestuurder en personeel het optimaal functioneren van de 
onderneming in al zijn doelstellingen bevorderen en het welzijn en de belangen van de werknemers in 
dienst van de onderneming, te behartigen. 

De OR komt voort uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en bestond in januari 2020 uit 10 leden. In 
verband met ziekte was er een tijdelijk secretaris aan de OR was toegevoegd die secretariële  ondersteuning 
leverde.

In verslagjaar 2020 is deze functie door uitval deels met hulp van secretariële inval opgevangen. Bij aanvang 
van dit jaar is er door de OR  een scholing gevolgd die er toe moest leiden dat wij, als nieuwe OR, duidelijke 
aandachtspunten voor dit jaar zouden hebben. Belangrijke uitkomst was het bewaken en controleren van de 
naleving van de cao.

Verder heeft corona er in het verslagjaar voor gezorgd dat er naar andere manieren van overleg moest 
worden gezocht. Als OR betreuren we het dat de uitvoering van het met de bestuurder afgesproken 
convenant niet uit de verf is gekomen.

In 2020 heeft er 39 keer een OR vergadering en 9 keer een overlegvergadering plaatsgevonden. Ook is er 
tweemaal deelgenomen aan informeel overleg met Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Cliëntenraad 
over de toekomst ontwikkelingen van Zorgstroom.

De OR heeft in 2020 zich met de volgende zaken bezig gehouden:

Onderwerp Opmerkingen
Plus/min uren n.a.v. verandering cao
EVV/GPV/VPK dienst goedgekeurd / evaluatie
Nieuw Lid Raad van Toezicht/Profielschets (beide RvT) Adviesaanvraag
Project Perdix pilot Thuiszorg
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Covid-19 gerelateerde voortvloeisels (meeste ter kennisgeving)
Bezoekersregeling, Verzuimbeleid Covid-19, Centrale Cohort afdeling.
Functie omschrijving Ambtelijk secretaresse Adviesaanvraag
Strategische Personeel Beleid (spp)
Regeling Deskundigheid bevordering MWW Instemmingsaanvraag
Tekstwijziging Kanteling Werktijden (OR/P &O)
Reorganisatie COD
Digitale handtekening addendum arbeidsovereenkomst
BPV- beleid Instemmingsaanvraag
Aanstellen nieuwe Case manager
Herinrichting telefonie/receptie Zorgstroom MWW
Balans Budget (cao aanpassing voor 60 +)
Strategisch Vastgoed beleid (Hier vloeien nog meer stukken uit)
Niet gekregen: advies aanvraag inzet extern adviseur voor vastgoedontwikkeling)

Van de OR
Evaluatie EVV/GVP/VPK-dienst 
Vertrek ambtelijk Secretaresse, zoeken naar passende vervanging
Afscheid Oud voorzitter 
Voer (onderzoek n.a.v. vragen aan de OR van de thuiszorg over de uren registratie)
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4.Missie, visie, strategie en 
kwaliteitsbeleid van Zorgstroom
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4.1 Missie, visie en strategie

Zorgstroom richt de aandacht op vier pijlers die in onderstaande figuur zijn weergegeven. 
De kern van de missie wordt samengevat in de slogan: ‘Uw leven, Samen zorgen’.

          

Zorgstroom werkt vanuit een meerjarenstrategie 2018 – 2022, van waaruit jaarlijks jaarplannen voor de 
verschillende divisies en de ondersteunende diensten worden opgesteld. 

Cliënten krijgen goede 
zorg en ondersteuning,  
thuis of in een woonvorm 
die past bij 
hun situatie

Zorgstroom
  Uw leven, 

Samen zorgen

Tevreden 
cliënten

Medewerkers werken naar 
tevredenheid en 

met trots bij Zorgstroom

Het ‘merk’
Zorgstroom is 
bekend in de markt 
en heeft een duidelijk 
gezicht

Zorgstroom
 is financieel 

duurzaam gezond

Rendement & 
innovatie

Tevreden 
medewerkers

Tevreden 
stakeholders
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4.2 Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid vormt een onderdeel van de strategie van Zorgstroom en de daarbij behorende 
jaarplannen. Zorgstroom geeft daarbij invulling aan de verschillende externe kwaliteitskaders.

Algemeen kwaliteitsbeleid
Zorgstroom voert een actief kwaliteitsbeleid en hanteert een gestructureerd en cyclisch proces ter controle 
en beheersing van de geleverde kwaliteit van zorg en de administratieve organisatie. 

De kernwaarden: Passie, Open, en Samen
Bij Zorgstroom werken we met Passie, in een Open cultuur, waarbij gezocht wordt naar Samenwerking 
tussen de cliënt, het netwerk, professionals en vrijwilligers. Bij Zorgstroom hebben de cliënten een goed 
leven met de mensen om hen heen die er voor hen toe doen. Dat kan Zorgstroom niet alleen. Samen met de 
cliënten, hun netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we 
daarvoor. We kijken naar de wensen van onze cliënten en hun behoeften, maken een individueel plan en 
vervullen daarin samen elk onze rol. De mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij ons uitgangspunt. 

Onze kernwaarden komen ook terug in onze visie op werken binnen Zorgstroom. We kiezen nadrukkelijk 
voor de organisatieprincipes van zelfsturing en zelforganisatie. Medewerkers krijgen de ruimte om hun werk 
voor de cliënten zelf te organiseren en we investeren continu in team- en individuele ontwikkeling. We staan 
open voor vernieuwing en vertrouwen op de eigen kracht en creativiteit van onze medewerkers. 
Administratieve taken worden zoveel mogelijk beperkt, medewerkers moeten hun kwaliteiten en capaciteiten 
benutten voor zorgverlening.

Cliëntbelofte
‘Samen met u zorgen wij ervoor dat u uw leven kunt leven zoals u dat wilt, waar u ook woont.’ Dit is onze 
belangrijkste opdracht en tevens de belofte aan onze cliënten.

Met deze belofte zeggen wij nadrukkelijk dat het leven van onze cliënten centraal staat. Hun wensen, 
behoeften en gewoontes worden zoveel als mogelijk gerespecteerd. Tegelijkertijd zeggen we ook dat de 
zorg een samenspel is tussen de cliënt, diens netwerk en onze medewerkers en vrijwilligers. Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin ieder zijn deel heeft. In gesprekken met onze cliënten wordt dit 
ook open en eerlijk op tafel gelegd. Onze cliënten verwachten iets van ons, maar wij verwachten ook iets van 
onze cliënten. Daarbij vinden wij het belangrijk om voor alle cliënten open te staan. Iedereen is bij ons 
welkom, ongeacht achtergrond, geloof, nationaliteit, zorgvraag of woonlocatie. Of zij nu op de bovenste 
verdieping van een woontoren in Vlissingen wonen of aan de duinen bij Zoutelande, Zorgstroom levert zorg 
en ondersteuning. En ook als onze cliënten niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen, biedt Zorgstroom 
een breed scala aan voorzieningen voor wonen met zorg.

Zorgstroommomentjes
Zorgstroom wil open naar buiten toe zijn. Een onderdeel daarvan is dat we de vele mooie dingen die 
gebeuren binnen de organisatie delen met onze omgeving. We doen dit onder andere door 
‘Zorgstroommomentjes’ te delen via sociale media.
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4.3 Resultaten van het kwaliteitsbeleid

Ook in 2020 heeft Zorgstroom de certificering ISO 9001:2015 succesvol doorlopen. De ISO richt zich op: 
“Doel van het onderzoek is vaststellen of de onderzochte organisatie in staat is de kwaliteit van zorg 
zichtbaar te maken en systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Met andere woorden: is de 
zorg afgestemd op de behoefte van klanten en doeltreffend en doelmatig georganiseerd? Hierbij worden 
zowel de norm (zie grondslag van het onderzoek), wet- en regelgeving, sectorvereisten als de organisatie 
eigen afspraken als uitgangspunt gebuikt.”  Kwaliteit zichtbaar maken, dat is de opdracht van het auditteam. 
Kwaliteit draait niet om de norm of om ‘het kwaliteitssysteem’, maar om de waarde creatie voor de klant 
(klantwaarde) die de onderzochte organisatie voortbrengt. Door kwaliteit zichtbaar te maken, is de 
organisatie in staat om de waarde en potentie van mens en organisatie beter te benutten. ISO9001 en 
daarvan afgeleide standaarden vormen een bruikbaar en bewezen kader om (kwaliteit) effectief te 
organiseren en biedt gemeenschappelijke taal en uitgangspunten. Om voor certificatie in aanmerking te 
komen en de certificatie te behouden, dient de organisatie aan te tonen dat zij in staat is om op consistente 
wijze (zorg)diensten te leveren die voldoen aan relevante eisen, behoeften en verwachtingen van klanten en 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarbij dient zij de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken, te 
monitoren en waar nodig of gewenst, te verbeteren.

Impact corona 
Zorgstroom geeft aan door de coronapandemie op de aandachtspunten en afwijkingen minder voortgang 
geboekt te hebben. De auditoren hebben hier begrip voor. Het advies is positief, daarmee wordt het 
Certificaat gecontinueerd. Zorgstroom heeft verzocht om de ISO audit juist in het teken van aanpak van de 
coronacrisis te plaatsen.

Oordeel ISO audit
De auditoren hebben een positief beeld gekregen van de organisatie Zorgstroom in de aanpak van de 
coronacrisis. Hieronder een passage uit het auditrapport:

De organisatie toont aan tijdig, slagvaardig en voortvarend te hebben gehandeld in het nemen van effectieve 
maatregelen voor zowel medewerkers, cliënten, als verwanten. De organisatie heeft aangetoond goed 
voorbereid te zijn op een crisis in termen van crisisplan, kennis en ervaring. 
In de crisis is goed samengewerkt, zowel intern (in de lijn en multidisciplinair) als in de regio met partners. 
Veiligheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening zijn in de crisis aantoonbaar prioriteit geweest en 
geborgd. Dit geldt ook voor de emotionele belasting van medewerkers, cliënten en verwanten. De 
onderliggende structuur van CBT, OCT en IPC is effectief gebleken, deze is ook passend in de reguliere 
organisatiestructuur. Er is veel aandacht geweest voor tijdige en duidelijke communicatie en 
informatievoorziening. Hiervoor zijn een grote diversiteit aan reguliere kanalen gebruikt en nieuwe kanalen 
ingericht. Regionale afstemming en het aanstellen van één woordvoerder voor de pers heeft gezorgd voor 
eenheid en duidelijkheid in de regio. Het voornemen om een nazorgplan te maken laat zien dat de 
organisatie zich bewust is dat de crisis ook op termijn gevolgen heeft voor de organisatie, medewerkers en 
cliënten. De crisis heeft nieuwe inzichten opgeleverd over anders werken in de toekomst. De 
crisisorganisatie wordt in deze kleine steekproef door alle geïnterviewde goed gewaardeerd. Het was voor 
hen duidelijk bij wie je waarvoor moest zijn. Benodigde middelen zijn goed en tijdig geregeld. De 
hoeveelheid en de snel wisselende informatie, die ook niet altijd begrepen werd (o.a. door verschillende 
interpretaties), is een aandachtspunt. 
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In het proces van crisismanagement zijn met brede input, weloverwogen en zorgvuldige beslissingen 
gemaakt. In het CBT vanuit de perspectieven veiligheid cliënt, veiligheid medewerker, emotionele belasting 
cliënt, emotionele belasting medewerker, zorg continuïteit, bedrijfsbelang, imago etc. Veel tijd is besteed 
aan de discussies om tot te verantwoorden keuzen en besluiten te komen, ook de consequenties van de 
besluiten breed overziend.

In de fase die nu volgt richt de organisatie zich op evaluatie van de aanpak van de crisis. Wat ging er goed 
en wat moet behouden blijven? Wat kan beter en wat zijn leerpunten voor de toekomst (of een eventueel 
vervolg van de crisis)?
Uit de auditgesprekken is gebleken dat medewerkers in de organisatie allen waardevolle leerpunten kunnen 
benoemen voortkomend uit de aanpak van de crisis in het afgelopen half jaar. Ook kunnen zij allen positieve 
neveneffecten van de crisis benoemen bijvoorbeeld met betrekking tot andere werkwijzen.

4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers – personeelsbeleid

Arbeidsmarkt
Zorgstroom heeft in 2020 bijzonder veel aandacht besteed aan werving en behoud van personeel. We zijn 
trots op de gerealiseerde instroom van 325 medewerkers (95 FTE). Helaas is er ook sprake van uitstroom, 
319 medewerkers (95,1 FTE) hebben Zorgstroom in 2020 verlaten. 

Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid is gebaseerd op het strategisch P&O-beleid 2018-2022. De belangrijkste thema’s 
daarin zijn strategische personeelsplanning, aantrekken van nieuwe medewerkers en het ontwikkelen en 
duurzaam inzetten van in dienst zijnde medewerkers.

Ontwikkeling
In 2020 zijn er 58 nieuwe (31) en zittende (27) medewerkers gestart in een opleiding voor 
verzorgingsassistent (niveau 1), Helpende Zorg & Welzijn (niveau 2), Verzorgende IG (niveau 3), 
Verpleegkundige (niveau 4) en HBO-Verpleegkunde (niveau 6). Voorts volgde diverse medewerkers 
functiegerichte of verdiepende opleidingen en trainingen. In 2020 heeft Zorgstroom verder ingezet op het 
opleidingstraject volgens de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg.

Zorgstroom beschikt over een digitaal leerplein. Hierin is ons kwaliteitsregistratiesysteem voor 
zorgprofessionals ondergebracht, waarmee we voldoen aan de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars. We 
zijn er trots op dat 91,15% van alle verzorgenden en verpleegkundigen scholing hebben gevolgd in 2020. 
Daarmee zitten we ruim boven de gestelde kwaliteitseis van 75% die de zorgverzekeraars stellen.

Gezond en plezierig werken
Het gemiddeld verzuimpercentage voor 2020 kwam uit op 6,64%, met een meldingsfrequentie van 0,85. Het 
verzuimpercentage ligt onder het landelijk branchegemiddelde (8,03% ~ bron Vernet). 

Arbeidsvoorwaarden en wetgeving
2020 stond veelal in het teken van afspraken en regelgeving rondom corona en inspelen op veranderingen 
hierin. Daarnaast is eind van het jaar de bonusregeling voor alle medewerkers uitgewerkt en uitgevoerd.  De 
compensaties voor transitievergoedingen bij langdurige ziekte zijn aangevraagd.
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Er zijn interne regelingen ontwikkeld en aangepast. Vanuit afspraken in de cao is een regeling Balansbudget 
opgesteld. Voorbereiding voor een thuiswerkregeling is begonnen in 2020.

4.5 Samenleving

Mensen en veiligheid
Veiligheid is een belangrijk thema voor Zorgstroom. Op allerlei manieren wordt de veiligheid geborgd. Dit is 
zowel op cliënt en medewerkersniveau in de uitvoering van de zorg, de veiligheid in onze gebouwen, de 
veiligheid in HACCP richtlijnen en voedselveiligheid evenals de veiligheid van gegevensverwerking in het 
kader van privacy en de AVG. Zorgstroom hanteert als monitoringsinstrument de veiligheidsmonitor.

In 2020 is uitvoering gegeven aan de plannen die zijn voortgekomen uit de risico inventarisatie en evaluatie. 
Begin 2020 zijn nog ontruimingsoefeningen op locaties gehouden. Vanwege corona zijn niet alle geplande 
oefeningen door kunnen gaan. De commissie kwaliteit & veiligheid van de RvT houdt in het bijzonder 
toezicht op de veiligheid binnen Zorgstroom. 

Meerwaarde maatschappij
Zorgstroom is één van de grotere werkgevers op Walcheren. Medewerkers werken graag bij Zorgstroom en 
zetten zich – direct of indirect - in voor de cliënten van Zorgstroom. Zorgstroom levert een bijdrage aan het 
opleiden van medewerkers in de zorg. Zorgstroom werkt daarin nauw samen met diverse 
opleidingsinstituten en heeft tal van stageplaatsen binnen de organisatie. 

Bij Zorgstroom zijn verder ruim 400 vrijwilligers bij allerlei diensten en activiteiten betrokken. Daar zijn wij 
zeer trots op en ook zeer dankbaar voor. Zorgstroom biedt met onze Zorgstroom X-tra-voordeelpas korting 
voor haar pashouders bij allerlei winkels en bedrijven, gericht op producten en diensten voor voornamelijk 
senioren. Zorgstroom ondersteunt stichting Hart voor de Zorg. Deze stichting organiseert activiteiten voor 
cliënten in de zorg, ze bieden verder noodhulp en een klussenservice.

Cliënten kunnen terecht bij Zorgstroom wanneer zij producten of diensten nodig hebben op het gebied van 
wonen, zorg en dienstverlening. Zorgstroom sluit met haar dienstenaanbod zoveel mogelijk aan bij de 
wensen en behoefte van de cliënt. Zorgstroom werkt – samen met andere organisaties – aan innovaties die 
het zelfstandig thuis blijven wonen van ouderen mogelijk maken.

Milieu
De zorg voor het milieu past Zorgstroom toe in al de locaties door het waar mogelijk is het scheiden van 
afval en door het toepassen van milieu vriendelijk producten voor de schoonmaak en het niet toepassen van 
chemische middelen.
Bij het vervangen van apparatuur wordt er altijd gekeken naar het energieverbruik en wordt gekozen voor de 
minst belastende oplossingen binnen de mogelijkheden. In de Breestraat is een groot aantal 
verlichtingsarmaturen vervangen door LED verlichting. In de Breestraat en Nieuw Sandenburgh zijn de 
verwarmingsketels vervangen door energiezuinige verwarmingsinstallatie.
In 2020 is binnen Zorgstroom een de 2e ronde van de uitvoering van de richtlijn energie-efficiëntie 
uitgevoerd en goedgekeurd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De daaruit volgende acties zal 
Zorgstroom in de komende jaren implementeren om te blijven voldoen aan de verplichtingen en de CO2 
routekaart Zorg.
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4.6 Financieel beleid

Algemeen
Het rendement bedraagt 2,1%, dit is in lijn met de begroting.
 
Opbrengsten
De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning liggen op hetzelfde niveau als vorig jaar. 
In deze opbrengsten zit een bedrag van € 1,7 miljoen aan vergoedingen ter compensatie van als gevolg van 
COVID-19 ontstane omzetderving en gemaakte meerkosten.

Kosten
De personeelskosten bedragen circa 82% van de totale kosten en zijn ten opzichte van vorig jaar met 4% 
afgenomen, dit wordt veroorzaakt door de overgang van medewerkers Tafel Thuis naar BV Dé Zeeuwse 
keuken. De overige bedrijfskosten en de afschrijvingskosten bedragen respectievelijk circa 14% en 4 % van 
de totale kosten.

Financiële instrumenten                                            
Zorgstroom maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die 
de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. De betreffende financiële instrumenten zijn in de 
balans opgenomen en omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden 
bij de eerste opname verwerkt tegen de reële waarde. De reële waarde van de meeste in de balans 
verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende 
schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde 
financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde. Zorgstroom handelt niet in financiële 
derivaten.

Kredietrisico                                                          
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn grotendeels geconcentreerd bij één grote verzekeraar. 
Het kredietrisico wordt zeer laag ingeschat.

Renterisico en kasstroomrisico                                                              
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven 
leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele Iooptijd. De leningen 
worden aangehouden tot het einde van de Iooptijd. De instelling heeft daarom als beleid om geen afgeleide 
financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar
In maart 2020 werden wij net als de rest van Nederland en de wereld, geconfronteerd met de 
coronapandemie. Dit heeft direct geleid tot een aantal aanpassingen die wij kort daarvoor nog niet voor 
mogelijk hadden gehouden. Nederland ging in lockdown. Beeldbellen werd de normaalste zaak van de 
wereld, evenals zorg op afstand, werken op afstand, vergaderen op afstand, mondkapjes en andere 
persoonlijke beschermingsmiddelen, desinfecteren, je handen stuk wassen enzovoort. Daarbij was in het 
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begin ook nog sprake van een schaarste vraagstuk van de benodigde beschermingsmiddelen. Ook op 
cliënten en medewerkers was de impact groot. Vooral de maatregel van geen bezoek meer in het 
verpleeghuis was bijzonder heftig. 

Een Crisisbeleidsteam werd ingesteld en zowel intern als extern werd frequent overlegd om zo goed 
mogelijk op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen. Tegelijkertijd kon een aantal zaken uit ons jaarplan 
2020 geen of onvoldoende doorgang vinden. Corona had zowel voor de opbrengsten als voor de kosten 
grote gevolgen. Gelukkig hebben de financiers van de zorg, compensatieregelingen ontwikkeld waarmee de 
financiële gevolgen als gevolg van corona beperkt zijn. Wij geven daarop een toelichting in de paragraaf 
Bedrijfsvoering/financiën. 

Bedrijfsvoering/financiën
Zoals vermeld in de paragraaf over de ontwikkelingen gedurende het boekjaar, heeft corona een grote 
invloed gehad op de ontwikkelingen binnen onze organisatie. De opbrengsten uit hoofden van geleverde 
zorgprestaties namen af, terwijl tegelijkertijd sprake was van extra kosten als gevolg van onder meer hoog 
verzuim, extra zorgkosten inzake corona, schoonmaakkosten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor 
de gederfde opbrengsten en de extra kosten hebben de financiers compensatieregelingen ontwikkeld 
waardoor de financiële gevolgen beperkt zijn gebleven en het resultaat nagenoeg op het niveau van de 
begroting is gebleven. Hierdoor is, per saldo, geen sprake van significante invloed op het vermogen ultimo 
boekjaar en het resultaat over het boekjaar en op de relevante financiële ratio’s. Voor een specifiekere 
toelichting op de jaarrekeningposten verwijzen wij naar de toelichting per post in de jaarrekening. 

Risicoparagraaf
Het impact van corona in 2020 op de organisatie is groot, zoals ook is toegelicht in de paragraaf over 
ontwikkelingen in het boekjaar. Ook in 2021 zal corona, in ieder geval tot aan de zomermaanden, een forse 
impact hebben op medewerkers en bedrijfsvoering en zullen de cliënten en bewoners deze impact ervaren. 
Inmiddels is een deel van de medewerkers en zo goed als alle bewoners gevaccineerd, waardoor de risico’s 
aanzienlijk zijn verminderd en we de komende tijd weer naar een normalere situatie kunnen groeien. Wel is 
sprake van achterstallig “onderhoud” bij onder meer opleiding van medewerkers, maar ook de sociale 
contacten tussen medewerkers onderling en medewerkers, bewoners en hun verwanten. Hieraan zal de 
komende tijd extra aandacht worden besteed.

Vanuit financieel perspectief is de impact in 2020 beperkt door de verschillende compensatieregelingen. 
Deze regelingen zijn voor 2021 grotendeels verlengd zodat ook over 2021, per saldo, geen grote financiële 
impact wordt verwacht. 

Ten aanzien van de compensatieregelingen is sprake van een unieke situatie, waarmee nog geen ervaring is. 
Bovendien zijn de regelingen grotendeels achteraf opgesteld en kon de registratie hierop niet vooraf worden 
afgestemd en kan dus ook niet altijd een harde onderbouwing worden gegeven. Hierdoor bestaat het risico 
dat bij de eindafrekening nog discussie kan ontstaan over een deel van de verantwoorde compensatie 
bedragen. Deze onzekerheid is in de jaarrekening toegelicht bij de post “onzekerheden 
opbrengstverantwoording”. 
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Geconsolideerde jaarrekening Stichting Zorgstroom 2020
Ratio's Jaarrekening Stichting Zorgstroom 2020 2019

RESULTAAT (resultaat / opbrengsten):

resultaat 1.212.562 4.003.941
opbrengsten 56.836.735 62.651.113
resultaatratio 2,1% 6,4%

LIQUIDITEIT (quick-ratio; vlottende activa inclusief liq. middelen / kortlopende schulden):

vlottende activa inclusief liq. middelen 22.947.090 18.619.538
kortlopende schulden 9.430.141 8.009.945
quick-ratio 243,3% 232,5%

SOLVABILITEIT:

totaal eigen vermogen / balanstotaal (balanssolvabiliteit)
totaal eigen vermogen 34.411.516 33.198.952
balanstotaal 50.502.143 48.612.817
totaal eigen vermogen / balanstotaal 68,1% 68,3%

totaal eigen vermogen / totale opbrengsten (budgetratio)

totaal eigen vermogen 34.411.516 33.198.952
totale opbrengsten 56.836.735 62.651.113
totaal eigen vermogen / totale opbrengsten 60,5% 53,0%
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5. De koers voor de komende jaren
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Impact coronavirus 
Ook in 2021 worden we nog volop met de gevolgen van corona geconfronteerd. De vaccinatiestrategie is in 
uitvoering en kent een dynamische uitrol. De intramuraal werkende medewerkers zijn inmiddels 
gevaccineerd en dit geldt ook voor de bewoners van onze woonzorglocaties. Voorzichtig wordt hier 
nagedacht over versoepeling van de bezoekersregeling. In de wijkverpleging en Wmo huishoudelijke hulp is 
de vaccinatie op dit moment landelijk stilgelegd. Het zal met de huidige kennis, zeker nog tot aan de zomer 
duren voordat iedereen is gevaccineerd. We worden nog regelmatig geconfronteerd met besmettingen, 
verzuim als gevolg van besmettingen en de impact op de dienstroosters is dan ook nog zeer stevig.

Vanuit financieel perspectief is de impact in 2020 beperkt door de verschillende compensatieregelingen. 
Deze regelingen zijn voor 2021 grotendeels verlengd zodat ook over 2021, per saldo, geen grote financiële 
impact wordt verwacht. 

Koers voor de komende jaren
Het verslagjaar 2020 valt binnen het strategisch meerjarenplan 2018 – 2022. Samengevat kent dit 
meerjarenplan de volgende strekking. Vooruit kijken is moeilijk in een omgeving die sterk verandert. We 
hebben nu eenmaal geen glazen bol, die de toekomst voorspelt. Wél zijn duidelijke trends waarneembaar. 
De ouderenzorg staat voor flinke uitdagingen. We hebben te maken met krimpende budgetten en een 
oplopend tekort aan goed geschoolde zorgmedewerkers. Dat is een punt van aandacht. Tegelijkertijd 
signaleren we een groeiende behoefte aan zorg.

Zorgstroom onderkent deze uitdagingen. Desondanks zijn wij ervan overtuigd dat ook in de toekomst goede 
zorg mogelijk is. Dat kunnen wij niet alleen. Goede zorg wordt meer en meer een samenspel tussen onze 
cliënten, hun netwerk, vrijwilligers en onze medewerkers. Dit vraagt om een andere visie op zorg. Een visie, 
waarin de kwaliteit van leven van de cliënt voorop staat en waarbij samenwerking met en tussen partijen 
vanzelfsprekend is. Deze visie hebben wij samengevat in de slogan ‘Uw leven, Samen zorgen’.

De koers voor de komende jaren omvat drie kernthema’s:

We leveren passende zorg

We beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel

We laten zien waar we trots op zijn en wat Zorgstroom te bieden heeft

Passende zorg
Het is van belang om de komende jaren te investeren in onze zorg en woonvoorzieningen. We hebben in 
2020 voorbereidingen getroffen om vanuit ons vastgoedbeleid twee projecten op te starten. Het betreft de 
ontwikkeling van een tweetal woonlocaties in Middelburg. Met de realisatie van deze projecten speelt 
Zorgstroom actief in op de bestaande vergrijzing en de daarbij behorende toenemende behoefte aan 
passende woonvoorzieningen op Walcheren.

Zorgstroom zet nadrukkelijk in op leren en ontwikkelen voor onze medewerkers. Het opleiden van personeel 
is randvoorwaardelijk om de kennis van onze medewerkers aan te laten sluiten op de steeds complexer 
wordende zorgvraag. Verder is het een belangrijk voor het binden en boeien van onze medewerkers. 
Zorgstroom zet in op zorginnovatie, zoals eHealth en Domotica. We kiezen voor vernieuwing met technieken 
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die aantoonbaar meerwaarde hebben voor de efficiency en/of kwaliteit van de zorgverlening. Dit komt ook 
ten goede aan de veiligheid voor de cliënten.

Naar verwachting blijven de winstmarges op alle door de overheid gefinancierde activiteiten laag. Het is 
daarom belangrijk om onze middelen daar in te zetten, waar deze bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg- 
en dienstverlening. Doelmatigheid wordt daarom een structureel onderdeel van het zorgproces. In de 
komende jaren verschuift de focus van structuur en organisatie-inrichting naar kwalitatieve verdieping en 
passende zorg.

Voldoende gekwalificeerd personeel
We zetten fors in op personeelswerving en personeelsbehoud. De organisatie wordt nog zichtbaarder voor 
potentiële medewerkers. We zetten de koers naar zelfsturing en zelforganisatie voort. Met de introductie 
hiervan is (en wordt nog steeds) veel geïnvesteerd in vaardigheden van medewerkers, gericht op 
samenwerking en probleemoplossend vermogen. Professionaliteit, inzetbaarheid en de individueel ervaren 
kwaliteit van arbeid, vormen de uitgangspunten van ons P&O beleid. Een open dialoog tussen medewerkers 
en tussen werkgever en werknemers is belangrijk. We gaan ervan uit dat iedere medewerker kwaliteiten 
heeft en een waardevolle bijdrage kan leveren.

Trots op Zorgstroom
De kernwaarden waarmee wij dagelijks aan de slag gaan, zijn: Passie, Open en Samen.  We verwoorden dat 
zo: “Bij Zorgstroom werken we met passie, in een open cultuur, waarbij we zoeken naar samenwerking 
tussen u, uw netwerk, professionals en vrijwilligers. Bij Zorgstroom heeft u een goed leven, met die mensen 
om u heen die er voor u toe doen. Dat kunnen we niet alleen. We zorgen daarvoor samen met u, uw netwerk, 
mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners. Daarbij kijken we naar uw wensen, 
behoeften en mogelijkheden. Op basis daarvan maken we een individueel plan. Samen vervult iedereen 
daarin zijn rol. Deze kernwaarden laten we nadrukkelijk zien en horen in onze omgeving. We laten de 
komende jaren zien waar we trots op zijn en wat Zorgstroom allemaal te bieden heeft.” 

Financieel gezond en wendbaar
Onze focus blijft op het financieel duurzaam gezond houden van de organisatie. Ook in dit verslagjaar zijn 
daartoe stappen gezet. Er wordt gewerkt vanuit een scherpe balans tussen overhead en zorgpersoneel en 
een gezonde kritische blik op kosten en investeringen. We streven naar een rendement van 2,5%. 
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Hebt u vragen naar aanleiding van dit bestuursverslag? Gelieve deze te richten aan het bestuurssecretariaat 
van Zorgstroom, te bereiken via bestuurssecretariaat@zorgstroom.nl.

Zorgstroom
Postbus 323
4330 AH  MIDDELBURG 
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