
 

  

Bestuursverslag 2021 



 

Bestuursverslag Zorgstroom  2021   - 2 -  

    

 

Inhoudsopgave 
 

 

1. Voorwoord ................................................................................ 3 

2. Profiel van de organisatie ......................................................... 7 

2.1 Algemene identificatiegegevens ................................................................................................... 8 

2.2 Structuur van het concern ............................................................................................................ 8 
2.3 Kerngegevens .............................................................................................................................. 9 

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ........ 31 

3.1  Normen voor goed bestuur ........................................................................................................ 32 
3.2  Raad van Bestuur en Managementteam ...................................................................................... 32 

3.3  Raad van Toezicht ..................................................................................................................... 33 
3.4 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 37 

3.5 Centrale Cliëntenraad en medezeggenschapscommissies ........................................................... 38 
3.6 Ondernemingsraad .................................................................................................................... 40 

4. Missie, visie, strategie en kwaliteitsbeleid van Zorgstroom ..... 42 

4.1 Missie, visie en strategie ............................................................................................................ 43 

4.2 Kwaliteitsbeleid ......................................................................................................................... 44 
4.3 Resultaten van het kwaliteitsbeleid ............................................................................................ 45 
4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers – personeelsbeleid ......................................................... 45 

4.5 Samenleving .............................................................................................................................. 46 

4.6 Financieel beleid ........................................................................................................................ 47 

5. De koers voor de komende jaren ............................................ 50 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

Bestuursverslag Zorgstroom  2021   - 3 -  

    

 Voorwoord 
 
  



 

Bestuursverslag Zorgstroom  2021   - 4 -  

    

Corona 

Ook het jaar 2021 werd gedomineerd door de coronacrisis. Met name eind 2021 heeft 

Zorgstroom te maken gehad met enorme aantallen besmettingen, zowel onder cliënten als onder 

het personeel. De zogenaamde Omikron variant heeft voor Zorgstroom de meeste impact gehad. 

In 2020 werden we voor het eerst geconfronteerd met het virus en stonden we voor vele 

uitdagingen. Onvoldoende voorraad aan beschermingsmiddelen en het sluiten van de 

verpleeghuizen voor bezoek waren nadrukkelijke dieptepunten. Ook in 2021 is het virus eigenlijk 

geen moment echt weg geweest. Gedurende het voorjaar en de zomer was het wat rustiger, maar 

in het najaar was het weer in volle hevigheid aanwezig. Op alle locaties is, op enig moment, op 

afdelingen in cohort gewerkt. Het aantal positief geteste cliënten op zo’n afdeling is dan 

dusdanig groot dat de hele afdeling als positief wordt beschouwd. De vaste medewerkers van die 

afdelingen mochten vanaf dat moment uitsluitend op die afdeling ingezet worden. 

Vanwege de hoge aantallen positief geteste medewerkers en collega’s die vanwege nauw contact 

in quarantaine moesten verblijven, stond de continuïteit van de zorg ernstig onder druk. De zorg 

is dan ook in het laatste kwartaal van 2021 flink afgeschaald en er is gewerkt met zogenaamde 

crisisroosters. Met inspanning van alles en iedereen is het gelukkig toch gelukt om de zorg 

draaiende te houden. De boostercampagne is na de zomer 2021 uitgevoerd en heeft veel 

bewoners, cliënten en medewerkers de gelegenheid geboden om zich extra te laten beschermen. 

Desondanks heeft het virus flink toegeslagen, maar gelukkig veelal met minder ernstige klachten 

tot gevolg. 

Op het moment van schrijven van dit voorwoord zitten we nog steeds met grote aantallen 

positieve testuitslagen onder het personeel. Desondanks staan we ook aan de vooravond van de 

door het kabinet aangekondigde versoepelingen. De mondkapjesplicht en anderhalve meter 

afstand in openbare gelegenheden zullen wegvallen en het maatschappelijke leven gaat weer 

open. Het voelt enerzijds als een verlossing, maar baart aan de andere kant ook zorgen over de 

eventuele gevolgen voor onze kwetsbare cliënten en de druk op het personeel. 

Corona heeft de voorgenomen ontwikkelingen binnen Zorgstroom wederom een jaar beïnvloed, 

maar er is desondanks toch het nodige bereikt. 

Nieuwe collega’s 

In 2021 heeft Zorgstroom een groot aantal nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Vanuit 

verschillende kanten komen nieuwe collega’s binnen. Voor veel mensen is Zorgstroom een 

aantrekkelijke werkgever en wordt de overstap vanuit een andere zorgaanbieder naar Zorgstroom 

gemaakt. Een groot deel van de instroom bestaat uit de leerlingen. Tweemaal per jaar start er een 

groep nieuwe leerlingen, die voor een groot deel uit zij instromers vanuit andere sectoren 

bestaat. In 2021 is ook de mogelijkheid van coronabanen geïntroduceerd. Medewerkers met 

enige afstand tot de arbeidsmarkt zijn aangenomen op taken die van grote meerwaarde zijn 

geweest tijdens de coronacrisis. Sommige van deze mensen zijn uiteindelijk doorgestroomd naar 

een vaste betrekking binnen de organisatie. 
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Tegenover een forse instroom staat helaas ook een forse uitstroom. Onboarding en het binden en 

boeien van bestaande collega’s is dan ook een belangrijk speerpunt in het personeelsbeleid. Er 

zijn allerlei redenen waarom medewerkers Zorgstroom ook weer verlaten, maar we moeten 

proberen dat percentage zo laag mogelijk te houden. 

Om ook de komende jaren voldoende en liefst nog extra leerlingen binnen de organisatie op te 

leiden, is het leerhuis geïntroduceerd. Gedurende 2021 zijn de voorbereidingen getroffen zodat 

begin 2022 het leerhuis van start kan gaan. Het leerhuis is niet alleen een nieuwe naam voor de 

afdeling opleidingen. Het is een hele nieuwe positionering van alles wat met leren en ontwikkelen 

te maken heeft. Een belangrijke ontwikkeling daarin is dat we binnen Zorgstroom gaan werken 

met zogenaamde leerteams. Een leerteam bestaat uit een mix van leerlingen, gediplomeerde 

medewerkers en medewerkers die om fysieke redenen beperkt inzetbaar zijn in de zorg. Met een 

leerteam willen we een aantrekkelijk klimaat voor leerlingen organiseren, wat uniek is in Zeeland.   

Huishoudelijke hulp 

2021 was voor de huishoudelijke hulp een intensief jaar. Voor de gemeente Veere werd gestart 

met het werken vanuit lumpsum budgetten, waarbij een groot aantal cliënten van een nieuwe 

indicatie is voorzien. Met de gemeente Vlissingen is vanaf de zomer 2021 een 

aanbestedingsprocedure doorlopen voor het complete Wmo-aanbod. Bijzonder daarin was de 

voorwaarde om als hoofdaannemer in te schrijven. Zorgstroom heeft de aanbesteding, in 

samenwerking met zorgorganisaties WVO Zorg en Emergis, succesvol doorlopen. Medio 2022 zal 

de nieuwe werkwijze van kracht worden.  

Wonen en Zorg 

Ondanks corona is binnen de divisie Wonen en Zorg het project Waardigheid en Trots op locatie 

verder uitgewerkt. Er zijn kernteams gevormd rondom een kleine groep bewoners. Daarbij is een 

steunstructuur van managers, coaches en kwaliteitsverpleegkundigen ingericht. In 2021 zijn 

verder de nodige voorbereidingen getroffen voor de gewenste ontwikkeling van twee nieuwe 

woonzorglocaties. Als de financiering rond mag komen en alles verder volgens planning verloopt, 

beogen we medio 2024 de eerste en vervolgens in 2026 de tweede locatie in gebruik te nemen. 

Naast financiering is het vinden van voldoende personeel de voornaamste uitdaging. Hiervoor is 

een strategisch personeelsplan uitgewerkt. 

Zorg Thuis 

2021 stond voor de divisie Zorg Thuis in het teken van verbetering van de doelmatigheid. Met 

succes zijn de normen, zoals afgesproken bij de zorginkoop, behaald. In de tweede helft van het 

jaar zijn er plannen gemaakt voor een herinrichting van de wijkverpleging. Gedurende heel 2021 

is een pilot voor langere diensten uitgevoerd. Al geruime tijd bestaat namelijk het beeld dat er 

verandering nodig is om het werk voor de medewerkers behapbaar te houden. Er is inmiddels een 

plan voor herinrichting gereed en zal gedurende 2022 worden uitgerold.  

Ondersteunende diensten 

In 2021 is er ook van de ondersteunende diensten veel gevraagd in het managen van de 
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coronacrisis. Communicatie over alle maatregelen, aanschaf en distributie van 

beschermingsmiddelen, het bemensen van de coronatelefoon enzovoort. Desondanks is er ook 

het nodige op andere beleidsterreinen gerealiseerd. Ons nieuwe digitale kwaliteitssysteem, 

Handboek genaamd, is in gebruik genomen en eind van het jaar zijn de voorbereidingen voor ons 

nieuwe intranet (Teamly) getroffen. De afdeling facilitaire services is verder ingericht en er is een 

nieuw meerjaren onderhoudsplan van alle bestaande gebouwen opgeleverd. De afdeling 

personeelszaken is heringericht naar vier aparte afdelingen: vitaliteit, leerhuis, recruitment en 

P&O advies, waardoor nog meer focus op de verschillende aspecten van het personeelsbeleid kan 

worden gelegd. 

Zeeuwse samenwerking 

In 2021 heeft Zorgstroom nadrukkelijk een bijdrage geleverd aan de samenwerking in de 

Zeeuwse regio. Zo is Zorgstroom partner van de Zeeuwse Zorg Coalitie en actief betrokken bij de 

arbeidsmarkt initiatieven vanuit het Deltaplan. Zorgstroom is participant in Kerngezond 

Vlissingen, op bestuurlijk niveau actief in de Zeeuwse Verbinding en ook in het netwerk zorg. 

Deze laatste zal in 2022 overgaan in het consortium ‘Zorg in balans’. Zorgstroom gelooft in 

samenwerking, zeker nu de uitdagingen in de zorgsector alleen maar toenemen.  

Rendement 

Zorgstroom sluit 2021 af met een positief rendement van € 1,5 miljoen, zijnde 2,6%. Zorgstroom 

heeft daarbij voor de Wlz en Zvw een beroep gedaan op zogenaamde corona compensatie 

regelingen. 

Strategisch plan 2022 - 2026 

Gedurende 2021 is vanuit verschillende geledingen gewerkt aan het nieuwe strategisch plan voor 

de komende vier jaren. Het plan heeft als titel ‘innovatie, groei en samenwerking’ meegekregen. 

Op deze drie pijlers zal de komende jaren volop worden ingezet. 

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 2022 

 

R.W. Leijnse,      A.M.T. Duininck-Raas, 

Voorzitter Raad van Bestuur    Voorzitter Raad van Toezicht 
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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:  

 

 

mailto:info@zorgstroom.nl
http://www.zorgstroom.nl/


 

Bestuursverslag Zorgstroom  2021   - 9 -  

    

2.3 Kerngegevens 

2.3.1  Kernactiviteiten  
 

Divisie Wonen en Zorg  
 

 

 

 

 

‘Terug naar het nieuwe normaal’ 

Inleiding 

In 2021 heeft corona weer veel invloed gehad. De verwachting dat we konden terugkeren naar de 

normale situatie bleek in 2021 niet haalbaar. Het hele jaar is het crisisbeleidsteam actief geweest. 

Afhankelijk van de situatie was dit één tot meerdere keren per week. Het eerste kwartaal stond in 

het teken van vaccinaties, gevolgd door een relatief rustige zomerperiode. Met boostervaccinaties 

en een piek in besmettingen in het laatste kwartaal waar Zorgstroom hard geraakt is, werd het 

jaar afgesloten. De vakantiepiek, in combinatie met hoog verzuim, maakte dat in de tweede helft 

van de schoolvakanties gedoseerd opgenomen is op de locaties. Dit om het voor medewerkers 

werkbaar te houden. Vanaf september zagen we leegstand ontstaan op de locaties. Oorzaak lag 

in de vele overlijdens ten gevolge van corona thuis en op locaties van collega-organisaties en de 

piek van corona besmettingen in het najaar op de locaties van Zorgstroom. Zorgstroom heeft een 

beroep gedaan op de compensatieregeling voor leegstand ten gevolge van corona.  

Gelukkig heeft corona niet alles overheerst. In de volgende paragrafen wordt hierop in gegaan.   

Een waardering voor de inzet van alle medewerkers van Zorgstroom is hier zeker op zijn plaats! 

Dankzij hen kon de zorg aan onze cliënten en bewoners worden gecontinueerd. Ieder heeft naar 

vermogen hieraan bijgedragen. Zo zijn we weer samen dit jaar doorgekomen! 

Meer zorg zoals thuis 

In 2022 zijn Wlz-wijkverpleegkundigen aangesteld om te zorgen dat zorg en ondersteuning voor 

de thuiswonende Wlz cliënt beter op zijn behoefte aangepast wordt. Daarbij wordt, als er sprake 

is van het gaan wonen op één van onze locaties, de drempel om deze stap te nemen verlaagd. 

Bijkomend resultaat is dat de samenwerking tussen thuiszorg en steunpunt verbetert, hetgeen de 
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ondersteuning van de cliënt ten goede komt. De eerste contacten voor de samenwerking met het 

behandelteam zijn inmiddels ook gelegd.  

Positive Perception Program (PPP) 

Om tot op afdelingsniveau te kunnen werken aan het verbeteren van de zorg en ondersteuning is 

het Positieve Perception Program (PPP) aangeschaft. De kwaliteitsverpleegkundigen van de 

locaties hebben hierin de spilfunctie gekregen.  

Nieuwbouw / Vastgoed  

Er is hard gewerkt aan het voorbereiden van de twee projecten Ravensteijnweg (oplevering medio 

2024) en Churchilllaan (oplevering medio 2026). De goedkeuring van het Waarborgfonds Zorg is 

verkregen. Onderhandelingen voor financiering zijn opgestart. Voor beide projecten is een 

architect aangesteld. Voor het project Ravensteijnweg is het voorlopig ontwerp afgerond. Voor 

het project Churchilllaan is de intentieovereenkomst met gemeente en Woongoed Middelburg 

ondertekend.  

Voor de locatie Nieuw-Sandenburgh is een ontwerp gemaakt om het gebouw geschikt te maken 

als verpleeghuis. Uitvoering hiervan zal in fasen plaatsvinden (2022-2024). 

Met Woonzorg Nederland wordt gekeken naar een nieuwe bestemming van locatie Buitenrust. 

Voor alle nieuwbouw/verbouw is de visie op wonen en zorg het uitgangspunt.  

Voldoende deskundig personeel in de toekomst 

De uitdaging in de toekomst is met minder medewerkers de toenemende zorgvraag in te vullen 

(zorgkloof). Daarbij komt voor Zorgstroom nog de extra uitdaging van twee nieuwe locaties. In 

2021 is een strategisch personeelsplan opgesteld wat beschrijft hoe we in de toekomst een de 

gewenste formatie komen. Een stuurgroep strategische personeelsplanning is hiervoor opgestart. 

In 2021 is PurpleHRM aangeschaft dat ondersteuning biedt bij de strategische 

personeelsplanning.  

De vijf pijlers van dit plan zijn: 

1 Ziekteverzuim reduceren 

Verlagen van het ziekteverzuim met 2% in 2030. 

2 Contractomvang ophogen 

Hierin opgenomen aanpassen roosters en veranderen van de mindset van 

medewerkers (anders werken). 
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3 Taakgericht werken 

Zorgstroom gaat werken en opleiden op basis van taken.  

4 Opscholen 

Meer leerlingen opleiden maar ook opleiden op maat vanuit het taakgericht werken. 

Hier zal het leerhuis een belangrijke rol krijgen. 

5 Technologische innovaties 

Komen tot een keuze op het gebied van technologische innovaties die bijdragen aan 

kwaliteit van leven van bewoners en leiden tot arbeidsbesparing en/of werkdruk 

verminderen. 

Pesten en eenzaamheid 

Door corona kon dit thema niet opgepakt worden. Dit is verschoven naar 2022. 

Innovatie en arbeidsbesparende technologie 

Het doel is toe te werken naar een cultuur van innovatie om het probleem van de zorgkloof op te 

kunnen vangen door met minder inspanning en tijd goede zorg en een fijne woon/werkomgeving 

te borgen. Dit blijkt in de praktijk moeilijker dan gedacht. Mindset, motivatie, kennis, digitale 

vaardigheid en tijd zijn elementen die allemaal van invloed zijn. Zorgstroom is, net als andere 

organisaties, zoekend hoe dit vorm te geven.  

Zorgstroom participeert in de werkgroep innovatie van het Netwerk Zorg. Via Netwerk Zorg is 

aansluiting bij Anders werken in de Zorg tot stand gekomen. Intern werd het innovatieteam 

opgericht en zijn diverse technologische ontwikkelingen opgepakt (domotica, gps-horloges, 

Google glass, Medido).  

Wat mist in dit geheel is de samenhang. Door in 2022 mee te doen aan het project MET 

(medewerkers en technologie) verwachten we hierin samenhang te creëren en voortgang te 

realiseren.  

Handboek 

In het tweede kwartaal van 2021 is het Handboek succesvol ingevoerd. Het Handboek vervangt 

het kwaliteitssysteem Sensus. 

Domotica 

De voorbereiding en leverancierselectie bleken een intensief traject dat mede door corona trager 

is verlopen dan verwacht. Eind 2021 waren we zover dat na een afrondende presentatie van twee 

leveranciers de selectie van de leverancier begin 2022 gemaakt kan worden. Voor 2022 zijn 
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domoticavoorzieningen op twee locaties voorzien. Zorgstroom beschikt dan over de “derde 

generatie” domotica, een basis die in de toekomst uitgebreid kan worden. 

Waardigheid en trots op locatie 

De eerste helft van 2021is toegewerkt naar het vormen van kernteams rondom kleine groepen 

bewoners en de steunstructuur van de locaties. In oktober is dit van start gegaan. Gelijktijdig met 

deze start kwam de piek met coronabesmettingen op de locaties. Dit maakte dat het nodig was 

om met crisisroosters te gaan werken. Het continueren van de zorg had prioriteit. Pas tegen de 

feestdagen namen de besmettingen weer af.  

Een kwaliteitsslag is gemaakt door het zorgdossier om te bouwen naar de zes domeinen van 

positieve gezondheid. Dit zal gaan gelden voor alle cliënten met een Wlz-indicatie.  

De zorginhoudelijke kwaliteit is goed opgepakt en kan geborgd worden nu de steunstructuur en 

kernteams zijn gevormd. De strategische veranderagenda zal begin 2022 in gebruik worden 

genomen. Vanuit waardigheid en trots kregen we een derde coach die ons gaat ondersteunen om 

het welzijn (inclusief samenwerking professional, netwerk en vrijwilligers) verder vorm te geven.  

Overig 

 

 Interimmanager Nieuw-Sandenburgh 

Door het plotselinge vertrek van de locatiemanager van Nieuw-Sandenburgh moest een interim 

manager aangesteld worden. Deze heeft de opdracht gekregen om de afdelingen klaar te maken 

om het project Trots op te kunnen pakken. Voor twee afdelingen was dit een extra grote 

uitdaging. Daar waren aanvullende stappen nodig om van start te kunnen gaan. De coronapiek 

van november heeft op deze locatie grote impact gehad.  

 Locatiemanager Hof Mondriaan 

Naast een nieuwe locatiemanager voor Nieuw-Sandenburgh wordt gezocht naar een 

locatiemanager voor Hof Mondriaan. Dit vooruitlopend op de nieuwe locaties. Het blijkt moeilijk 

om geschikte kandidaten te vinden voor deze functie. 

Hospices 

De inkoop voor 2022 ziet er ongunstig uit voor de Hospices. Zowel CZ als VGZ hebben gekozen 

het ELV palliatief (+) tarief toe te gaan passen. Dit geeft voor het derde jaar op rij een tekort op 

de exploitatie. Dit maakt dat het besluit genomen is om vóór 2023 een keuze te maken hoe deze 
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zorg rendabel te continueren. Om kosten te besparen werd het lidmaatschap van de Associatie 

Hospice Zorg Nederland opgezegd en de Prezo-certificering vervangen door ISO certificering.  

Bewoners/cliënten 

 

 Tevredenheid 

De tevredenheid van onze bewoners wordt weergegeven via de interne en externe (Zorgkaart 

Nederland) aanbevelingsvraag. In 2021 heeft vanuit de interne NPS-vraag  85-90% de divisie 

Wonen en zorg aanbevolen. De respons via Zorgkaart Nederland blijft laag. Daarom is besloten 

niet langer het aantal meldingen op Zorgkaart mee te nemen, maar de focus alleen te houden op 

de inhoud van de meldingen.  

De vele besmettingen hadden ook effect op de bewoners en hun netwerk. Niet altijd kon de 

daginvulling geboden worden die men gewend was. Familie en netwerk van bewoners zijn steeds 

geïnformeerd over ontwikkelingen op de afdeling van hun familielid. Op een enkele kritische noot 

na, was er veel begrip en waardering voor de inzet van alle medewerkers. Helaas hebben we 

tijdens de piek in november/december van een grote groep bewoners afscheid moeten nemen.  

 Klachten 

In 2021 zijn vier klachten in behandeling genomen. Het betroffen klachten over maaltijden en 

communicatie vanuit behandeling/zorg naar familie toe. Alle klachten zijn afgerond. 

 MIC meldingen 

In 2021 zijn iets minder meldingen geweest dan in 2020. Dit kan te maken hebben met de lagere 

bezetting over 2021. De grootste categorieën waren vallen en medicatie.  

Totaal meldingen 2013 (in 2020 was dit 2107)  

Waarvan valincidenten 881 43,8% 

Waarvan medicijnincidenten 998 49,6% 

 

Van het totaal gemelde incidenten is 5,2 % een bijna incident. Een stijging van 3,1% ten opzichte 

van 2020. Van de meldingen komt 16.9% voort uit onbegrepen gedrag. Een stijging met 2,5 % ten 

opzichte van voorgaand jaar. Het aandeel van de meldingen betreffende psychiatrische doelgroep 

is gegroeid ten opzichte van 2020 (van 2% naar 4%). In 2021 is het gedragsteam versterkt met 

een psychiatrisch verpleegkundige. 
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Het bewaken van het opvolgen van MIC meldingen is met het aanstellen van 

kwaliteitsverpleegkundigen in de steunstructuur van de locaties beter geborgd. 

Personeel 

Over 2021 is de totale formatie binnen Wonen en Zorg gegroeid. Dit is te danken aan een actieve 

werving. De uitstroom ligt echter nog veel te hoog wat zonde is van de energie die het kost om 

medewerkers te werven. Focus moet daarom uitgaan naar het behouden van medewerkers voor 

de organisatie. Dit is een speerpunt in het nieuwe meerjarenplan van Zorgstroom geworden. Over 

2021stroomde 62,94 FTE in maar stroomde ook 48,02 FTE uit! 

De oplopende saldi van verlof, meer/minder uren én de ingezette uren vertaald naar formatie 

laten zien hoe hoog de werkdruk in 2021 is geweest. Er is veel gevraagd van medewerkers.  

Verlofsaldo steeg in 2021 van 25.933 naar 30.105 uur 

Het saldo meer/minder uren steeg van 12.079 maar 15.492 uur 

 Begrote 

formatie in 

FTE 

Aantal 

medewerkers 

Formatie in 

FTE 

Ingezette 

uren vertaald 

naar 

formatie 

(FTE) 

FTE 

gemiddeld 

Jan 2921 367,53 677 351,64 367,11  

Dec 2021 376,53 698 370,63 387,24 0,43 

 

De top drie van reden uitstroom bleef in 2021 gelijk maar wisselde per kwartaal in volgorde. De 

top drie is verantwoordelijk voor 76% van de uitstroom. 

 

Reden uitstroom 

Reden uitstroom 
Headcount 

uitstroom 

FTE 

Uitstroom 
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Totaal 149 48,02 

Overstap naar andere zorgwerkgever 41 20,48 

Einde tijdelijk dienstverband 38 8,17 

Ontslag medewerker, geen andere baan 28 7,88 

Ontslag binnen proeftijd 8 1,75 

Beeindiging opleiding 7 1,91 

Vaststellingsovereenkomst 7 3,95 

Weg uit zorgsector (loopbaanswitch) 6 0,48 

Vervroegd pensioen 5 2 

Onbekend 3 1,36 

Pensioen 3 0,01 

Ontslag staande voet 2 0 

Geen bezwaar voorstel einde dienstverband ivm niet 

gewerkt 
1 0 

Ontevreden over arbeidsvoorwaarden (vb. salaris, 

werktijden) 
1 0,03 

 

 Verzuim en vitaliteit 

Over 2021 zijn zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie niet behaald. Corona 

heeft direct (besmetting) en indirect (verzuim) invloed gehad. In het overzicht is de 

besmettingspiek die Wonen en Zorg in de laatste maanden van 2021 geraakt heeft goed terug te 

zien.  

Divisie Verzuimnorm 2021 Meldingsfrequentie  

Zorg Thuis 6,10% 0.70 

Wonen en Zorg 6,00% 0.90 

MWW 4,60% 0.88 

HH en Zeeuws Schoon 6,10% 0.91 

Thuisbegeleiding 12,80% 0,69 

COD 3,80% 0.60 

Zorgstroom totaal 5,02% 0.85 
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 MIP-meldingen 

Er waren 8 meldingen, allemaal “agressie bewoner”.  

 

Stakeholders 

 

 Convenant thuis in het Zeeuwse verpleeghuis 

In de vergadering van september is het conceptplan voor de regio ingebracht. Dit plan is een 

voortzetting van Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis. De nog op te richten Zeeuwse Verbinding zal 

de motor achter het plan zijn. Andere VVT organisaties kunnen aansluiten. Het zorgkantoor heeft 

meegewerkt aan het plan om te komen tot een regiobudget. Alle VVT organisaties leggen 4% van 

de kwaliteitsmiddelen uit het tarief 2022 in. Het regioplan wordt hiervan bekostigd. De 

samenwerking met ViaZorg blijft gecontinueerd in 2022. 

 

 IGJ 

In 2021 is geen contact geweest met de IGJ. 

 

 

 

 

Verzuim per divisie, januari t/m december 2021

Divisie verzuim% excl zw meldingsfrequentie gem. duur in dagen aamtal medewerkers aantal fte directe-verzuimkosten-exzw

Zorg Thuis

Wonen en  Zorg

MWW

HH en  Zeeuws Schoon

Thuisbegeleiding

COD

totaal

6,71 0,83 47,8 327,2 202,0 € 567.918

9,43 1,25 23,0 625,0 355,8 € 1.309.143

13,11 0,80 48,5 52,3 43,1 € 308.197

7,31 0,88 25,4 363,8 125,5 € 301.258

13,51 1,14 127,3 20,0 14,1 € 74.773

1,12 0,16 119,0 37,3 29,4 € 15.258

8,34 1,01 31,2 1.425,5 769,8 € 2.576.547

Verzuim per divisie per maand

verzuim% excl zw

202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 totaal

Zorg Thuis

Wonen en  Zorg

MWW

HH en  Zeeuws Schoon

Thuisbegeleiding

COD

totaal

5,71 7,64 9,20 8,15 6,26 4,80 5,61 5,38 5,75 6,08 7,40 8,55 6,71

7,60 9,06 8,71 9,02 9,47 8,93 9,30 8,87 7,95 8,33 11,12 14,49 9,43

10,85 9,03 11,24 13,66 13,28 15,84 18,47 15,04 12,63 12,09 12,68 12,88 13,11

6,91 7,23 8,39 8,91 7,62 6,07 5,83 4,58 5,61 7,92 8,76 9,92 7,31

13,11 14,05 14,29 13,08 11,51 13,95 14,42 14,72 12,52 12,00 9,57 18,74 13,51

2,34 2,16 2,13 1,95 2,33 1,00 0,00 0,25 0,00 0,71 0,00 0,90 1,12

7,08 8,22 8,79 8,84 8,29 7,53 7,95 7,34 7,04 7,67 9,44 11,73 8,34
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 Gemeente 

Met de gemeente Middelburg is goed samengewerkt op het gebied van vastgoed.  

 

 Overige stakeholders 

De Raad van Bestuur participeerde actief in de Zeeuwse Zorg Coalitie, het Deltaplan, het Netwerk 

Zorg en de in oprichting zijnde Zeeuwse Verbinding. Daarnaast heeft zij samen met WVO Zorg en 

Emergis de Naereboutcombinatie gevormd om als hoofdaanbieder de Wmo zorg binnen de 

gemeente Vlissingen vanaf de tweede helft 2022 vorm te gaan geven. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisie Zorg Thuis 
 

Cliënten zijn zeer tevreden over de wijkverpleging van Zorgstroom. Dit blijkt onder meer uit de 

zeer hoge score op de PREM (Patient Reported Experience Measure), welke in 2021 door 113 

cliënten is ingevuld. Op de tien gestelde vragen scoorde Zorgstroom een gemiddeld cijfer van 

8.9. Ook op Zorgkaart Nederland gegeven cliënten blijk van hun waardering. In 2021 hebben 55 

cliënten daar een review achtergelaten, met een gemiddelde waardering van 9.0. We zijn 

bijzonder trots op dit resultaat. 

Helaas werd het werk in de divisie Zorg Thuis ook in 2021 behoorlijk beïnvloed door het corona-

virus. Aan het begin van het jaar was er veel commotie over het alsmaar uitblijven van de 

mogelijkheid tot vaccinatie voor de medewerkers in de thuiszorg. Het was echt onbestaanbaar dat 

er op deze manier landelijk werd omgegaan met medewerkers die dagelijkse in de frontlinie 

opereren en daarmee volop risico liepen. Pas in het begin van het tweede kwartaal kwam de 

mogelijkheid voor vaccinatie eindelijk op gang. Corona heeft verder het gehele jaar extra druk op 

de dienstroosters gegeven. Waar die druk normaliter eigenlijk alleen gedurende de zomervakantie 

speelt, is daar nu het hele jaar door sprake van geweest. Op sommige momenten is er 

noodzakelijkerwijs gewerkt met zogenaamde crisisdiensten en is de zorg zoveel als mogelijk 

afgeschaald. Het verzuim was hoog en daarnaast waren veel medewerkers vanwege verplichting 

tot quarantaine tijdelijk niet inzetbaar. Er is veel extra inzet en flexibiliteit van onze medewerkers 

gevraagd. 

Het jaar 2021 stond ook weer in het teken van het verbeteren van de doelmatigheid. Met 

verschillende zorgverzekeraars is bij de zorginkoop een verbeteropdracht afgesproken. Aan het 

einde van 2021 mogen wij concluderen dat wij alle opdrachten hebben behaald. Inmiddels 

leveren we binnen Zorgstroom zeer doelmatige zorg. Onze gemiddelde zorginzet ligt op dit 

moment zo rond de 11 uur per maand per cliënt. We realiseren deze verbetering onder meer door 

inzet van hulpmiddelen. Zo hebben we een flinke groei gerealiseerd op de inzet van de 

elektronische medicijndispenser (Medido), waar nu dagelijks zo’n 80 cliënten gebruik van maken. 
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Gedurende 2021 zijn twee belangrijke projecten uitgevoerd. Met het ‘project MPT’ werd beoogd 

om de zorg aan MPT gefinancierde cliënten te optimaliseren. De zorg voor Wlz gefinancierde MPT 

cliënten kenmerkt zich door een meer complexe zorgvraag; naast de voor ons gebruikelijke vraag 

naar persoonlijke zorg en/of huishoudelijke zorg zijn er veelal ook zorgvragen op het gebied van 

welzijn en dagbesteding. Binnen de vernieuwde aanpak spelen we meer in op de specifieke 

cliëntsituatie en wordt het beschikbare budget MPT beter benut. Er zijn drie 

wijkverpleegkundigen aangesteld in een specifieke rol als wijkverpleegkundigen Wlz/MPT. Als 

tweede heeft het gehele jaar ‘project Perdix’ gedraaid. In dit project werd beoogd om met langere 

dienstroosters te werken. Een veel gehoorde klacht binnen de wijkverpleging is namelijk het 

werken van veel korte diensten. Het project is succesvol verlopen en de werkwijze zal in 2022 in 

de gehele divisie ingevoerd worden. 

In november 2021 heeft de jaarlijkse ISO audit plaatsgevonden. In tegenstelling tot alle 

voorgaande jaren, werd de ISO dit jaar uitsluitend gericht op de activiteiten binnen de 

zorgverzekeringswet. Zorgstroom heeft de certificering met vlag en wimpel doorstaan. Op een 

enkele opmerking na waren de auditoren vooral enthousiast over de wijze waarop de zorg wordt 

georganiseerd. 

Cliënten 

 Algemeen 

Het aantal cliënten in zorg bij Zorg Thuis bedroeg eind 2021: 1533 en is daarmee licht gestegen 

ten opzichte van eind 2020, waar het aantal in cliënten in zorg 1480 betrof. 

 Cliënttevredenheid 

 

Op de PREM (Patient Reported Experience Measure), welke dit jaar door 113 cliënten is ingevuld, 

scoorde Zorgstroom een gemiddelde cijfer van 8.9. Op Zorgkaart Nederland scoorde Zorgstroom 

een gemiddelde waardering van 9.0. Naast deze twee externe metingen voeren alle wijkteams 

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. 92,1% van de cliënten antwoordt met ‘zeker’.  
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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 2021 is slechts één klacht 

over de wijkverpleging ingediend. Deze klacht is naar tevredenheid afgehandeld. Naast de nieuwe 

klacht loopt er nog een klachtenprocedure uit 2020. Deze klacht is inmiddels door de externe 

klachtencommissie behandeld, waarna de klacht door de betreffende persoon aan de landelijke 

geschillencommissie is voorgelegd. Op moment van schrijven zijn wij nog in afwachting van de 

uitkomst van deze procedure.  

 Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in 2021 zijn binnen de teams de MIC-meldingen nauwkeurig geregistreerd. In bovenstaande 

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. 
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Medewerkers 

 Algemeen 

 

2021 is voor alle medewerkers een bijzonder zwaar jaar geweest. Corona heeft voor het tweede 

jaar op rij een zware wissel getrokken. Er is veel extra inzet en flexibiliteit gevraagd. Corona heeft 

tot veel verzuim geleid, zowel door positieve testuitslagen als door verplichting tot quarantaine. 

Dit alles komt bovenop de toch al zware druk op de arbeidsmarkt. Het wordt voelbaar lastiger om 

vacatures ingevuld te krijgen. 

 Verzuim 

 

Het verzuimpercentage over 2021 bedraagt gemiddeld 6,7% (ook in 2020 was het 6,7%) met een 

meldingsfrequentie van 0,83 (2020: 0,70). Hiermee is het verzuimpercentage dus gelijk gebleven 

ten opzichte van 2020. Het verzuimpercentage ligt fors onder het landelijke gemiddelde. 

Medewerkers die vanwege corona zonder klachten in quarantaine verbleven zijn niet in het 

verzuim meegerekend. 

Projecten 

 Project MPT 

 

Gedurende 2021 is het project MPT uitgevoerd. Met het ‘project MPT’ werd beoogd om de zorg 

aan MPT gefinancierde cliënten te optimaliseren. De zorg voor WLZ gefinancieerde MPT cliënten 

kenmerkt zich door een meer complexe zorgvraag; naast de voor ons gebruikelijke vraag naar 

persoonlijke zorg en/of huishoudelijke zorg zijn er veelal ook zorgvragen op het gebied van 

welzijn en dagbesteding. Binnen de vernieuwde aanpak spelen we meer in op de specifieke 

cliëntsituatie en wordt het beschikbare budget MPT beter benut. Er zijn drie 

wijkverpleegkundigen aangesteld in een specifieke rol als wijkverpleegkundigen WLZ/MPT. 
 

 Project Perdix 

In dit project werd beoogd om met langere dienstroosters te werken. Een veel gehoorde klacht 

binnen de wijkverpleging is namelijk het werken van veel korte diensten. Uit het projectrapport 

komt de volgende conclusie: “Er is een stijging te zien in de tevredenheid (zie bijlage 1) van de 

medewerkers, met name de langere diensten worden erg gewaardeerd. Ook de betrokkenheid bij 

het gehele teamproces is gestegen. De wijkverpleegkundigen voelen zich door de aanwezige 

dagdienst gesteund. Dit is wel afhankelijk van de grootte van het team en de formatie tekorten”. 

Het project is succesvol verlopen en de werkwijze zal in 2022 in de gehele divisie ingevoerd 

worden. 
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 Zorginnovatie 

 

Gedurende 2021 is het aantal gebruikers van de elektronische medicijndispenser (Medido) sterk 

gegroeid. Waar er begin 2021 zo’n 30 cliënten gebruik maakten van het systeem, zijn dit er eind 

2021 zo’n 80. 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 de medicatie alsnog aan te reiken. 

 

Dé Zeeuwse Keuken 

 

Zorgstroom is voor 33% aandeelhouder in de Zeeuwse Keuken bv. Het jaar 2021 heeft in het 

teken gestaan van verbetering van het logistieke proces en het voorbereiden van de organisatie 

op de toekomst. In de loop van 2021 is een scenario uitgewerkt waarbij de volledige 

maaltijdproductie vanuit de keuken in Hoogerheide zal gaan plaatsvinden. Met het verplaatsen 

van de volledige productie naar één keuken neemt het kostenniveau aanzienlijk af en ontstaat er 

een positieve begroting voor de komende jaren. Dit scenario is in het laatste kwartaal 

gerealiseerd. De keuken in Middelburg (eigendom van Zorgstroom) zal begin 2022 worden 

verkocht. 
 

Dé Zeeuwse Keuken sluit 2021 met een beperkt verlies af (naar verwachting zo’n -/- € 150.000,-

). Hiermee is reeds een aanzienlijke financiële verbetering gerealiseerd, waarbij gezegd vanaf 

2022 zwarte cijfers worden verwacht. 

 

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 flexpool (FLIP). Daarnaast 

fungeert ZZM als uitzendbureau voor zzp’ers. 
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Wmo Huishoudelijke Hulp (HH/HZ) en Thuisbegeleiding (TB) 
 

Cliënten 

 

 Algemeen 

 

De Wmo budgetten staat onder druk. In 2021 hebben we de effecten daarvan duidelijk gemerkt. 

Gemeente Veere heeft zich met ingang van 2021 aangesloten bij Samenwerkingsverband 

Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Het SWVO voert taken uit voor een groot aantal 

gemeenten in de Oosterschelderegio, waaronder het contracteren en de administratieve 

organisatie van de Wmo voorzieningen. In 2021 zijn alle HH en HZ cliënten binnen de gemeente 

Veere overgezet naar de nieuwe administratie en tevens opnieuw geïndiceerd. Hierbij is 

nadrukkelijk een scherper indicatieprotocol gehanteerd, waardoor veel cliënten minder uren hulp 

hebben gekregen. 

 

In de zomer van 2021 is gemeente Vlissingen een nieuwe aanbesteding voor de Wmo activiteiten 

gestart. Uitgangspunt van de gemeente was het contracteren van slechts enkele hoofdaannemers. 

De hoofdaannemer kan vervolgens onderaannemers contacteren. Op het totale Wmo budget is 

een bezuiniging van 20% voor 2022 aangekondigd. Zorgstroom heeft in samenwerking met WVO 

Zorg en Emergis de wmo voor de periode 2022 – 2025 als hoofdaannemer gegund gekregen. We 

geven onze samenwerking vorm onder de naam ‘de Naerebout combinatie’. Wij hebben daarbij 

ook een aantal onderaannemers gecontracteerd, waaronder ’s Heerenloo, SVRZ en Juvent. Het 

nieuwe contract zal ingaan per juni 2022. Tot die tijd worden alle noodzakelijke voorbereidingen 

getroffen. 

 

Het Wmo contract met gemeente Middelburg loopt nog tot eind 2022. Toch merken we ook bij 

deze gemeente een sterke aanscherping van de Wmo indicaties. Cliënten krijgen minder snel een 

indicatie en ook een indicatie voor minder uren. 

 

Ook in de huishoudelijke hulp/zorg heeft de coronacrisis in 2021 impact gehad. Zeker aan het 

einde van het jaar liep het verzuim en afwezigheid vanwege quarantaineverplichting enorm op. 

Dit komt bovenop de toch al voelbare druk op de arbeidsmarkt. Waar de sluiting van de horeca 

nog zorgde voor een toeloop van tijdelijk personeel, is daar op het moment van schrijven van dit 

bestuursverslag geen sprake meer van. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we voor 

sommige regio’s met een wachtlijst te maken hebben. 

  

 Klachten 

 

Als er meldingen of problemen zijn worden deze in eerste instantie opgelost door de Wmo 

bemiddelaars. Er is 1 formele klacht ingediend, welke zonder tussenkomst van de bestuurder 

direct op verzoek van de cliënt aan de klachtencommissie is voorgelegd. De klacht is voor één 

deel ongegrond verklaard en voor het andere deel inmiddels afgehandeld. 
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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 casemanager verzuim. 

 

 

 

De formatie is gedurende 2021 iets afgenomen.  

 

 Verzuim 

 

Gemiddeld over 2021 bedroeg het verzuim 7,31% bij een meldingsfrequentie van 0,88. Hiermee 

is de beoogde verzuimdoelstelling helaas niet behaald. Het verloop van het verzuim laat duidelijk 

de invloed van corona zien. Het eerste en het vierde kwartaal werd sterk beïnvloed door een hoog 

percentage coronabesmettingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Verzuim per divisie per maand

verzuim% excl zw

202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 totaal

Zorg Thuis

Wonen en  Zorg

MWW

HH en  Zeeuws Schoon

Thuisbegeleiding

COD

totaal

5,71 7,64 9,20 8,15 6,26 4,80 5,61 5,38 5,75 6,08 7,40 8,55 6,71

7,60 9,06 8,71 9,02 9,47 8,93 9,30 8,87 7,95 8,33 11,12 14,49 9,43

10,85 9,03 11,24 13,66 13,28 15,84 18,47 15,04 12,63 12,09 12,68 12,88 13,11

6,91 7,23 8,39 8,91 7,62 6,07 5,83 4,58 5,61 7,92 8,76 9,92 7,31

13,11 14,05 14,29 13,08 11,51 13,95 14,42 14,72 12,52 12,00 9,57 18,74 13,51

2,34 2,16 2,13 1,95 2,33 1,00 0,00 0,25 0,00 0,71 0,00 0,90 1,12

7,08 8,22 8,79 8,84 8,29 7,53 7,95 7,34 7,04 7,67 9,44 11,73 8,34
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Thuisbegeleiding (TB)  

Clien̈ten  

 Algemeen  

 

In mei 2021 is de interim-divisiemanager aangesteld met de volgende opdracht:   

- Maak de gevolgen van het nieuwe gemeentelijk beleid voor de divisie MWW en 

Thuisbegeleiding inzichtelijk; 

- Pas de huidige structuur van de divisie aan naar de nieuwe situatie; 

- Inventariseer hoe ver de zelforganisatie binnen de divisie is vormgegeven; 

- Adviseer de Raad van Bestuur welke structuur/vorm voor de divisie passend is richting de 

toekomst. 

Bij aanvang van de interim-opdracht bleken de tot dan toe bekende gevolgen van het 

gemeentelijk beleid in de realiteit desastreuzer dan verwacht. De analyse van de vierledige 

opdracht is in concept opgeleverd. Het document draagt de titel HOOP, Huis Op Orde Project 

MWW en TB. Het jaarplan zal bestaan uit het verbeteren van de organisatie zoals deze (deels) in 

de bevindingen zijn geconstateerd.  

Vanwege de ontwikkelingen bij MWW met het wegvallen van de subsidie van de gemeente 

Vlissingen is er onvoldoende tijd geweest om een grondige analyse te maken over de status van 

de Thuisbegeleiding. Hierdoor is dit jaarplan summier van opbouw. Deels komt het overeen met 

de bevindingen binnen de afdeling MWW. De manager maakt zoveel als mogelijk gebruik van de 

daar opgedane ervaring en baseert hier deels de aanbevelingen op.  

Als laatste corona. We hebben nu bijna twee jaar moeten werken en leven met corona. Deze 

omstandigheid maakt het complexer om samen te werken en om te verbinden. De afgelopen 

periode zijn de maatregelen weer strikter geworden en dat heeft zo zijn impact op de 

medewerkers. Zij gaan nog steeds aan de slag voor onze cliënten, maar het gemis van samen is 

groot. 

De Thuisbegeleiding heeft een zwaar jaar achter de rug. Het resultaat bleef achter bij de 

begroting en het langdurig verzuim blijft drukken op de productiviteit. 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. Dit is momenteel vooral merkbaar in de 

gemeente Vlissingen waar minder indicaties worden afgegeven, waardoor de minuren bij de 

medewerkers stijgen. Dit wordt deels opgevangen door de plusuren over te hevelen vanuit 

Middelburg en Veere.  
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Thuisbegeleiding zonder indicatie (Tzi) is een goed voorbeeld van het achter de beschikking 

weghalen van een product en dat vrij toegankelijk maken met een budgetplafond. De methodiek 

staat garant voor het succesvol afronden van de casus binnen 40 uur inzet, of het voortzetten 

daarna binnen de reguliere thuisbegeleiding met een beschikking vanuit de Wmo of jeugdhulp. 

Slechts sporadisch moet een casus opgeschaald worden naar dure gespecialiseerde zorg. De 

gemeente Vlissingen heeft als enige besloten de TZI per 2021 te stoppen ondanks het succes. De 

rede van het stoppen is niet onderbouwd. Ook voor 2022 hebben wij Tzi bij Middelburg en Veere 

aangevraagd en gehonoreerd gekregen. 

 Klachten  

 

Er zijn geen klachten ontvangen.  

Medewerkers  

 Algemeen  

 

De medewerkers hebben de afgelopen jaren niet de aandacht gehad die zij verdiende. Zo is er te 

weinig geïnvesteerd in opleidingen en methodisch werken. De roep is om vanuit management 

dichter bij de uitvoering te zijn. Dit is met alle ontwikkelingen in de gemeente Vlissingen en alle 

ontwikkelingen binnen MWW nog niet in 2021 van de grond gekomen.  

 Verzuim  

 

Het verzuim bedroeg in 2021 13,518% (1,14). Dit viel buiten de doelstelling (12,80%). De 

frequentie viel hoger uit dan de doelstelling (0,69). Veel langdurig verzuim en i.c.m. regulier 

verzuim (mede gevoed door corona) maakt dat TB nog geen significante daling heeft laten zien.  

Zeeuws Schoon 
 

 Algemeen 

 

Het particuliere label voor huishoudelijke hulp ‘Zeeuws Schoon’ heeft in 2021 iets minder omzet 

gedraaid dan in aanvang begroot. Belangrijkste reden hiervoor is het gebrek aan hulpen. De vraag 

naar huishoudelijke hulp overstijgt het aanbod aan hulpen, waardoor er al geruime tijd een 

behoorlijke wachtlijst bestaat. Net als binnen de Wmo huishoudelijke hulp is het bijzonder lastig 

om nieuwe hulpen te werven. Met het oog op de bezuinigingen in de wmo verwachten wij dat de 

vraag naar particuliere hulp via Zeeuws Schoon alleen maar zal toenemen. 
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Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW)  
 

Cliënten 

 

 Algemeen 

 

In mei 2021 is de interim-divisiemanager aangesteld met de volgende opdracht:   

 

Maatschappelijk werk heeft te maken met drie gemeenten op Walcheren die ieder hun eigen 

beleid voeren. Gemeenten maken de keuze om casusregie naar zich toe te trekken en 

heroriënteren zich op de uitvoering van het sociaal domein waar Thuisbegeleiding ook een 

onderdeel van is. Dit heeft invloed op werkwijzen van MWW en heeft mogelijk op termijn 

gevolgen voor het beschikbare budget. Medewerkers ervaren hoge werkdruk en onzekerheid door 

nog niet bekend zijn van het gemeentelijk beleid. 

 

De opdracht voor de interim-manager is vierledig:  

- Maak de gevolgen van het nieuwe gemeentelijk beleid voor MWW en Thuisbegeleiding 

inzichtelijk; 

- Pas de huidige structuur van het MWW aan naar de nieuwe situatie; 

- Inventariseer hoe ver de zelforganisatie binnen MWW is vormgegeven; 

- Adviseer de Raad van Bestuur welke structuur/vorm voor MWW passend is richting de 

toekomst. 

 

Bij aanvang van de interim-opdracht bleken de tot dan toe bekende gevolgen van het 

gemeentelijk beleid in de realiteit desastreuzer dan verwacht. De analyse van de vierledige 

opdracht is in concept opgeleverd. Het document draagt de titel HOOP, Huis Op Orde Project 

MWW.  Het jaarplan zal bestaan uit het verbeteren van de organisatie zoals deze (deels) in de 

bevindingen zijn geconstateerd.  

 

Echter de belangrijkste verandering is het feit dat per 1 januari 2023 de subsidie vanuit de 

gemeente Vlissingen komt te vervallen. De impact van dit besluit wordt momenteel juridisch 

onderzocht en zal een stempel drukken op de ontwikkelingen die nodig zijn in 2022 om MWW 

weer op de kaart te zetten.   

 

De samenwerking met onze overige ketenpartners, gemeente Veere en Middelburg, is positief en 

constructief. Hierin is al in 2021 door MWW geïnvesteerd om te komen tot een optimale 

samenwerking.   

 

Als laatste corona. We hebben nu bijna twee jaar moeten werken en leven met corona. Deze 

omstandigheid maakt het complexer om samen te werken en om te verbinden. De afgelopen 

periode zijn de maatregelen weer strikter geworden en dat heeft zo zijn impact op de 

medewerkers. Zij gaan nog steeds aan de slag voor onze cliënten, maar het gemis van samen is 
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groot. De klanttevredenheid wordt sinds 1 juli gemeten via tevreden.nl. De totaal score over 2021 

is een 7,9.  

 

 Klachten  

 

Er is 1 klacht ingediend.  

 

Medewerkers  

 

 Algemeen  

 

We hebben door tijdelijke inhuur en het aantrekken van nieuwe eigen medewerkers het gat 

kunnen dichten waarbij er overschot ontstond aan middelen. Met het huidige perspectief van de 

subsidiegelden voor 2022 volgt een proactieve personeelsplanning waarbij we zo goed mogelijk 

het geld aan arbeid besteden zonder telkens tijdelijke krachten te moeten inzetten.  

Het grote verloop ligt ook achter ons en met de rust die momenteel waarneembaar is binnen de 

organisatie (ondanks de perikelen in de gemeente Vlissingen) werken we aan een hechte groep 

medewerkers en bieden we ze een perspectief. 

 

 Verzuim  

 

Het verzuim bedroeg in 2020 13,1% (0.88). Dit viel enorm buiten de doelstelling (4,60%). De 

frequentie viel samen met de doelstelling (0,88). Veel langdurig verzuim en long-covid i.c.m. 

regulier verzuim (mede gevoed door Corona) maakt dat MWW enorm uit de bocht is gevlogen.  
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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 

 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. 

 Tijdelijk verblijf: Wanneer er iets verandert in de zorgsituatie en iemand tijdelijk extra zorg en 

ondersteuning nodig heeft. Tijdelijk verblijf is een manier om tijdelijke zorg te kunnen 

ontvangen die op dat moment nodig is. 

 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. 

 

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/wondzorg/
https://www.zorgstroom.nl/ergotherapie-aan-huis/
https://www.zorgstroom.nl/locaties/
https://www.zorgstroom.nl/wijkteams
https://www.zorgstroom.nl/onze-zorgdiensten/nachtzorg/
https://www.zorgstroom.nl/vrijwilligers/
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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: 

 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 | 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) 
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 verschillende vrijwilligersorganisaties, waaronder SWM, SWV, ROAT, Vluchtelingenwerk, 

Humanitas, Manteling, Formulierenbrigade, kerken, fondsen en de Voedselbank 
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2.  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 2021 een tweehoofdige Raad van Bestuur. De beide bestuurders combineren 

hun bestuurderschap met het aansturen van zorginhoudelijke divisies; een vanuit de praktijk 

wenselijke situatie, omdat Zorgstroom breed en op verschillende terreinen in de zorg actief is.  

 

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 de strategisch organisatieadviseur, 

de manager Finance en control, de manager facilitaire services en een stafmedewerker zorg en 

kwaliteit het strategisch overleg. 

 

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 

http://www.zorgstroom.nl/


 

Bestuursverslag Zorgstroom  2021   - 33 -  

    

 medezeggenschap 

 openheid en verantwoording extern en deskundigheid  

 

De Raad van Bestuur van Zorgstroom bestond in 2021 uit: 

 

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

Relevante nevenactiviteiten: 

 Voorzitter bestuur Stichting Maatje in Zeeland 

 Bestuurslid en penningmeester Stichting Zeeuwse Zorgschakels 

 Voorzitter stichting Vrienden van Revant 

 Bestuurlijk portefeuillehouder thema digitalisering Zeeuwse Zorg Coalitie 

 Lid kerngroep Zorg Thuis ActiZ 

 

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

 geen relevante nevenactiviteiten 

De heer L.F. Kuijs maakte tot 1 maart 2021 onderdeel uit van de Raad van Bestuur. Sindsdien 

heeft Zorgstroom een tweehoofdige Raad van Bestuur.  

 

De beide bestuurders zijn lid van de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg (NVZD) en 

staan geregistreerd in het register van geaccrediteerde bestuurders in de zorg. De Raad van 

Bestuur heeft in 2021 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 
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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. 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 de manager 

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. 
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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 coronacrisis in 2021 geen mogelijkheid toe 

geweest. 

 

Werkzaamheden Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht kwam in 2021 in totaal negen 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 meerjaren strategie, 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; 

 betrokkenheid inzake Waardigheid en Trots op locatie; 

 betrokkenheid inzake voorbereiding van twee vastgoedprojecten en het vastgoedbeleid; 

 

In 2021 hebben de RvB, RvT, CCR en OR voor tweemaal een zogenaamde ‘gremia bijeenkomst’ 

gehouden. Deze heeft in februari plaatsgevonden met als thema een toelichting op de begroting 

2021 en in september met als thema strategische personeelsplanning. 

 

Vanuit de RvT zijn in 2021 de volgende webinars en trainingen gevolgd: 

 Webinar 'Actuele ontwikkelingen bestuur en toezicht in de zorg' (Dirkzwager Zorg en 

Recht) 

 Webinar 'Gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en toezicht' (NVTZ-VTW) 

 Webinar 'Pensioen en ontslag' (NVP) 

 Leergang voor de voorzitter (NVTZ) 

 Webinar 'Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

 Online cursus 'Ethisch managen (HR & Compliance (Think HR) 

 Cursus 'Cyber Security bij e-Sentire (via Marsh) 

 

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. 
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Beloningsbeleid 2021  

De honorering van de leden van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de CAO VVT, FWG-schaal 

80. De honorering van Raad van Bestuur valt binnen de WNT bezoldigingsklasse 4. 

 

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht van Zorgstroom is voor 2021 geïndexeerd 

met 4,3%, op basis van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. 

Hiermee bedraagt voor 2021 de basisvergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht 

€ 6.259,-. Daarnaast geldt een toeslag voor het voorzitterschap, het vicevoorzitterschap en/of 

het lidmaatschap van een commissie (conform onderstaand overzicht). 

 

Lid Raad van Toezicht  € 6.259,- 

Toeslag voorzitterschap  € 2.504,- 

Toeslag vicevoorzitterschap  € 1.252,- 

Toeslag lidmaatschap commissie  € 1.252,- 

 

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 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de 

Raad van Toezicht. Op 31 december 2021 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 

o Lid Klachtencommissie SVRZ 

o Lid Adviescommissie Sociale Begeleiding SVRZ 

 

 De heer C.A.P. Broos 

 Vice-voorzitter, tevens lid van de Remuneratie- & Governancecommissie en voorzitter van 

de Auditcommissie 

Beroep: Director of Finance, Cibus Group, San Diego (USA) 

Geen overige relevante nevenfuncties 

 

 Mevrouw L.K. Kleinepier 

 Lid (op voordracht van de ondernemingsraad), tevens lid van de Auditcommissie 
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Beroep: zelfstandig ondernemer 

Overige relevante nevenfuncties: 

o Lid Raad van Toezicht Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 

 

 De heer R.J.M. Lucas 

 Lid, tevens lid van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid 

Beroep: zelfstandig ondernemer 

Geen overige relevante nevenfuncties 

 

 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 

o Adviseur huisvesting college van bestuur Hogeschool Zeeland  

 

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 

   

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 
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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. 

 

3.5 Centrale Cliëntenraad en medezeggenschapscommissies 
 

Mondkapjes, boorsterprikken, een toenemend aantal besmettingen: ook 2021 werd nog 

gedomineerd door de coronacrisis. Het heeft zijn weerslag op de gehele organisatie van 

Zorgstroom. Soms konden roosters slechts met kunst- en vliegwerk worden ingevuld.  

Toch lijkt het er nu (februari 2022) echt op dat we de corona crisis achter ons kunnen laten. We 

klimmen weer een beetje uit het dal. We kunnen bijvoorbeeld weer fysiek vergaderen over 

belangrijke onderwerpen die cliënten van Zorgstroom betreffen. Door corona is het contact met 

de achterban in 2021 beperkt gebleven. Om onze cliënten toch een hart onder de riem te steken 

en om toch te laten blijken dat de CCR aan hen denkt hebben wij hen een opbeurende 

Nieuwjaarswenskaart verzonden.  
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Het project Eenzaamheid en Pesten welke in ons werkplan over 2021 was opgenomen zal 

(corona) worden doorgeschoven naar 2022.  

 

De samenstelling van de CCR in 2021 bestond uit een vijftal personen met elk hun eigen 

aandachtsgebieden. Zij worden secretarieel ondersteund door een ambtelijk secretaris.  

Frans Kraf  algemene zaken, voorzitter 

Hannie van Dijke extramurale zorg, vice voorzitter 

Paula Dekker  intramurale zorg 

Jan Reuvers  financiële zaken 

Henk Wellen  wet- en regelgeving 

Daniëlle Visser ambtelijk ondersteuner 

 

Over 2021 heeft de CCR een twaalftal malen vergaderd, elk voorafgegaan door agenda-overleg 

met de Raad van Bestuur. Naast de leden van de CCR worden deze vergaderingen (voor 

toelichting) bijgewoond door de Raad van Bestuur (Annet Tramper) en door het afgevaardigd lid 

van de Raad van Toezicht (Joan de Visser). 

Behalve hun bestuurlijke taak hebben de CCR leden tevens zitting in diverse werkgroepen, als 

bijvoorbeeld de werkgroep domotica, de werkgroep vastgoed (Ravesteijnweg), de werkgroep 

huiskamerparticipatie en de werkgroep Waardigheid en trots Op Locatie.  Ook wordt de CCR 

betrokken bij gesprekken met het zorgkantoor en vinden gesprekken plaats inzake de ISO 

certificering.  

 

In 2021 heeft de CCR zich met de volgende zaken bezig gehouden: 

 

 Adviesaanvragen  

 

 Prijslijst 2022 

 Aannemen interim-managers Nieuw Sandenburgh en Maatschappelijk Werk Walcheren 

 Vormen combinatie Naerebout (WMO-zorg) 

 Inschrijving Naerebout 

 Begroting 2021 

 Visie op Wonen en Zorg 

 Zorg(leef)plan 

 

 Instemmingsaanvragen 

 

 Klachtenbeleid en reglement 

 Beleid Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

 Wijzigingen zorgleefplan WLZ clientenbewoners 

 

We hopen onze achterban, de cliënten van Zorgstroom, in 2022 meer te kunnen bereiken in open 

communicatie, om belangen en wensen in samenspraak kenbaar te maken.  
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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 te 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 2021 uit 10 

leden. In maart 2021 is er voor secretariële ondersteuning een ambtelijk secretaris toegevoegd 

aan de OR. In 2021 is de OR begonnen met een nieuwe gesprekspartner. Vanaf januari 2021 is 

bestuurder Ruben Leijnse het aanspreekpunt van de OR. Zowel de OR als de bestuurder hebben 

het afgelopen jaar gezocht naar een prettige, constructieve manier van samenwerking. 

 

In het najaar van 2021 heeft de OR een scholing gevolgd omtrent financiering en (aanzienlijke) 

investeringen. Het doel van deze cursus was het verkrijgen van inzicht in (mogelijk) financiële 

vraagstukken en toekomstige investeringen. De OR kreeg handvaten aangereikt zodat hij gerichte 

vragen kan stellen zoals; welke informatie wil de OR uitvragen, waarom is deze investering nodig? 

Welke inspraak heeft de OR op nieuwe locaties, wat is de formele positie van de OR bij financiële 

vraagstukken. 

 

In 2021 heeft er 34 keer een OR vergadering en 12 keer een overlegvergadering plaatsgevonden. 

In 2021 heeft er tweemaal een art 24 vergadering plaatsgevonden. In een art 24 vergadering 

overlegt de OR over de algemene gang van zaken. De bestuurder geeft aan welke richting de 

organisatie uitgaat en welke besluiten te verwachten zijn. Ook is er tweemaal een gremia 

bijeenkomst met Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en Cliëntenraad over de toekomst 

ontwikkelingen van Zorgstroom bijgewoond. 

 

De OR heeft in 2021 zich met de volgende zaken bezig gehouden. 

 

Onderwerp 

 Wijziging aantal leden van bestuur   Onthouden van advies 

 Personeelsplan Verpleegkundige dienst EVV naar GVP Onthouden van advies 

 Leerhuis       Positief ten aanzien van de denkwijze  

         omtrent het leerhuis 

 Mandaat beslissingen omtrent corona tot en met 31 december 2021 

 Buurtteams Vlissingen MWW    Onthouden van advies 

 Samenwerking Zorgstroom / Orionis / UWV  Thans in behandeling 

 Opzet centraal roosterteam    Akkoord tot en met 5 september 2021 

 WKR 2021       Akkoord 
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 Thuiswerkbeleid      Akkoord 

 Vergoeding tunnelkosten     Akkoord 

 Kapstok Privacy beleid     Akkoord 

 Bedrijfskleding      Thans in behandeling 

 Attentieregeling      Akkoord 

 Geheimhoudingsverklaring    Akkoord 

 BalansBudget      Akkoord 

 Wijzigingen klachten reglement    Akkoord 

 Beleid Zorg continuïteit     Thans in behandeling 

 Wijziging cliënten rooster    Aanpassing van werkwijze 

 

In 2021 heeft de OR contact gehad met de achterban vanwege het personeelsplan 

verpleegkundige dienst EVV naar GVP (ook wel WOL). De OR is, middels een Zoom gesprek, in 

gesprek gegaan met de achterban. 

 

Na vele overleggen en gesprekken met de bestuurder en verschillende vakbonden heeft de OR 

bewerkstelligd dat de medewerkers extramuraal hun werkrooster niet hoeven aan te passen aan 

hun cliëntenrooster. De OR heeft hierin, in samenspraak met de RvB, ook zeker de achterban 

benaderd. De achterban kon per e-mail aangeven hoe vaak hun werkrooster aangepast moest 

worden. 

 

Indien cliënten op het laatste moment hun (zorg) afspraak afzeggen, waardoor de dienst/route 

van de medewerker wordt ingekort, heeft dit geen nadelige gevolgen voor het rooster van de 

medewerker. 
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3. 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. Aan het einde 

van het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe meerjarenstrategie 2022 – 

2026. Deze strategie is inmiddels vastgesteld. 

 

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. 
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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. 

 

4.3 Resultaten van het kwaliteitsbeleid 
 

Ook in 2021 heeft Zorgstroom de certificering 9001: 2015 succesvol doorlopen. In tegenstelling 

tot eerdere jaren is in 2021 de focus volledig gelegd op de activiteiten welke worden gefinancierd 

vanuit de zorgverzekeringswet. Voor de zorgverkoop van deze activiteiten is externe 

kwaliteitscertificering voorwaardelijk. De Wlz gefinancierde zorg wordt door het zorgkantoor 

getoetst via het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zorgstroom heeft de ISO certificering met vlag 

en wimpel doorstaan. Op een enkele opmerking na waren de auditoren vooral bijzonder 

enthousiast over de wijze waarop de zorg binnen onze organisatie wordt georganiseerd. 

 

In 2021 heeft Zorgstroom voor de wijkverpleging wederom de PREM (Patient Reported Experience 

Measure) laten uitvoeren. In 2021 hebben 113 cliënten de externe vragenlijst ingevuld. 

Zorgstroom scoorde een gemiddeld cijfer van 8.9, waar wij bijzonder trots op zijn. 

 

In de loop van 2021 hebben we een nieuw documentbeheersysteem in gebruik genomen. Middels 

de zogenaamde Handboekapp kunnen alle medewerkers (ook mobiel) de beleidsdocumenten en 

werkinstructies eenvoudig inzien. Ook is de inhoud van de klachtenprocedure van Zorgstroom 

aangepast en eind 2021 goedgekeurd. 

 

4.4 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers – personeelsbeleid 

 

Arbeidsmarkt 

Zorgstroom heeft in 2021 veel aandacht besteed aan werving en behoud van personeel. We zijn 

trots op de gerealiseerde instroom van 271 medewerkers (101,71 FTE). Helaas is er ook sprake 

van uitstroom, 312 medewerkers (104,5 FTE) hebben Zorgstroom in 2021 verlaten.  

 

Speerpunten personeelsbeleid 

2021heeft vanwege corona veel van onze medewerkers gevraagd. De werkdruk was, als gevolg 

van personele tekorten en een fors verzuim, bijzonder hoog. Het is steeds zoeken naar de juiste 

balans tussen de zorg draaiende houden, onze medewerkers gezond houden en invulling geven 

aan allerlei externe- en kwaliteitseisen. In deze dynamiek is er ook geprobeerd het 

personeelsbeleid ten uitvoer te brengen. Hierbij is vooral ingezet op opleiden, duurzame 

inzetbaarheid, binden en boeien van medewerkers en recruitment. 

 

Leerhuis 
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In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het Leerhuis. In het Leerhuis is de afdeling 

opleidingen ondergebracht, maar ook het beheer van het digitale leerplein. De visie op leren en 

ontwikkelen is herijkt en is nu gebaseerd op de volgende twee uitgangspunten: “leerlingen 

ontwikkelen zich gedurende hun opleiding tot een Zorgstroom collega” en “medewerkers kunnen 

zich binnen Zorgstroom gedurende hun gehele carrière blijven ontwikkelen”. Het mandaat over 

het leertraject is ondergebracht bij de praktijkopleiders. Zij maken keuzes die de leerling in staat 

stellen zich maximaal te ontwikkelen en hun diploma te behalen. Om een passend leerklimaat te 

organiseren is het werken met leerteams voorbereid. Het idee is dat binnen de divisie Zorg Thuis 

en Wonen & Zorg gewerkt gaat worden met deze leerteams. Een leerteam bestaat uit een groot 

aantal leerlingen van diverse leerjaren. De ouderejaars leerlingen krijgen ook een rol in de 

begeleiding van de eerstejaars. Daarnaast bestaat het team uit een aantal gediplomeerde 

medewerkers en een aantal zogenaamde leerling buddy’s. Deze buddy’s zijn collega’s die 

vanwege fysieke beperkingen niet (of niet meer volledig) in de zorg aan het werk kunnen. Zij 

gaan zich binnen het leerteam bezighouden met dagelijkse ondersteuning van en meewerken, 

meelopen met de leerlingen. Op moment van schrijven van dit jaarverslag is het eerste leerteam 

binnen Zorg Thuis al van start gegaan. 

 

Vitaliteit 

Het verzuimpercentage ligt in 2021 met 8,34% helaas ver boven ons normale gemiddelde 

verzuimpercentage. De impact van corona is dan ook enorm geweest in 2021. Het genoemde 

percentage is nog exclusief het thuisblijven van medewerkers vanwege de corona 

isolatieverplichting. Het percentage van tijdelijk niet inzetbare medewerkers ligt dus nog veel 

hoger. Naast het gemiddeld verzuim is er zorg voor de langdurige effecten van corona en de 

bijbehorende constante hoge werkdruk. Hoe ontwikkelt zich het verzuim in 2022. Mensen zijn 

langdurig over hun grenzen gegaan en de belasting, zowel fysiek als mentaal, is fors geweest. 

Vitaliteit is en blijft dan ook een zeer belangrijk thema. Om dit nog meer focus te geven is eind 

2021 het vitaliteitsteam samengesteld. De verzuim casemanagers, vitaliteitscoaches en de 

verzuim- en re-integratieadviseur zijn in één team ondergebracht. 

Arbeidsvoorwaarden en wetgeving 

In 2021 zijn weer de nodige personele beleidsnotities en richtlijnen aangepast of opgesteld. Zo is 

er thuiswerkbeleid en beleid met betrekking tot het balansbudget opgesteld. Verder is het nodige 

op het gebied van privacy/AVG aangaande medewerkers aangepast. 

 

4.5 Samenleving 
 

Mensen en veiligheid 

Ook in 2021 zijn verschillende initiatieven ondernomen om de veiligheid van medewerkers, 

cliënten en de woon- en arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk te waarborgen. Zo is er een 

nieuwe analyse gemaakt van alle vastgoedlocaties en is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

bijgewerkt. De HACCP-controles zijn uitgevoerd. De brandveiligheid op de locaties is 
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gecontroleerd en de veiligheidsregio heeft in de loop van 2021 een bezoek gebracht aan de 

locaties Hof Mondriaan en Hof ’t Seijs. Deze bezoeken zijn positief afgerond. Er is privacy beleid 

met een groot aantal beheersmaatregelen geformuleerd, wat op het moment van schrijven bij de 

ondernemingsraad is voorgelegd. 

 

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. 

 

Milieu 

Zorgstroom vindt het belangrijk om rekening te houden met het milieu en bij voorkeur voor 

duurzame oplossingen te kiezen. Zo wordt bij de aanschaf van nieuwe installaties altijd een check 

op duurzaamheid en energieverbruik gedaan. In 2021 zijn op alle locaties de 

verlichtingsarmaturen vervangen door ledverlichting. In ons complex aan de Vrijlandstraat is de 

verwarmingsketel vervangen door een energiezuinige verwarmingsinstallatie. In 2021 zijn de 

nodige voorbereidingen getroffen voor nieuw- en verbouwplannen. In de ontwerpen van deze 

projecten is ook aandacht voor duurzame en milieubewuste keuzes. 

 

4.6 Financieel beleid 
 

Algemeen 

Het rendement bedraagt 2,6%, dit is hoger dan in 2020 (2,1%). 

  

Opbrengsten 

De opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning zijn ruim 2% hoger dan vorig 

jaar. In deze opbrengsten zit een bedrag van € 1,9 miljoen (vorig jaar € 1,7 miljoen) aan 

vergoedingen ter compensatie van als gevolg van corona ontstane omzetderving en gemaakte 

meerkosten. 

 

Kosten 

De personeelskosten bedragen, evenals in 2020, circa 82% van de totale kosten en zijn ten 

opzichte van vorig jaar met 3% toegenomen, dit wordt m.n. veroorzaakt door hogere loonkosten 
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als gevolg van cao-stijgingen. De overige bedrijfskosten en de afschrijvingskosten bedragen, 

evenals in 2020, 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 

Corona had, evenals in 2020, zowel voor de opbrengsten als voor de kosten grote gevolgen. 

Gelukkig hebben de financiers van de zorg ook in 2021 compensatieregelingen ontwikkeld 

waarmee de financiële gevolgen als gevolg van corona beperkt zijn.   

 

Risicoparagraaf 

Evenals in 2020 is de impact van corona ook dit jaar groot. Vanuit financieel perspectief is de 

impact door de verschillende compensatieregelingen in beide jaren gering. Deze regelingen voor 

2020 zijn in 2021 grotendeels verlengd, zodat geen grote financiële impact wordt verwacht.  
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Geconsolideerde jaarrekening Stichting Zorgstroom 2021 

 
 

 

De geconsolideerde jaarrekening 2021 is te lezen op onze website www.zorgstroom.nl en op 

www.jaarverslagenzorg.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio's Jaarrekening Stichting Zorgstroom 2021 2020

RESULTAAT (resultaat / opbrengsten):

resultaat 1.548.039      1.212.562

opbrengsten 58.583.144    56.836.735

resultaatratio 2,6% 2,1%

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

vlottende activa inclusief liq. middelen 24.876.290    22.947.057    

kortlopende schulden 9.171.600      9.430.141      

quick-ratio 271,2% 243,3%

SOLVABILITEIT:

totaal eigen vermogen / balanstotaal (balanssolvabiliteit)

totaal eigen vermogen 36.022.888    34.411.515    

balanstotaal 51.331.659    50.502.143    

totaal eigen vermogen / balanstotaal 70,2% 68,1%

totaal eigen vermogen / totale opbrengsten (budgetratio)

totaal eigen vermogen 36.022.888    34.411.515    

totale opbrengsten 58.583.144    56.836.735    

totaal eigen vermogen / totale opbrengsten 61,5% 60,5%

http://www.zorgstroom.nl/
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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4.  De koers voor de komende jaren 
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Impact coronavirus  

Ook in 2022 worden we nog volop met de gevolgen van corona geconfronteerd. Ook al is de 

samenleving inmiddels weer helemaal open, zijn de gevolgen van corona in de zorg nog volop 

merkbaar. Het aantal besmettingen is in het eerste kwartaal van 2022 extreem hoog. Ook de 

verplichte thuisisolatie bij een positieve testuitslag heeft enorme impact op de formatie en de 

roosters. Zorg wordt soms uit nood afgeschaald tot strikt noodzakelijke zorg. 

Vanuit financieel perspectief is de impact in 20201 beperkt door de verschillende 

compensatieregelingen. Deze regelingen zijn voor 2022 nog niet duidelijk, maar naar 

verwachting zal er ook voor 2022 enige vorm van financiële compensatie georganiseerd gaan 

worden.  

Koers voor de komende jaren 

Gedurende 2021 heeft Zorgstroom haar nieuwe meerjarenstrategie voor de periode 2022 tot 

2026 geformuleerd. 

Missie, visie en kernwaarden 

Zorgstroom stelt zich in haar statuten tot doel om goede zorg te leveren, waarbij de behoeftes, 

wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen centraal staan en richtinggevend 

zijn voor de te bieden zorg. Hiervoor wordt een breed pakket aan zorg en 

ondersteuningsdiensten aangeboden. Deze maatschappelijke opdracht vertaalt zich anno 2022 

naar een organisatie die werkt vanuit de visie op positieve gezondheid, welke samengevat wordt 

in de slogan ‘Uw leven, Samen zorgen’. Samen zorgen we ervoor dat de cliënt het leven kan leven 

zoals hij of zij dat wil. Dat kunnen we niet alleen. Samen met de cliënt, diens 

netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, buurtbewoners en andere zorgverleners zorgen we 

daarvoor. We kijken naar de wensen en behoeften van de cliënt, maken een individueel plan en 

vervullen daarin samen ieders rol. De mogelijkheden van de cliënt zijn daarbij ons uitgangspunt. 

 

Zorgstroom biedt op Walcheren een breed scala aan diensten met als kern de zorg en 

ondersteuning aan huis en de mogelijkheid tot tijdelijk of permanent verblijf in onze 

woonzorgvoorzieningen. Cliënten wonen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Het eerste 

contact met Zorgstroom ontstaat veelal met de vraag naar huishoudelijke hulp, waarna op enig 

moment behoefte aan thuiszorg ontstaat. Als het thuis wonen niet langer gaat, verhuist de cliënt 

naar één van onze woonvoorzieningen. Dit kan in de vorm van een aanleunwoning (VPT), maar 

uiteindelijk ook opname op een verpleeglocatie. Ook in de allerlaatste levensfase biedt 

Zorgstroom zorg aan huis, in een locatie of in een hospice. Er wordt gewerkt vanuit de 

kernwaarden: Open, Passie en Samen. 

 

De missie, visie en kernwaarden vormen het vertrekpunt en de vertaling van onze 

maatschappelijke opdracht. Het blijft van belang om vanuit dit vertrekpunt steeds te anticiperen 

op de veranderingen in de omgeving en vanuit toekomstscenario’s zorg te dragen voor de 

financiële duurzaamheid van Zorgstroom. 

https://www.zorgstroom.nl/mantelzorg/
https://www.zorgstroom.nl/vrijwilligers/
https://www.zorgstroom.nl/over-ons/uw-leven-samen-zorgen/
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Strategie 2022 - 2026 

Zorgstroom blijft vasthouden aan haar visie en kernwaarden. We zijn een brede VVT-

zorgaanbieder op Walcheren en werken vanuit de visie op positieve gezondheid, samengevat in 

onze slogan ‘Uw leven, Samen zorgen’. De kern van de zorgactiviteiten van Zorgstroom bestaan 

uit palliatieve zorg, wonen en zorg, dagbesteding, wijkverpleging en huishoudelijke hulp en 

huishoudelijk zorg. Deze kern maakt het mogelijk om onze maatschappelijke opdracht, vanuit 

onze visie inhoud te blijven geven.  

 

Maatschappelijk Werk Walcheren staat wat verder af van onze kern zorgactiviteiten en vraagt 

gezien de gemeentelijke dynamiek om een strategische heroriëntatie. In de komende periode 

wordt de huidige ontwikkeling in het sociaal domein gevolgd en de juiste positie van MWW daarin 

bepaald. Hierbij wordt in overweging genomen dat het voorliggend veld in de toekomst steeds 

belangrijker wordt. Vanuit positieve gezondheid worden burgers vroegtijdig ondersteund, waarbij 

de inzet van professionele (duurdere) hulp, zoals wijkverpleging en Wmo diensten, zoveel 

mogelijk moet worden voorkomen. De gemeenten zien voordelen in de combinatie van welzijn en 

maatschappelijk werk. 

 

Hospicezorg is een kern zorgactiviteit en dient als zodanig onderdeel van Zorgstroom te blijven 

en behouden te worden voor de regio. De vorm waarin onze kleinschalige palliatieve hospicezorg 

wordt verleend zal worden heroverwogen. De financiering biedt onvoldoende dekking voor de 

huidige organisatievorm.   

 

In de komende beleidsperiode worden twee nieuwe woonzorg locaties gerealiseerd. Het project 

aan de Ravensteijnweg wordt aangekocht en omgebouwd tot een woonzorgcentrum en tevens 

nieuw hoofdkantoor. Het project aan de Churchilllaan wordt in samenwerking met Woongoed 

gerealiseerd. Zorgstroom ontwikkelt hier een verblijfslocatie en Woongoed appartementen, waar 

Zorgstroom de benodigde zorg levert. De locatie Nieuw-Sandenburgh wordt verbouwd naar een 

volwaardig verpleeghuis, zodat zorg met behandeling beter mogelijk is. De verpleeglocatie 

Buitenrust wordt aan het einde van de huurtermijn (2026) afgestoten, omdat het gebouw niet 

meer passend is voor de zorgkwaliteit die wij willen leveren. Met de verhuurder van Buitenrust 

wordt gekeken naar een nieuwe invulling van deze locatie wat kansen biedt in verdere groei. Het 

huidige hoofdkantoor aan de Breestraat wordt verkocht na oplevering van de Ravensteijnweg. 

 

Met genoemde woonzorglocaties groeit het aantal plaatsen voor verpleeghuiszorg, tijdelijk 

verblijf en VPT flink. Hiermee realiseert Zorgstroom groei en een verschuiving in de omzetmix. 

Het aandeel Wlz omzet wordt dominanter bij een min of meer gelijkblijvende omzet in de Wmo en 

de Zvw. Het financieel rendement zal daarmee na 2026 toenemen en duurzaam boven de 2% uit 

komen.  

 

Vanuit strategische personeelsplanning zal in de komende beleidsperiode het personeelsbeleid 

nadrukkelijk aandacht en invulling krijgen. De speerpunten betreffen werving en selectie, binden 
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en boeien, vitaliteit. De besturingsfilosofie blijft gebaseerd op zelforganisatie, wel zal er herijking 

plaatsvinden zodat het blijft passen bij het huidige werkklimaat, de personele krapte en bijdraagt 

aan het werkplezier. In 2022 wordt het Leerhuis geïntroduceerd en wordt gestart met leerteams. 

De komende jaren zal hiermee de groei van het aantal leerlingen worden opgevangen. 

 

Naast aandacht voor personeelswerving en personeelsbehoud wordt de slag gemaakt naar anders 

werken en innovatie. Op de verpleeglocaties en in de wijkzorg zal gezocht worden naar manieren 

om de zorg inhoudelijk anders te organiseren. Hierbij wordt volop ingezet op preventie en het 

betrekken van (technologische) hulpmiddelen bij het verlenen van de zorg. Dit is nooit een 

vervanging van de zorg, maar weldegelijk ter aanvulling waardoor we met minder mensen meer 

kwalitatief goede zorg en ondersteuning kunnen bieden. We moeten naar het uitgangspunt 

‘digitaal tenzij...’. In de komende vier jaar wordt grootschalig domotica uitgerold binnen onze 

woonzorg locaties. Ook op het verder automatiseren van de ondersteunende processen wordt 

ingezet. 

 

In de zorg blijven we inhoud geven aan onze visie, gebaseerd op positieve gezondheid. We gaan 

uit van wat de cliënt nog wel kan in plaats van wat zijn beperkingen zijn. Zelfredzaamheid en 

inzet van familie, netwerk en vrijwilligers. Preventie wordt een belangrijk thema. Zorg voorkomen 

of uitstellen is nodig om de druk op de zorg te beperken, maar ook vroegtijdig het gesprek 

aangaan over de gevolgen van ouder worden en hoe thuis wonen mogelijk kan blijven. 

 

Om de ambitie in de komende jaren waar te maken wordt actief gezocht naar en gewerkt aan 

samenwerking. Dit doen we in verschillende netwerkverbanden in de Zeeuwse regio, zoals de 

Zeeuwse Zorg Coalitie en de Zeeuwse Verbinding. Gezamenlijke afstemming tussen de VVT-

zorgaanbieders, maar ook participeren in zorgketens gericht op de juiste zorg op de juiste plaats. 

Met name huisartsen en het ziekenhuis zijn daarin belangrijke partners.  
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Samenstelling en redactie 

Bestuurssecretariaat  Slavica Gielisse 

Marketing & Communicatie Sharon Lukasse  

 

 

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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