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Maatschappelijk verslag 
 

1 Uitgangspunten van de verslaggeving 
 
Het afgelopen jaar was een bijzonder en roerig jaar voor SWZ! Het was ook een verdrietig jaar 
door het verlies van twee medewerkers. Beide hebben zij helaas een ongelijke strijd verloren. 
 
De uitvoer van het Sociaal Plan is in het verslagjaar van start gegaan. Het betrof vooral 
medewerkers met functies binnen de afdeling Facilitaire Dienst die boventallig verklaard zijn. Met 
die medewerkers zijn gesprekken gevoerd, waarbij de meeste zijn herplaatst in de zorg, een 
andere functie binnen de organisatie of elders een baan hebben gevonden. Een groot aantal is 
begonnen met de MMZ-opleiding. Vooralsnog hebben we helaas van een medewerker afscheid 
moeten nemen doordat die niet herplaatst kon worden binnen de organisatie. 
 
In februari 2017 van nieuwbouwproject Bellesteijn heeft Mona Keijzer het startsein gegeven voor 
de bouw. Hier komen 24 appartementen voor kleinschalig wonen. In juli 2017 vond de officiële 
handeling plaats bij nieuwbouwproject Willibrord onder het toeziend oog van de burgemeester. De 
echte bouwactiviteiten van Willibrord konden eindelijk in november van start gaan.  
Hiermee was een nieuwe fase aangebroken, namelijk het verder concretiseren van de plannen 
van het omzetten van grootschaligheid naar kleinschaligheid. Hiervoor zijn 2 stuurgroepen 
opgericht; stuurgroep Zorg en een stuurgroep Facilitair om het kleinschalig wonen op alle 
aspecten goed neer te kunnen zetten. Ook is een nieuwe functiestructuur opgezet en uitgerold. 
Bellesteijn wordt in mei 2018 opgeleverd en Willibrord hopelijk begin 2019. 
 
Aan het eind van het verslagjaar is de zelfsturing van de projectstatus af en is daarmee een 
definitief onderdeel geworden van de organisatie. De overstijgende zaken op dit gebied pakken de 
coaches met het team op. 
 
SWZ heeft zich bij het opstellen van dit jaardocument laten leiden door bijlage 2 van de Regeling 
Verslaggeving Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), waarbij gebruik is gemaakt van de indeling 
van het voorbeeld jaardocument 2011 zoals dit door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport aan de sector  beschikbaar is gesteld. Hiermee worden alle hoofdonderwerpen uit bijlage 
2 behandeld. Voor zover in dit verslag subonderdelen of nadere detaillering uit bijlage 2 
ontbreken, zijn deze voor SWZ hetzij niet van toepassing, hetzij geen onderwerp van specifiek 
beleid. 
 
In dit jaardocument vindt u (deels in hoofdlijnen, deels expliciet) de ontwikkelingen die SWZ het 
afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Ten behoeve van de leesbaarheid is in dit jaardocument 
dezelfde opzet als in de voorgaande jaren gehanteerd. 
 
N.Th.M. Olsthoorn 
directeur/bestuurder 
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2 Profiel van de organisatie 

2.1 Algemene identificatiegegevens  

Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende rechtspersoon  

Adres Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 

Postcode 2242 LJ 

Plaats Wassenaar 

Telefoonnummer 070-5122300 

Identificatienummer Kamer van Koophandel  27272512 

E-mailadres n.olsthoorn@swz-zorg.nl  

Internetpagina www.swz-zorg.nl  

 

2.2 Structuur van het concern 

De instelling is een Stichting bestaande uit: 

 Stichting Wassenaarse Zorgverlening, waaronder resulteren SWZ Willibrord, SWZ 
Sophieke, SWZ Thuiszorg en SWZ Huishouding (via Wmo) 

 Stichting De Lindenhof   
 
In het verslagjaar is de volgende samenstelling van toepassing: 
 
Raad van Toezicht: 
De heer G. Ensing - voorzitter 

Mevrouw F.W.A.A. Eurlings - vicevoorzitter 

De heer H.D. Oostmeijer - lid 

Mevrouw D.E.J. Vree-van Dam 
De heer J.J. Herst 

- 
- 

lid 
lid 

Mevrouw T.E. Smits-Hoekstra - lid 

   

Bestuurder: 
De heer N.Th.M. Olsthoorn 
 
Managementteam: 
Mevrouw I. Brugman                                            -         manager Beheer en Projecten 
De heer A.J.B. Zaal                                              -         manager PO&O 
De heer P.J.A.D. Westerhoven                            -         manager Financiële Zaken 
 
De heer A.J. Bil                                                    -         adviseur managementteam en bestuurder 
 
De organisatie is verdeeld in 7 functiegroepen, te weten: 
1. Somatiek  
2. Psychogeriatrie  
3. Extramuraal 
4. Facilitair  
5. Restauratieve dienst  
6. Financiële Administratie 
7. Afdeling PO&O 
 
Samenstelling Cliëntenraad SWZ: 
Twee bewoners van de woningen gelegen op het terrein (thuiszorg); 
Een vertegenwoordiger van de groepswoning; 
Drie vertegenwoordigers van het verpleeghuis; 
Er is een vacature voor een vertegenwoordiger van een bewoner van het verzorgingshuis en voor 
een cliënt in de thuiszorg. 

mailto:n.olsthoorn@swz-zorg.nl
http://www.swz-zorg.nl/
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In de cliëntenraad hebben als gevolg van de situatie van de cliënten (cliënten met een hoge 
zorgindicatie) familieleden en vertegenwoordigers zitting. Deze cliëntenraad vergadert zesmaal 
per jaar en bespreekt zowel algemene als locatiegebonden onderwerpen, waarbij de directeur 
aanwezig is. Voorheen waren er 2 cliëntenraden, deze zijn in 2017 samengevoegd naar 1 
cliëntenraad. 
 
Samenstelling Ondernemingsraad SWZ: 
Zes vertegenwoordigers uit de zorg; 
Een vertegenwoordiger Facilitair;  
 
De ondernemingsraad vergadert eenmaal per zes weken. Hij vergadert eenmaal per acht weken 
met de directie.  
 

 



 
 

1 
Organogram: 



 
 

2.3 Kerngegevens 

2.3.1.1 Kernactiviteiten en nadere typering 

SWZ kent vier kernactiviteiten: 
 
1. Intramurale verzorging/verpleging: 

- SWZ Willibrord:  
SWZ Willibrord levert zorg in het verzorgingshuis/verpleeghuis SWZ Willibrord (20 
verzorgingshuisplaatsen en 76 verpleeghuisplaatsen) en het complex De Ridderhof (18 
seniorenwoningen). 
  

- SWZ Sophieke: 
SWZ Sophieke wordt gevormd door het verzorgingshuis/verpleeghuis SWZ Sophieke (14 
verzorgingshuisplaatsen en 23 verpleeghuisplaatsen) en het aanpalende complex Luciehof 
met 36 woningen. Daarnaast zijn er op die locatie 54 seniorenwoningen (Sophieke Hoven) en 
een groepswoning SWZ Amaliahof (12 verpleeghuisplaatsen). 

 
2. Extramurale verzorging/verpleging en huishouding:  

- SWZ Thuiszorg: 
Binnen de gemeente Wassenaar zijn vier thuiszorgteams actief. Elk team levert thuiszorg aan 
mensen woonachtig in een specifieke wijk. De thuiszorgteams werken decentraal om 
maximaal in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en sociale samenhang van de 
betreffende wijk. De thuiszorgteams bestaan uit verzorgenden niveau 2, niveau 2Plus, niveau 
3 MMZ, niveau 3IG verpleegkundigen en wijkverpleegkundigen. Binnen de teams zijn ook 
medewerkers voor de huishouding actief. Het voordeel hiervan is dat in specifieke situaties 
ondersteuning in de huishouding en niet complexe ADL gecombineerd kunnen worden. Ook 
krijgt de cliënt hierdoor minder medewerkers over de vloer voor de benodigde handelingen. 
Dit geeft meer rust bij de uitvoer van ondersteuning.  

- Naast thuiszorg levert SWZ ook ondersteuning bij het voeren van het huishouden 
(huishoudelijke hulp). Dit gebeurt zoals eerder beschreven vanuit de thuiszorgteams bij 
ondersteuningscombinaties, maar ook vanuit een apart daarvoor ingerichte afdeling. Vanuit 
de afdeling Huishouding levert SWZ ondersteuning bij de huishouding. Het gaat hier om een 
zeer breed scala van ondersteuningsvragen, zoals o.a. de was doen en ondersteuning bij 
boodschappen. Maar ook het schoonmaken van de gehele woning en bijvoorbeeld het 
hebben van een regiefunctie bij het voeren van het huishouden.  

 
3. Geclusterde gehandicapten zorg (ADL-assistentie) 

- De Bonte Os is een appartementencomplex waar vijftien bewoners met een lichamelijke 
beperking wonen. Per cliënt is het appartement bouwkundig aangepast. SWZ levert aan de 
desbetreffende cliënten hulp bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) op 
afroep.  

 
4. Dagbesteding verstandelijk gehandicapten 

- De Zorg- en Kinderboerderij is een aparte stichting in Wassenaar waar mensen met een 
verstandelijke handicap dagbesteding kunnen krijgen. De cliënten worden daar ondersteund 
door medewerkers van SWZ in de dagbesteding. De dagbesteding bestaat uit het verzorgen 
van dieren, het onderhouden van de groenvoorziening en het te woord staan van bezoekers.  

 
Alle vier de kernactiviteiten zijn gevestigd in de gemeente Wassenaar. In totaal waren aan het 
einde van het verslagjaar circa 357 medewerkers in dienst. Zij worden ondersteund door circa 135 
vrijwilligers. 
 
Producten van SWZ 
SWZ biedt de volgende producten: 
- Verzorging, verpleging en begeleiding; - Alarmering met professionele opvolging; 
- Psychogeriatrische zorg; - Huishouding; 
- Thuiszorg; - Logeergelegenheid; 
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- Zorgcoördinatie - Ontspanningsmogelijkheden; 
- Casemanagement; - Maaltijdvoorziening; 
- Tijdelijke opname; - Opleidingen; 
- Persoonsgebonden budget (pgb); - Dagbesteding 

 

 

2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 

Kerngegeven Aantal/bedrag 

Cliënten   

Aantal intramurale cliënten per einde verslagjaar 131 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 25 

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde 
verslagjaar 

398 

Capaciteit  

Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar 181 

Productie  

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar  15.546 

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 34.952 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 6.090 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 41.863 

Personeel  

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  357 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 221 

Bedrijfsopbrengsten  

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 14.952.290 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten  10.757.586 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  4.194.704   
 

 

2.3.3 Werkgebieden  

SWZ is actief binnen de gemeente Wassenaar. Deze gemeente ligt tussen Den Haag en Leiden 
tegen de kust van de Noordzee. 
Gezien de scope is SWZ voor de inwoners van de gemeente dé lokale organisatie voor zorg en 
ondersteuning.  
Wassenaar telt circa 26.055 inwoners. 22% zit in de leeftijdscategorie 50-64 jaar. 25,2% is 65 jaar 
en ouder (bron: CBS). Hieruit blijkt dat Wassenaar flink vergrijst. 

 

2.4 Samenwerkingsrelaties  

SWZ heeft naast eerder genoemde samenwerkingspartners te maken met een aantal externe 
partijen (stakeholders). Onder andere: 
Het Zorgkantoor 

-    In 2017 heeft er regelmatig overleg plaatsgevonden. Er is relevante informatie ten behoeve 

van de zorginkoop uitgewisseld. SWZ heeft regelmatig met het Zorgkantoor diverse discussies 

gevoerd over de controlelijsten.  
 
Zorgscala 

- Zorgscala bestaat uit de directies/bestuurders van verzorgingshuizen, verpleeghuizen en 
thuiszorgorganisaties in Den Haag en omstreken. Het doel van dit overleg is het informeren 
over ontwikkelingen en het afstemmen daarvan. Zorgscala is branchebreed. Door de 
deelname aan Zorgscala is SWZ ook verbonden met de Stichting Transmurale zorg Den Haag 
en omstreken. 
 

Gemeentelijke politiek 
- Samen met de Wassenaarsche Bouwstichting en een aantal leden van de Raad van Toezicht 

worden er jaarlijks presentaties gehouden voor alle fracties van alle politieke partijen in 
Wassenaar over de nieuwbouw van SWZ Willibrord.  



 9 

Wassenaarse huisartsen 
- Maandelijks is er een groot keten Multi Disciplinair Overleg met alle huisartsen in Wassenaar.  

In Wassenaar zijn verschillende zorgketens uitgerold; diabeteszorg, VRM, COPD en 
ouderenzorg. Gestart wordt met een inhoudelijke presentatie over een van de ketens van 15 
minuten. Vervolgens is er ruimte om in kleine groepen uiteen te gaan voor patiëntoverleg.  

 
Sociaal Kontakt Wassenaar (SKW) 

- Het SKW organiseert maandelijks bijeenkomsten over sociaal maatschappelijke thema’s. 
Alle organisaties die actief zijn op dit gebied zijn er welkom. Vanuit SWZ wordt regelmatig aan 
deze bijeenkomsten deelgenomen. In het afgelopen jaar is regelmatig de Wmo binnen het 
SKW besproken.  

 
Wassenaarsche Bouwstichting (WBS)  

- De samenwerking tussen SWZ en de WBS maakt het mogelijk Wonen, Welzijn en Zorg beter 
op elkaar af te stemmen. Een groot deel van de complexen is eigendom van de WBS; het 
verzorgingshuis SWZ Willibrord, De Ridderhof, SWZ Amaliahof, Sophieke Hoven en de 
Luciehof. De WBS is verantwoordelijk voor de huisvestingstaken en SWZ neemt de zorgtaken 
op zich.  

 
Woningbouwvereniging St. Willibrordus (WvW)  

- Net als de WBS wordt de WvW naast verhuurder ook een belangrijke samenwerkingspartner 
bij de ontwikkeling van de geplande nieuwbouw elders in Wassenaar. Hier worden 24 plaatsen 
voor kleinschalig wonen gebouwd. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouw van de nieuwbouw 
werken diverse actoren van de WvW en SWZ nauw samen. 

 
Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMO, was voorheen SWOW)  

- In samenwerking met de SMO is een open eettafel georganiseerd aan de locatie 
Hillenaarlaan. Daarnaast is in samenwerking met de SMO bij de bewoners van de 
Hillenaarlaan onderzocht aan welke activiteiten zij behoefte hebben. Waar nodig, wordt daarop 
ingegaan. Tevens is er in samenwerking met de SMO, WBS en SWZ een aantal activiteiten op 
de locatie Oosthof gestart. Dit is met name bedoeld voor de bewoners van Wassenaar.  

 
Gemeente 

- In 2016 heeft de gemeente de subsidie ‘diensten wonen met zorg’ (alarmering) helaas 
stopgezet. Daarnaast zijn er intensieve discussies en contacten geweest met de gemeente in 
het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Er is in H6 verband 
samengewerkt met gemeenten en aanbieders om het toekomstige aanbod van ondersteuning 
vanuit de Wmo vorm te geven. 
  

Zorginstelling het Van Ommerenpark (VOP)  
- Vanaf 2008 werkt SWZ samen met het VOP. Aan de basis van deze samenwerking ligt een 

samenwerkingsovereenkomst waarin de inzet van beide organisaties staat vermeld. SWZ en 
het VOP werken voornamelijk samen op staf- en managementniveau. De afdelingen PO&O, 
Financiële Zaken, Cliëntadministratie en de kwaliteitscoördinator voeren hun werkzaamheden 
uit voor beide organisaties. De manager Financiële Zaken is per 1 januari 2016 voor 18 uur in 
dienst bij het VOP. Daarnaast is de manager PO&O actief binnen het MT van het VOP. De 
wederzijdse inzet gaat uit van gelijkwaardigheid en met een gesloten beursconstructie. Door 
het samenvoegen van de genoemde stafafdelingen wordt de benodigde overhead zo efficiënt 
mogelijk vormgegeven. Daarnaast wordt de aanwezige kennis optimaal benut. Dit komt ten 
goede aan de kwaliteit van de benodigde ondersteuning. 

 
Het Alzheimercafé 

- In 2009 is er in Wassenaar door acht samenwerkende organisaties met subsidies van de 
Gemeente Wassenaar een Alzheimercafé opgericht. Vanuit SWZ participeert een MT-lid in de 
stuurgroep, één van de casemanagers in de werkgroep en zijn de casemanagers bij de 
bijeenkomsten aanwezig. 
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Ketenzorg Dementie. 
- SWZ is lid van de keten Dementie van de Stichting Transmurale zorg Haaglanden. 

Het netwerk dementie streeft ernaar de samenhang in de zorg aan cliënten met dementie en 
hun naasten in de regio Haaglanden te bevorderen. De netwerkpartners werken samen met 
andere organisaties (zoals gemeenten, de zorgkantoren en welzijnsorganisaties) aan 
afstemming en verdere ontwikkeling van de zorg en ondersteuningsmogelijkheden voor 
mensen in de verschillende fasen van dementie. Alzheimer Nederland neemt deel aan de 
stuurgroep en vertegenwoordigt het cliëntenperspectief.  

 
Netwerk Palliatieve zorg 

- SWZ is lid van het Palliatieve Zorg Netwerk. Het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden richt 
zich op het versterken van de samenwerking en het verbeteren van de kwaliteit van de 
palliatieve zorg. Daarbij staat kennis delen centraal. Het Netwerk omvat Den Haag, Rijswijk, 
Leidschendam, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer, een regio met ruim 750.000 inwoners. 
Het Netwerk is een open samenwerkingsverband van verschillende organisaties en wordt 
gecoördineerd door een netwerkcoördinator.  

- Binnen SWZ is in 2013 een werkgroep Palliatieve zorg opgezet met als doel de palliatieve zorg 
binnen SWZ verder te ontwikkelen. Een aantal medewerkers hebben een scholing van het 
Netwerk Palliatieve zorg gevolgd.  

 

3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en 
medezeggenschap 

3.1 Normen voor goed bestuur 

Zorgbrede Governancecode 
Afspraken zijn gemaakt en vastgelegd om gevolg te kunnen geven aan de in 2011 vernieuwde 
Statuten en Reglementen van Bestuur en van Toezicht. SWZ voldoet daarmee aan de richtlijnen 
van de Zorgbrede Governancecode. Zo wordt op een systematische manier omgegaan met 
onderwerpen als risicobeheersing en interne beheersing- en controlesystemen. 
 
SWZ zal haar taak blijven uitoefenen geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus in 
overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke kerk en de leer van de Protestantse Kerk 
in Nederland. Deze uitgangspunten worden bewaakt door de Commissie van Ethiek en Religie. 

 

3.2 Raad van Bestuur / directie 

Samenstelling Raad van Bestuur 

Naam Bestuursfunctie 

N.Th.M. Olsthoorn bestuurder 

 

De bestuurder van Stichting Wassenaarse Zorgverlening is de heer N.Th.M. Olsthoorn. 
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie, 
hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van 
de zorgorganisatie, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. 
De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
De bestuurder verschaft tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak 
van de Raad van Toezicht, onder meer door het rapporteren van de risico’s verbonden aan de 
activiteiten van de zorgorganisatie. Financiële overzichten en de interne risicobeheersing- en 
controlesystemen worden besproken met en gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. 
 
Er is binnen de instelling geen belangenverstrengeling tussen de bestuurder en onderdelen van 
de organisatie. 
Vanaf 1 januari 2016 geldt voor de zorg- en welzijnssector een sectorspecifieke Wet normering 
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bezoldiging topfunctionarissen (WNT). De Raad van Toezicht heeft in overeenstemming met deze 
sectorspecifieke WNT2 de stichting ingeschaald op basis van een puntensysteem en totale omzet. 
Uit deze analyse en in relatie tot de omzet van SWZ is de conclusie dat SWZ in klasse II valt. 
Klasse II kent een bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 121.000. De beloning 
van de Raad van Bestuur is vastgesteld voor 01-01-2013 op basis van de destijds geldende 
regeling van de NVZD, waardoor nu sprake is van overgangsrecht. 

 

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht) 

Samenstelling Raad van Toezicht (RvT) 
De samenstelling van de RvT wijzigde per 1 juli 2017 doordat de tweede termijn van de heer Bracht 
afliep. Hij trad terug en werd opgevolgd door mevrouw Hoekstra-Smits. De samenstelling en de 
taakallocatie is sinds 1 juli 2017 als volgt: 

Naam Aandachtsgebied Termijn tot 

G. Ensing Gemeentelijk bestuurlijke en juridische zaken, voorzitter 03-02-2022 

F.W.A.A. Eurlings Algemeen zorgbeleid, vicevoorzitter 09-05-2019 

H.D. Oostmeijer Vastgoedontwikkeling en accommodatiebeheer 01-01-2019 

D.E.J. Vree-van Dam Cliëntenraden, welzijnswerk  07-05-2020 

J.J. Herst  Financiële zaken 14-12-2023 

T.E. Smits-Hoekstra Bedrijfsvoering 01-07-2025 

 
Toezicht op strategie en prestaties 
In 2017 kwam de RvT vier keer bijeen in een reguliere vergadering met de bestuurder. Daarnaast 
was er nog een beleidsdag gezamenlijk met de bestuurder en het managementteam.  
 
Tijdens de beleidsdag kwamen aan de orde het meerjarenbeleid van SWZ, de ontwikkelingen 
rond de langdurige zorg (Wlz), de verpleegkundige thuiszorg (Zvw) en de huishoudelijke zorg 
(Wmo) en de ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsvoering binnen SWZ; zelfsturing, 
opleiding van de medewerkers en de ontwikkeling van het kwaliteitskader. 
 
In de reguliere vergaderingen werd goedkeuring verleend aan de jaarrekening over 2016 inclusief 
het Treasurystatuut en de begroting voor 2018. Met instemming werd kennis genomen van het 
kwaliteitskader, de uitkomsten van de audits en kwaliteitsinspecties en overige situationele 
onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering. Waar dienstig werd de bestuurder in de 
vergaderingen ondersteund door leden van het managementteam. Gezien de ontwikkelingen werd 
ruime aandacht besteed aan de voortgang van de nieuwbouw Bellesteijn en de vertraagde 
voorbereiding van de nieuwbouw aan de Poortlaan.  
 
Ook de Financiële Commissie heeft zich per kwartaal op de hoogte laten stellen van de financiële 
ontwikkelingen en de financiële risico’s binnen SWZ.  
 
De strategie van de bestuurder richtte zich met instemming van de Raad op kwalitatief goede 
intramurale zorg, met zowel voldoende aandacht en capaciteit voor de psycho-geriatrische 
zorgcapaciteit alsook de somatische capaciteit. De huidige huisvesting is daarin een belemmering, 
maar de nieuwbouw zal hierin sterke verbeteringen mogelijk maken, o.a. door de kleinere 
woongroepen. Daarnaast wordt binnen de kaders van de externe stakeholders (gemeentes en 
zorgverzekeraars) aan de thuiszorg zowel kwantitatief als kwalitatief de nodige aandacht besteed. 
Steeds meer mensen worden geacht zolang als mogelijk in hun eigen woonomgeving te blijven, 
waar nodig aangevuld met thuiszorg. Voor deze groep wordt tevens een aantal 
dagbestedingsactiviteiten aangeboden om sociale betrokkenheid te bevorderen en eenzaamheid 
te voorkomen. 
 
In augustus 2017 kwam de Raad zonder bestuurder bij elkaar voor zelfevaluatie en gezamenlijke 
beoordeling van het functioneren van de bestuurder. Het functioneren van de bestuurder werd als 
strategisch en operationeel sterk beoordeeld. Dit is van groot belang in de huidige situatie waarbij 
alle betrokkenen (personeel, cliënten) begrip moet bestaan voor de veranderingen. 
Financieel staat SWZ op vaste bodem hetgeen van groot belang is in de huidige grote 
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veranderingen in de financiering van de verschillende onderdelen van de zorg. In het kader van de 
nieuwbouwprojecten is het overleg tussen de bestuurder van SWZ en de bestuurders van de 
betrokken woningbouwcorporaties intensief. Waar nodig wordt ondersteuning gegeven van de 
RvT. De relatie met de gemeente is intensief, zowel op ambtelijk als politiek niveau waarin zowel 
bestuurder als RvT een rol spelen. Hierbij gaat het om de geplande nieuwbouw als de rol van de 
gemeente in de toewijzing van middelen voor de Thuiszorg en de sociale activiteiten voor ouderen 
in Wassenaar. 
 
In juli 2017 is aan het bestuur van de Zorg- en Kinderboerderij in Wassenaar het bestaande 
contract voor dagbegeleiding opgezegd. Het bestaande contract voldeed niet aan de eisen welke 
SWZ hieraan moest stellen, o.a. ten aanzien van de financiële vergoedingen. Helaas heeft eerder 
overleg geen goed alternatief opgeleverd. 
 
Financiën 
In de RvT-vergadering van 8  mei 2017 keurde de Raad de jaarrekening 2016 goed. Van het 
accountantsverslag inclusief de positieve beoordeling door het accountantsbureau Verstegen 
werd met instemming kennis genomen. Het accountantsbureau gaf evenals voorafgaande jaren 
een goedkeurende verklaring af. De financiële positie van SWZ werd solide bevonden. 
 
Aan de behandeling in de RvT van de financiële stukken was een intensief vooroverleg van de 
Financiële Commissie met bestuurder, financieel verantwoordelijke SWZ betrokkenen en 
accountant voorafgegaan. 
 
Nieuwbouw verpleegkundige capaciteit Poortlaan en Bellesteijn 
In de RvT kwam meermalen de voortgang van de nieuwbouw aan de Poortlaan en Bellesteijn voor 
zware verpleegkundige zorg aan de orde.  
Door externe oorzaken heeft de bouw aan de Poortlaan pas in het vierde kwartaal van 2017 een 
aanvang gekregen. Naar verwachting is de oplevering medio 2019. Voor de locatie Bellesteijn met 
wijkgebonden capaciteit van 24 plaatsen zal in maart 2018 worden opgeleverd. 
 
Waarborg onafhankelijkheid leden: Reglement van Toezicht 
In 2017 deden zich geen belangenverstrengelingen voor bij de leden van de Raad van Toezicht. 
 
Bezoldiging RvT                                                                                                                                             
De leden van de RvT ontvangen jaarlijks een gepaste financiële vergoeding voor het uitvoeren 
van hun toezichthoudende taak. Uit oogpunt van good governance is het verstrekken van een 
financiële compensatie aan leden van het toezichthoudend orgaan gewenst. De vergoeding per 
RvT-lid bedraagt op jaarbasis € 2.500,- en is ten opzichte van de normen laag te noemen. In 
overleg met de accountant is gezocht naar aanpassingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Belangrijk motief voor de individuele leden om als toezichthouder op te treden is de 
maatschappelijke betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de zorgsector en het daaraan kunnen 
leveren van een positieve bijdrage. 
 
Commissies RvT 
De RvT kent de volgende commissies: 

- Selectiecommissie met als leden mevrouw Eurlings en de heer Ensing. 
Taak: werving- en selectieprocedure ter voorbereiding van besluitvorming in de RvT 

- Audit- of Financiële commissie met als leden mevrouw Smits-Hoekstra en de heren 
Oostmeijer en Herst.                                                                                                                                                                                                        
Taak: voorbereiding bespreking financiële documenten in de RvT waarvoor overleg met 
de accountant. 

- Werkgeverscommissie met als leden de heren Oostmeijer en Ensing 

Taak: voorbereiding van de beoordeling door de RvT van de bestuurder en het resultaat 

met betrokkene bespreken en schriftelijk vastleggen. 

- Kwaliteits- en Risicocommissie met als leden de dames Vree-van Dam, Eurlings en 

Smits-Hoekstra. 

Taak: toezicht op kwaliteit en risicobeheersing. In de uitwerking hiervan treedt de 
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commissie in overleg met zowel de OR als de CR. 

 

3.4 Bedrijfsvoering 

Planning en controlcyclus 
Elke maand wordt er een cumulatief vergelijk gemaakt tussen de begrote en werkelijke 
personeelskosten en elk kwartaal een vergelijk tussen de begrote en werkelijke totale 
exploitatiekosten. In beide overzichten wordt rekening gehouden met de gerealiseerde productie 
en de productieafspraken met het Zorgkantoor. Iedere manager is hierdoor in staat een goede 
bedrijfsvoering te regelen op zijn of haar onderdeel. 
 
Administratieve organisatie en interne controle (Regeling AO & IC Wlz zorgaanbieders) 
De administratieve organisatie en interne controle van de stichting is beschreven en vastgelegd. 
De controller fungeert hierbij als interne controle functionaris en is eindverantwoordelijk voor de 
vastlegging van de procedures voor de Regeling AO & IC zoals die zijn bepaald door de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In dit stuk wordt ingegaan op zowel administratieve processen 
rondom de registratie als op de controle van de productregistratie. De nadruk van de interne 
controles ligt bij de thuiszorgproducten, aangezien de risico’s van foute registratie hierbij het 
grootst zijn. De stichting heeft zich dat ook bijtijds gerealiseerd en daarop maatregelen genomen 
om dit risico zo klein mogelijk te houden. Er is een volledig geautomatiseerd registratiesysteem 
(IO van Nedap). Vanuit dit systeem kan op elk moment worden nagegaan hoe o.a. de verhouding 
is tussen de geleverde productie en indicatiestelling van de cliënt.  
Inmiddels is de productie 2017 gecontroleerd door de accountant. De accountant heeft een 
controleverklaring afgegeven dat de gedeclareerde productie 2017 in overeenstemming is met de 
hiervoor geldende bepalingen van de beleidsregel nacalculatie van de NZa. 
 
Kostprijzen 

Intern is begonnen aan een berekening van kostprijzen per product. Per productsoort vindt er een 
toerekening plaats. Hierdoor is er duidelijkheid gekomen in de resultaten per productsoort en 
kunnen er keuzes worden gemaakt in de bedrijfsvoering op deze onderdelen. Bij het maken van 
die keuzes zijn overigens niet alleen de cijfers maar ook strategie en zorgvraag bepalend. 
 
Onderhandelingen met de zorgverzekeraars 
In 2017 is de extramurale zorg aanbesteed door de individuele zorgverzekeraars. Zowel prijs als 
kwaliteit is hierbij leidend geweest. In 2017 viel de gemaakte productie binnen de afspraken met 
de zorgverzekeraars. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Gemeenten zijn met de Wmo verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning. 
Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten, die het de mensen mogelijk maken om mee te 
doen in de samenleving. Per 1 januari 2015 kregen gemeenten van de overheid meer zorgtaken. 
Vanaf 1 januari 2016 konden de cliënten zogenoemde dienstenvouchers via de gemeente 
inkopen. In 2017 zijn deze dienstenvouchers weer afgeschaft en kan men de ondersteuning via 
het Wmo-loket aanvragen.  
 
Onderhandelingen met het Zorgkantoor 
De invoering van intramurale zorgzwaartepakketten financiering in de Wlz is bedoeld om de 
omslag van aanbod- naar vraagsturing te bevorderen. Het zorgzwaartepakket geeft de cliënt meer 
ruimte om zijn recht op zorgverlening naar eigen wens in te vullen. 
Ook in 2017 waren de ZZP’s de basis voor het intramurale budget. Er is een lichte onderproductie 
in 2017 gerealiseerd. 
 
Beheer en control samenwerkingsverbanden 
Op diverse zaken wordt er goed samengewerkt met verschillende andere zorginstellingen en ook 
met de Wassenaarsche Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus. De risico’s 
zijn hierbij zeer beperkt aangezien er geen financiële afhankelijkheid is. Elke partner binnen de 
samenwerking is verantwoordelijk voor zijn eigen financiële huishouding op het onderdeel, waarin 
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wordt samengewerkt. 
 
Bonte Os (ADL-cluster) 
Per 1 januari 2015 zijn de ADL-clusters weer vanuit een subsidieregeling gefinancierd. Dit 
betekent dat een nieuwe cliënt eerste een geldige indicatie vanuit de CIZ moet hebben, voordat 
de cliënt in de Bonte Os kan komen wonen. Alle appartementen zijn bewoond. 
 
Risico invoering nieuwe kapitaalslastenbekostiging 
In 2018 zal de nacalculatie van kapitaallasten worden beëindigd. Het bouwregime is begin 2009 
vervallen en steeds meer is er sprake van integrale tarieven voor geleverde prestatie of 
normatieve vergoedingen (extramuraal en kleinschalig wonen is dit reeds langer het geval). Met 
ingang van 1 januari 2012 zijn de ZZP tarieven opgehoogd met de kapitaalslastencomponent. 
Voor zorginstellingen betekent deze invoering een verhoging van de financiële risico’s. De risico’s 
die we gaan lopen zijn o.a.: 

 Het risico van het niet in de pas lopen van de werkelijke kapitaalslasten met de ZZP 
normvergoedingen van de kapitaalslasten. Een voorlopige globale berekening laat een positief 
resultaat zien voor de kapitaalslastenbekostiging; 

 Leegstand heeft een groter financieel effect op de exploitatie, want niet alleen meer op de 
personele en de materiële kosten maar dan ook op de kapitaalslasten. 

 
SWZ zal het overheidsbeleid nauwgezet volgen op dit gebied en het beleid ten aanzien van de 
nieuwbouw zodanig inkleden dat de risico’s minimaal zijn. Voor de nieuwbouw van Willibrord is 
vooruitlopend hierop met de WBS al een akkoord bereikt. De huur zal niet hoger zijn dan de 
normvergoedingen die daarvoor beschikbaar komen. 

 

3.5 Cliëntenraad 

Cliëntenraden (CR) 
De cliënten van SWZ worden vertegenwoordigd door twee cliëntenraden; één voor de locatie 
SWZ Willibrord en één voor de locatie SWZ Sophieke. De CR zijn ingesteld door de 
zorgaanbieder op grond van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen. De CR 
hebben tot taak om binnen de doelstellingen van de zorgaanbieder de gemeenschappelijke 
belangen van de cliënten te behartigen en hebben hiervoor adviesrecht voor een groot aantal in 
de wet genoemde zaken. 

De CR behandelen alle zaken die relevant zijn voor de instelling en haar cliënten. Aangezien de 
meeste zaken in beide locaties spelen werken de CR van SWZ Willibrord en SWZ Sophieke in de 
praktijk zoveel mogelijk samen. 
 
Ongeveer zes keer per jaar vindt overleg plaats tussen de CR en de directeur/bestuurder van 
SWZ. Aan dit overleg neemt ook een lid van de Raad van Toezicht deel. De CR bereiden de 
overlegvergaderingen voor door het houden van een bespreking waarin agendapunten voor het 
overleg worden aangedragen. De CR zijn bereikbaar via het e-mailadres: clientenraad@swz-
zorg.nl. 

De CR hebben in 2017 advies uitgebracht over of instemming gegeven aan:  

 Jaarprogramma van de activiteiten 

 Jaardocument 2016 

 Begroting 2017 

 Extra middelen verpleeghuiszorg: project Waardigheid & Trots 

 Zorginkoopbeleid 2017 
 

Andere beleidsmatige onderwerpen die zijn besproken in der vergaderingen:  

 Overheidsbeleid op het gebied van de zorg (Kwaliteitskader) 

 Kwartaalrapportages 

 Voortgang van de nieuwbouw Poortlaan en Bellesteijn 

 Werving nieuwe medewerkers 

mailto:clientenraad@swz-zorg.nl
mailto:clientenraad@swz-zorg.nl
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 (Verkeers) veiligheid De Hoven 

 Verbeterplan cliënttevredenheidsonderzoek 

 Mantelzorgbeleid 
 
Leden van de cliëntenraden namen deel aan de projectgroep Kleinschalig Wonen, de Commissie 
van Ethiek en Religie en gaven presentaties tijdens de familieavonden van verschillende 
zorgteams. Ook vonden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van het Zorgkantoor/CZ en 
een interview in het kader van de HKZ-audit. Een lid van de CR had zitting in de 
sollicitatiecommissie voor de nieuwe functie persoonlijk begeleider. In juni werd deelgenomen aan 
het Zorgscala symposium Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in Den Haag. Om met elkaar kennis 
te maken en ervaringen uit te wisselen bracht de CR in september een bezoek aan de CR van het 
Van Ommerenpark. 
 
Commissie van vertrouwenslieden 
In het verslagjaar was er een vertrouwenspersoon voor de bewoners van SWZ aanwezig. Tevens 
was er een vertrouwenspersoon voor medewerkers. 

 

4 Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Meerjarenbeleid  

Missie van de organisatie 
Het bieden van ondersteuning op het gebied van zorg in de breedste zin van het woord aan de 
inwoners van Wassenaar. 
 
Inleiding  
Ieder persoon die zich, om wat voor een reden dan ook, verbonden heeft aan SWZ is uniek en 
heeft eigen behoeften, verlangens, wensen en mogelijkheden.  
De kernwaarde binnen SWZ is respect. Een respectvolle relatie gaat en staat met de interesse in, 
en de mogelijkheid tot, het vinden van een optimale balans tussen wederzijdse belangen. Vanuit 
deze kernwaarde biedt SWZ zorg en  ondersteuning en is SWZ een werkgever voor haar 
medewerkers. 
 
Visie op zorg en ondersteuning 
De cliënt van SWZ is een uniek mens die richting geeft enerzijds, invulling geeft anderzijds aan 
het eigen leven. Uitgangspunt in de zorg en dienstverlening van SWZ is het behouden dan wel 
verhogen van het welzijn van cliënten.  
 
De zorg en ondersteuning die door SWZ geboden wordt, heeft als doel mensen die op enige wijze 
zorg en ondersteuning nodig hebben op een zodanige manier te ondersteunen dat zij het leven 
kunnen leiden zoals zij zelf wensen. Centraal hierin staat dat cliënten actief betrokken worden bij 
de invulling van de gewenste zorg en ondersteuning. 
Aan de basis van al de handelingen staat een holistische mensvisie. SWZ gaat uit van een 
verbinding tussen lichamelijke, emotionele, relationele en religieuze aspecten. Het evenwicht in, 
én de samenhang hiervan is bepalend voor de mate van welzijn. 
 
Visie op de medewerker 
Iedere medewerker van SWZ is uniek. Vanuit zijn of haar eigen professie levert deze een 
belangrijke bijdrage aan het welzijn van cliënten. De medewerker staat in het centrum van zijn of 
haar eigen loopbaan. De eigen wens, in samenhang met de (persoonlijke) mogelijkheden 
enerzijds, en binnen de geldende kaders anderzijds, is bepalend en richtinggevend voor het 
werken binnen SWZ.  
SWZ ondersteunt, als werkgever, de medewerker in de uitoefening van zijn of haar functie en 
heeft een stimulerende rol met betrekking tot de ontwikkeling binnen het huidige of wenselijke 
functiegebied. 
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Visie op de huisvesting 
Eén van de doelstellingen van de SWZ is het bevorderen, creëren en/of exploiteren van 
huisvestingsmogelijkheden, het stichten, in eigendom verkrijgen en exploiteren van woningen 
en/of woongebouwen. Met de intensieve samenwerking die de SWZ heeft met de WBS, en 
inmiddels ook met woningbouwvereniging St. Willibrordus, kan zij vorm geven aan deze 
doelstelling. De samenwerking vindt plaats op verschillende locaties, te weten:  
• SWZ Willibrord (onderhoudsplanning en huismeester); 
• Ridderhof (verhuur, zorgverlening en huismeester);  
• Luciehof (verhuur, zorgverlening en huismeester); 
• Sophieke Hoven, 54 zorgwoningen (verhuur, zorgverlening en huismeester); 
• Groepswoning SWZ Amaliahof, 12 plaatsen PG, intramurale voorziening (verhuur, zorgverlening      
en huismeester). 
 
Visie op welzijn 
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is tevens een basis gelegd 
voor het combineren van wonen, zorg en welzijn. SWZ heeft op dat gebied al gedurende lange tijd 
contacten met de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar. Ook ten aanzien van 
inzet van vrijwilligers is de SWZ actief. Momenteel zijn er 160 vrijwilligers in de organisatie 
werkzaam. De samenwerking met de WBS heeft tevens geresulteerd in een samenwerking op het 
gebied van welzijn.  

 

4.2 Algemeen beleid 

Algemene doelstelling  
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen, creëren en/of exploiteren van 
huisvestingsmogelijkheden, het stichten, in eigendom verkrijgen en exploiteren van woningen 
en/of woongebouwen, het bevorderen en verlenen van passende verzorging en verpleging, 
alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermee in de ruimste zin genomen in verband staat en/of 
samenhangt, een en ander in het bijzonder ten behoeve van inwoners van de gemeente 
Wassenaar. 
De stichting zal haar taak uitoefenen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus in  
overeenstemming met de leer van de Rooms Katholieke Kerk en de leer van de Protestantse Kerk 
in Nederland. 
 
Doelgroep 
De doelgroepen waar SWZ zich op richt, bestaan uit zwaar en licht somatische cliënten, 
psychogeriatrische cliënten, lichamelijk gehandicapten, thuiszorg voor jong en oud en mensen 
met een verstandelijke handicap. 
Het aantal ouderen in onze samenleving neemt in het algemeen fors toe en de regio is sterk aan 
het vergrijzen. Wassenaar vormt daarop geen uitzondering; het zit al praktisch aan de top van de 
vergrijzing. Dit betekent dat voor deze populatie er vaker een combinatie van zowel somatische 
als psychogeriatrische aandoeningen optreedt, terwijl ook het aantal personen met alleen 
psychogeriatrische problematiek toeneemt. De complexiteit van de zorgvraag binnen de muren 
van de zorginstellingen neemt enerzijds toe, doordat er meer mogelijkheden zijn voor zorg aan 
huis en anderzijds doordat cliënten sneller uit ziekenhuizen worden ontslagen.  
In Wassenaar is er een kleine toename van het aantal ouderen, daarnaast is er ook nog eens 
sprake van een afnemende mogelijkheid tot mantelzorg. Hierdoor worden steeds meer ouderen 
afhankelijk van de zorgverlening door professionele hulpverleners.  
De wens van ouderen is veranderd: zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, zelf sturing  
geven, de dienstverlening en de zorg “op maat” wensen. Ouderen worden steeds kritischer en 
mondiger van aard (hetgeen positief wordt geduid). Dit betekent dat het aanbod van zorg-, woon- 
en welzijnsvoorzieningen en/of diensten goed dient te zijn afgestemd op en zoveel mogelijk moet 
aansluiten bij de behoeften en wensen van de ouderen. Met daarbij eveneens voldoende vrijheid 
voor die ouderen om zelf naar eigen keuze de elementen van hun ‘pakket’ samen te stellen.  
SWZ tracht zo veel mogelijk aan de zorgvragen van ouderen en jongeren te beantwoorden.  
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BELEIDSTHEMA’S 
 
Nieuwbouwproject Poortlaan 
Na 9 jaar is het dan eindelijk zover, de eerste paal wordt de grond in geboord. Dit gebeurde eind 
november. De planning is maart 2019 oplevering van 72 appartementen, verdeeld in 12 
groepswoningen.  
 
Nieuwbouwproject Bellesteijn 
Ook zijn op deze locatie de palen geboord, maart 2017 is de bouw van start gegaan. Deze locatie 
opent in mei/juni 2018 zijn deuren. Hier worden dan 24 appartementen gebouwd verdeeld over 4 
groepswoningen. 
 
In alle twee de nieuwbouwprojecten wordt veel domotica ingezet. Er wordt camera-alarmering 
ingezet en er wordt gewerkt met dynamische verlichting (licht dat met de dag meegaat). Cliënten 
met dementie krijgen hierdoor gedurende de dag positieve prikkels om actief aan de dag mee te 
doen. Dit betekent een betere dag- en nachtritme.  
De projectgroep die een aantal thema’s heeft behandeld, is eind december 2017 afgerond. Er is 
met een aantal nieuwe werkgroepen gestart. 
 
Passende regelingen 
Er zijn diverse regelingen ontwikkeld c.q. aangepast aan de veranderingen binnen de organisatie 
en/of wetgeving. Elders in dit jaardocument worden ze expliciet genoemd. 
 
Griepvaccinatie 
In het verslagjaar zijn de medewerkers in de gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren 
tegen de griep. Het aantal medewerkers dat hiervan gebruik wil maken loopt terug. In totaal 
hebben vijf medewerkers hier gebruik van gemaakt. De vaccinaties zijn gegeven door 
medewerkers uit de zorg. 
 
Intramurale zorg / verpleging en verzorging  
In 2017 is de capaciteit van SWZ voor zorg met behandeling aan bewoners op 98 uitgekomen. 23 
plaatsen voor bewoners met een somatische grondslag en 75 plaatsen voor bewoners met een 
PG-grondslag. 
 
SWZ Amaliahof  
Bij SWZ Amaliahof wordt aan 12 bewoners zorg met behandeling geboden in een kleinschalige 
woonvoorziening. Het is een woonvoorziening met een BOPZ-aanmerking. 
 
SWZ Willibrord  
Binnen SWZ Willibrord zijn er 3 afdelingen voor zorg met behandeling en een Bopz-aanmerking 
voor in totaal 51 bewoners en een afdeling voor circa 18 bewoners zonder een Bopz-aanmerking 
(een open PG-afdeling). 
 
Daarnaast zijn er 11 plaatsen met behandeling op basis van een somatische grondslag. 
 
SWZ Sophieke 
In SWZ Sophieke wordt aan 20 bewoners zorg met behandeling geboden.  
 
Daarnaast wordt er binnen SWZ aan 40 bewoners zorg zonder behandeling geboden. Zowel in 
SWZ Willibrord als SWZ Sophieke. 
In 2017 zijn binnen SWZ nog gemiddeld 8 bewoners woonachtig met een lage ZZP (ZZP1, 2 en 
3). 
 

Extramurale zorg / Thuiszorg 
Dit jaar begon voor de thuiszorg met een grote verandering; het werken met het elektronisch cliënt 
dossier (ECD). Er is gekozen om met Nedap ONS te gaan werken. Na cursussen gevolgd te 
hebben zijn alle thuiszorgteams met telefoon op zak aan de slag gegaan. Voor zowel de 
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medewerkers als cliënten en hun familie was dit erg wennen. Voor de cliënt is Caren ontwikkeld, 
een programma dat is verbonden met Nedap ONS. Met een code kan de cliënt of familie (na 
toestemming van de cliënt) inloggen in het dossier, waardoor zij kunnen meelezen en berichten 
kunnen plaatsen. Ook is het mogelijk om met elkaar een vertrouwensnetwerk op te zetten, zodat 
alle partijen goed op de hoogte kunnen blijven van de situatie en kunnen inspringen waar nodig. 
De ervaring leert dat dit voor beide partijen erg prettig werkt.  
De cliënten blijven langer thuis wonen wat resulteert in vaak kwetsbare situaties. Vooral de 
doelgroep psychogeriatrie in de thuissituatie neemt steeds meer toe. De complexiteit en 
zorgzwaarte nemen toe en in 2017 zijn mede daardoor ook meer zorguren gemaakt. Het aantal 
cliënten met een Volledig Pakket Thuis (VPT), dat vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt 
geleverd, is daarom flink toegenomen. Binnen dit pakket is er meer mogelijk om aan zorg te 
leveren en te regelen zoals bijvoorbeeld de maaltijden en het wasgoed. De verwachting is dat de 
komende jaren steeds meer cliënten overgaan op een VPT. 
In 2017 is er binnen SWZ wederom meer ontwikkelingen geweest op het gebied van 
palliatieve/terminale zorg. Deze doelgroep zien wij namelijk ook in toenemende mate in de 
thuissituatie. Het staat hoog in het vaandel dat deze zorg uitstekend moet verlopen. Vandaar ook 
nauwe samenwerkingen met de huisartsen en overige disciplines in Wassenaar en omgeving. De 
werkgroep palliatieve/terminale zorg van SWZ is steeds meer actief geworden dit jaar. Plannen 
voor deskundigheidsbevordering zijn vormgegeven en worden in 2018 verder uitgewerkt. 
Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden en worden de 
bijeenkomsten die zij organiseren vrijwel altijd bezocht. 
Tot onze trots hebben we in 2017 een bonus gekregen van de zorgverzekeraars, omdat onze 
doelmatigheid met 12% is toegenomen. Dit betekent dat naast de waardering we ook iets zijn 
opgeplust in het budget. We proberen deze lijn vast te houden. 
Voor 2018 zijn de voornemens onder andere om de dubbele medicatie controle digitaal te laten 
verlopen. Ook de nieuwe richtlijnen van de BEM (beheer eigen medicatie) zullen worden verwerkt 
in de werkwijze. Verder willen we een stap maken in de intercollegiale toetsing onder de 
wijkverpleegkundigen door meer te werken in een andere wijk en door middel van 
casusbesprekingen. 
 
Bonte Os (ADL-cluster) 
Het jaar 2017 heeft voor de Bonte Os in het teken gestaan van het werven van personeel en het 
opbouwen van een  stabiel team. Dit was nodig omdat er veel medewerkers langdurig in de 
ziektewet zaten en andere medewerkers doorgegroeid zijn naar andere teams binnen SWZ. Het is 
gelukt om leergierige, positieve medewerkers te vinden. Omdat eind 2017 het team compleet was, 
is in december voor het gehele team een tweedaagse scholing geweest om het teamproces te 
stimuleren en de medewerkers handvatten mee te geven om, om te kunnen gaan met de soms  
complexe vraag om ADL-assistentie.  
De samenwerking met stichting Fokus en Nieuw Amstelrade, de andere twee aanbieders van 
ADL-assistentie in Nederland, is geïntensiveerd. In 2017 is voor het eerst een gezamenlijk 
cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder alle cliënten van de ADL-clusters. Voor SWZ 
kwam hier onder andere als aandachtspunt uit dat de communicatie van SWZ naar de cliënten 
over alle veranderingen binnen het cluster niet voldoende zijn. Hierop is besloten om met een 
vaste regelmaat een nieuwsbrief naar de cliënten te gaan versturen met daarin de belangrijkste 
informatie. De eerste nieuwsbrief is november 2017 naar de cliënten verstuurd. Met de drie 
aanbieders is ook een Kwaliteitskader ADL-assistentie geschreven. Dit Kwaliteitskader beschrijft 
vanuit de eigenheid van dit unieke concept wat goede ADL-assistentie is met als doel een helder 
(randvoorwaardelijk) kader te bieden voor het resultaat dat cliënten mogen verwachten, dat ADL-
assistenten en aanbieders minimaal leveren en waarover aanbieders verantwoording afleggen. 
Het Kwaliteitskader zal begin 2018 door de bestuurders van de drie aanbieders ondertekend 
worden. 
 
Aangezien ADL-assistentie een apart zorgconcept is waar de algemene voorwaarden voor het 
verpleeghuis en de thuiszorg niet goed op van toepassing zijn, zijn  voor het ADL-cluster  dit jaar 
eigen algemene voorwaarden gemaakt. De algemene voorwaarden zijn via een nieuwsbrief aan 
de cliënten kenbaar gemaakt en op de website gepubliceerd. 
SWZ voert sinds eind 2017 samen met de Wassenaarse Bouwstichting gesprekken met  
aanbieders van de alarm-intercominstallatie over de vervanging van de huidige installatie, 
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aangezien deze verouderd is. In 2018 moet er een definitieve keus gemaakt worden en de 
installatie vervangen worden. 
  
Afdeling Thuiszorg Huishouding 
Algemeen Wmo; Huishouding 
In 2017 is de gemeente gestopt met de dienstenvouchers en kan men huishoudelijke hulp 
aanvragen via het Wmo-loket. Het cliëntenbestand is na een lichte daling in het 1

e
 en 2

e
 kwartaal 

stabiel gebleven. Bij ongeveer 20% van haar cliënten heeft SWZ een uitbreiding in de huishouding 
moeten doen, omdat sommige werkzaamheden/taken niet meer door de cliënt zelf opgepakt 
konden worden. 
 

Facilitair 
Restauratieve Dienst 

Binnen de locatie SWZ Willibrord is het restaurant alleen nog op de dag geopend. Gezien de 
veranderde doelgroep wordt het steeds minder druk in het restaurant. Op de locatie SWZ 
Sophieke daarentegen is het bezoekersaantal in de avond gestegen, veel cliënten van buitenaf 
maken gebruik van het restaurant. Door de combinatie met het Ontmoetingspunt en het Pluspunt 
wordt ook tussen de middag het restaurant wat drukker bezocht. In 2017 is er ook weer invulling 
gegeven aan de hygiëne audits. Naast de monstername van producten en werkplekken zijn er 
uitgebreide rapportages opgesteld. 
 
Huishouding intramuraal 
De huishoudelijke medewerkers maken deel uit van de zelfsturende teams. Ingeval van 
ziekte/vervanging worden invalkrachten vanuit de poule huishouding extramuraal ingezet. De 
afdelingen zorgen vervolgens zelf voor instructie/werkbegeleiding van de invalkrachten. 
 
BHV / Veiligheid BHV / Veiligheid 
In 2017 zijn er wederom herhalingscursussen BHV op locatie Sophieke en Willibrord 
georganiseerd in samenwerking met Fire Control. Dit jaar is er geen gezamenlijke 
ontruimingsoefening met de brandweer geweest. Er is gekozen om tijdens de 
herhalingscursussen te oefenen met het ontruimen in lege kamers/afdelingen. Dit jaar is een 
begin gemaakt met de uitbreiding van het aantal BHV’ers. Dit met oog op de nieuwe locatie de 
Bellesteijn die in 2018 betrokken wordt en de nachtdiensten die tegenwoordig ook vanuit de 
afdelingen worden ingezet.   
 
Ontmoetingspunten Willibrord & Sophieke 
Het Ontmoetingspunt Sophieke bruist van de vele activiteiten. De meeste activiteiten zijn 
inmiddels overgenomen door vrijwilligers en zij bedenken ook nieuwe activiteiten. In het 
Ontmoetingspunt Willibrord worden minder activiteiten geboden. De hier geboden activiteiten zijn 
meer bewonersgericht, aangezien er minder ouderen in deze buurt wonen. Op beide locaties 
heeft men kunnen genieten van diverse optredens. Per locatie zijn acht kooroptredens geweest, 
gesponsord door Fonds 1818. In beide Ontmoetingspunten kwamen verschillende scholen (onder 
andere de Herewegschool) langs om activiteiten te ondernemen met de aanwezige ouderen. De 
Leidse Hutspotten hebben tijdens carnaval de boel op stelten gezet in SWZ Willibrord. De 
Bevrijdingsdag in samenwerking met de Oranjevereniging en de Kerst inn in samenwerking met 
de Federatie van Wassenaarse Ouderen, waren ook dit jaar een succes. 
In het Ontmoetingspunt Sophieke waren de hoogtepunten; de visserijdag in juni, het zomerfeest in 
augustus, de oliebollen- en spelmiddag met de Oranjevereniging en natuurlijk de voorjaars- en 
najaarsmarkt. Omdat er veel schilderijen en puzzels waren, hebben vrijwilligers op eigen initiatief 
een extra zaterdagmarkt georganiseerd met goede aanloop. 
Op 29 maart 2017 vond de voorjaarsmarkt plaats. Het was een gezellige dag met een opbrengst 
van € 2.956,-. Het Ouderenfonds heeft dit bedrag verhoogd met € 2.000,-. Het totaalbedrag werd 
gebruikt voor de organisatie van de Rolstoeldriedaagse. De opbrengst van de najaarsmarkt had 
een fantastische opbrengst van € 3.393,-. Deze opbrengst wordt gebruikt voor de financiële 
ondersteuning van de activiteiten in de Ontmoetingspunten van SWZ. 
 
 
 



 20 

Onderzoek Ontmoetingspunten Wassenaar 
De gemeente Wassenaar heeft  SWZ gevraagd een onderzoek te starten naar de 
Ontmoetingspunten voor ouderen binnen Wassenaar. Dat heeft geresulteerd in een rapport dat in 
april is aangeboden aan de gemeente. In samenwerking met de gemeente zal dit rapport verder 
worden uitgewerkt en uitgerold. Het rapport heeft inzichtelijk gemaakt waar ouderen (in dit geval 
75+) wonen, of en waar er gelegenheid is om elkaar (minimaal 3x per week) te kunnen 
ontmoeten. Daar waar geen Ontmoetingspunt is, zal gekeken worden of bestaande gebouwen als 
Ontmoetingspunt kunnen gaan fungeren. Uit het onderzoek kwam nog een aantal 
aandachtspunten, zoals vervoer en PR naar voren. Deze twee aspecten worden verder uitgewerkt 
in de plannen van het sociaal domein van de gemeente Wassenaar/Voorschoten. De gemeente 
heeft gevraagd of SWZ ondersteuning wil bieden bij het verder vormgeven en ondersteunen van 
deze ontmoetingspunten in 2018, hiervoor ontvangt SWZ een eenjarige subsidie.  
 
Het Pluspunt 
Het Pluspunt biedt dagbesteding aan mensen die extra ondersteuning nodig hebben om 
zodoende langer thuis te kunnen blijven wonen. Vaak gaat het om mensen met beginnende 
dementie die moeite hebben met hun dagindeling en vaak het dag- en nachtritme dreigen om te 
draaien. Ook mensen die zich om welke reden dan ook eenzaam voelen of het idee hebben geen 
grip meer te hebben op hun situatie, is de dagbesteding een waardevolle ondersteuning. Binnen 
Het Pluspunt krijgt men begeleiding en wordt structuur geboden; men drinkt gezamenlijk koffie en 
tussen de middag eet men gezamenlijk (naar keuze; brood- of warme maaltijd). Men kan 
deelnemen aan bestaande activiteiten binnen het Ontmoetingspunt of men kan deelnemen aan 
activiteiten binnen de groep zelf of individueel met een vrijwilliger. Er is mogelijkheid om 
tussendoor te rusten. De mensen worden gehaald en gebracht met de rolstoelbus.  
In 2016 was voorzichtig gestart met het bieden van deze dagbesteding op 2 dagen. Door het 
succes van deze dagen en een subsidie van de gemeente is de dagbesteding vanaf april 2017 
uitgebreid naar 5 dagen per week. Eind 2017 maakten 11 mensen per dag gebruik van de 
dagbesteding. 
 
Rolstoeldriedaagse 
Het was even spannend of we de 6

e
 Rolstoeldriedaagse droog zouden houden, maar gelukkig 

kwam de eerste bui pas toen alle deelnemers op donderdag weer veilig binnen waren. Ondanks 
dat de inschrijving dit jaar moeilijk op gang kwam, deden er uiteindelijk wederom 120 mensen 
mee. De route van de eerste dag ging dit jaar weer naar het raadhuis de Paauw, alwaar we op 
uitnodiging van de burgemeester en wethouders op de thee kwamen. De drie dagen werden een 
waar feest met muziek, buitenlucht en ontmoetingen. Met dank aan de vele vrijwilligers, 
brandweer en politie, verkeersregelaars, de gemeente, plaatselijke sponsoren, het Ouderenfonds 
en Duinrell was het weer een succesvolle Rolstoeldriedaagse.   
 
UIT-Bureau Wassenaar 
Ook in 2017 heeft het UIT-Bureau Wassenaar van SWZ meerdere evenementen/vakanties 
georganiseerd. Het UIT-Bureau is bedoeld voor 60-plussers met of zonder zorgvraag en voor 
mensen onder de 60 jaar met een zorgvraag. Het doel wat het UIT-Bureau voor ogen heeft, is 
eenzaamheid voorkomen door contacten onderling te versterken en nieuwe contacten te maken. 
Vanuit het UIT-Bureau worden alle activiteiten, evenementen en vakanties georganiseerd. 
 
Vaarvakanties 
In 2017 heeft het UIT-Bureau wederom twee vaarvakanties georganiseerd. In mei en in 
september. De reis in mei ging van Zwolle, naar Hindeloopen, dinsdag naar Texel, op woensdag 
naar Alkmaar, op donderdag naar Zaandam en afmeren in IJmuiden. Op Texel stond een 
touringcar klaar om het mooie eiland te bezichtigen. De vaarvakantie in september ging van 
Kampen, naar Wijk bij Duurstede, naar Arnhem, naar Zaltbommel, naar Rotterdam en afmeren in 
Sliedrecht. Er moest wel afgeweken worden van de route, omdat er te weinig water in de Rijn was 
konden we de plaats Deventer niet bereiken.  
In 2018 staan ook weer twee vaarvakanties op de planning. Wegens grote belangstelling was de 
reis van mei 2018 al in oktober 2017 volgeboekt. 
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Vakantieweek voor de PG-bewoners 
Voor de bewoners met dementie is er in juni een vakantie georganiseerd naar de Imminkhoeve in 
Lemele. Dit is een heerlijke week geweest voor de bewoners in een groene omgeving. Er zijn 
diverse uitstapjes gemaakt naar onder andere de zorgboerderij, een huifkartocht en de plaatselijke 
markt. In de avond werden er muzikale optredens verzorgd. Halverwege de week was er een 
geweldige barbecue. In 2018 zal deze vakantie ook weer plaatsvinden.  
 
Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers is in 2017 verder gezakt van 160 naar 135 vrijwilligers. Dit heeft te maken 
met allerlei interne veranderingen binnen SWZ waardoor er minder ruimte, tijd en aandacht voor 
vrijwilligers was. De verwachting is dat in 2018 dit aantal weer zal groeien.  
De inzet van vrijwilligers wordt steeds belangrijker en waardering voor deze inzet is dan ook zeker 
op zijn plaats.  
Werkplekken waar vrijwilligers actief waren zijn; Activiteitenbegeleiding, Ontmoetingspunten, 
dagbesteding Het Pluspunt, Restauratieve voorzieningen, Zorg- en Kinderboerderij, rolstoelbus en 
ter ondersteuning van de maaltijden in de woongroepen voor mensen met dementie. In het 
afgelopen jaar is de vraag naar individuele (bezoek- en wandel)vrijwilligers  toegenomen.  
Door plotseling vertrek van 2 chauffeurs eind 2017 is een tekort ontstaan voor de rolstoelbus, 
terwijl de werkzaamheden, door uitbreiding van de dagbesteding, zijn toegenomen.   
Veel vrijwilligers hebben zich ingezet voor en tijdens de voorjaars- en najaarsmarkt. Het is dan 
ook voornamelijk aan hen te danken dat er wederom een goede opbrengst was ten bate van de 
Rolstoeldriedaagse en andere grote activiteiten. Voor het 6

e
 jaar achtereen hebben zo’n 120 

vrijwilligers geholpen om de Rolstoeldriedaagse tot een succes te maken. 
In november werden de vrijwilligers getrakteerd op een diner met entertainment in Wereldse sfeer. 
Deze avond werd goed ontvangen.  
SWZ heeft ook mee gedaan aan Wasshappening (een gecombineerde vrijwilligersmarkt én 
cultureel festival georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale Wassenaar en de Bibliotheek) op 
zondag 21 mei. Dit heeft helaas geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. In het voorjaar is een cursus 
‘omgaan met dementie’ aangeboden aan vrijwilligers die hier direct mee te maken hebben. Van de 
23 aangeschreven vrijwilligers hebben 6 deze cursus gevolgd. De vrijwilligers ontvingen in 2017 
2x een nieuwsbrief. 
 
Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar 
De Zorg- en Kinderboerderij (KiBo) heeft een roerig jaar achter de rug. De KiBo is uitgebreid met 
een natuurspeelplek en de medewerkers hebben een cavia-knuffel-plaats gerealiseerd.  
Ook dit jaar zijn er geen cliënten bijgekomen. De vermindering van het aantal dagdelen 
dagbesteding heeft geresulteerd in een minimale bezetting tegenover meer werk op de boerderij.  
Het feit dat cliënten van de dagbesteding het niet aantrekkelijk vinden om in de weekenden te 
werken en het financiële tekort, heeft gemaakt dat SWZ in mei is begonnen in overleg te gaan met 
het bestuur van de KiBo om aan te geven te stoppen met de begeleiding van de cliënten in de 
weekenden. Na meerdere overleggen, waarbij ook de gemeente participeerde, heeft het bestuur 
van de KiBo uiteindelijk in december laten weten liever met zorgaanbieder Philadelphia door te 
willen gaan. SWZ heeft aangeboden de werkzaamheden op de Zorg- en Kinderboerderij voort te 
zetten tot 1 april 2018, zodat Philadelphia meer tijd heeft voor de overname. 

 
Geestelijke verzorging 
Binnen SWZ is een geestelijk verzorger werkzaam. Zij is er om mensen met een zinvraag, 
geloofsvraag, bezinningsvraag of gewoon behoefte aan een gesprek bij te staan. De geestelijke 
zorg wordt vorm gegeven door individuele gesprekken, bezinnings- en themabijeenkomsten, 
vieringen, herdenkingen en gezellige middagen. Tevens neemt zij deel aan de commissie van 
Ethiek en Religie en de werkgroep palliatieve zorg. Ook de Wassenaarse Katholieke en 
Protestante kerken zijn binnen SWZ actief. Zij verzorgen vieringen en individuele begeleiding. 
 
Commissie van Ethiek en Religie 
Binnen SWZ is een commissie van Ethiek en Religie. Zij richt zich inhoudelijk op vragen en 
conflicten die ontstaan als gevolg van botsende waarden en normen en geloofs- en andere 
overtuigingen. In 2017 heeft de commissie een aantal keren een advies uitgebracht richting het 
bestuur, aangaande het gebruik van facebook, reanimatie en palliatief beleid. Verder heeft ze een 
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begin gemaakt met: 

 het onderzoeken van de mogelijkheid van het houden van een moreel beraad; 

 de ontwikkeling van een ethiek vanuit de basis; 

 het omvormen van de herdenkingsbijeenkomst naar kleinschalig. 

 
    

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid  

Doelstelling 
Het kwaliteitsbeleid heeft als doelstelling het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van 
dienstverlening aan cliënten en het verbeteren van werkgeverschap voor medewerkers. De 
verbetering wordt bij voortduring gestimuleerd door periodieke controles en evaluaties. 
Voorbeelden hiervan zijn de tevredenheidsonderzoeken bij cliënten en medewerkers en de 
jaarlijkse HKZ-audit.  
 
HKZ-certificering  
In oktober 2017 heeft er binnen SWZ een HKZ-audit plaatsgevonden. Deze audit is gehouden 
door een extern bureau, die daartoe bevoegd is. Op basis van de audit is het HKZ-certificaat van 
SWZ vernieuwd. SWZ gebruikt de HKZ als kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk is belangrijk omdat 
hierdoor wordt aangetoond dat de bedrijfsvoering van SWZ goed op orde is. Dit 
kwaliteitskeurmerk wordt door derde partijen als een belangrijke voorwaarde gezien binnen de 
samenwerking of het contracteren van bijvoorbeeld de zorg (inkoop). 
 
Ieder jaar vraagt het management van SWZ de auditor om zich, tijdens de audit, op een specifiek 
punt te focussen. In de regel gaat het om een specifiek onderwerp waar SWZ mee bezig is of wat 
erg speelt. Bij deze audit heeft het management gevraagd om na te gaan hoe de medewerkers 
aankijken tegen het op grote schaal opleiden binnen SWZ. De auditor gaf hierop terug dat teams 
hadden aangegeven hiervan de toegevoegde waarde te zien en begrip te hebben voor het grotere 
aantal leerlingen. Men zag in dat het op grotere schaal opleiden een noodzaak is om de vacatures 
te kunnen vervullen. Als aandachtspunt gaf men aan dat er goed gezocht moest worden naar een 
goede verdeling van leerlingen en stagiairs.  
 
Vanuit de audit kwamen de volgende sterke punten: 

 Op twee van de drie afdelingen zag de auditor duidelijk de koppeling tussen het verlenen van 
zorg en welzijn. Zowel inhoudelijk als procesmatig was duidelijk dat (a) de vervlechting van 
zorg en welzijn aanwezig was en (b) wat de voordelen daarvan waren. De auditor vond dat de 
geauditeerde medewerkers een liefdevolle benadering hadden naar de cliënten toe. De 
integratie van de coachend begeleiders en de teams was duidelijk aanwezig. Ook dit werd 
door de auditor als zeer positief ervaren. 

 In het gesprek met de cliëntenraad (CR) gaf de CR aan dat zij het erg waardeerde dat SWZ 
zoveel investeerde in de training ongewenst gedrag. Ook gaf de CR aan dat zij de liefdevolle 
omgang van medewerkers naar cliënten toe zeer waardeerde. 

 De auditor vond het een sterk punt dat SWZ regelmatig dossiercontroles op de afdelingen 
houdt. De schriftelijke terugkoppeling, die het team daarop krijgt maakt het mogelijk om 
tussentijds bij te sturen. 

 
Naast de sterke punten die hierboven zijn vermeld, kwamen uit de periodieke audit ook een aantal 
verbeterpunten. Deze punten zijn ondergebracht in categorie 2 (vraagt om een plan van aanpak 
binnen een bepaald termijn) en observaties (geen plan van aanpak nodig). 
 
Categorie 2 verbeterpunten: 

 Bij de huishouding extramuraal was onvoldoende aantoonbaar dat bij de aansturing gebruik 
werd gemaakt van kengetallen (data-overzichten-onderzoeken). Aangegeven werd dat het 
belangrijk was dat vastgesteld werd welke kengetallen van belang zijn en hoe deze binnen de 
context van de huishouding extramuraal konden worden gebruikt. 

 De procedure rondom het bestellen van goederen en hulpmiddelen was onvoldoende 
(procesmatig) inzichtelijk. Het is niet aantoonbaar en onvoldoende traceerbaar wat de 
aanleiding, status of reden van een bestelling is. 
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Observaties waren: 

 Een van de afdelingen had aangegeven praktische ondersteuning te willen hebben in het 
vervullen van de teamtaken. 

 Klachten over leveranciers komen niet altijd bij de verantwoordelijke medewerker terecht. Een 
procedure of duidelijke afspraken hiervoor zou wenselijk zijn. 

 
SWZ heeft voor de punten van categorie 2 een verbeterplan opgesteld. De observaties zijn zonder 
verbeterplan opgepakt. 
 
In het verslagjaar zijn periodiek processen van de organisatie ge-audit. Deze onderwerpen van de 
audits zijn vastgesteld door het MT. Het auditteam bestaat uit medewerkers van SWZ en 
medewerkers van een samenwerkende organisatie. Dit auditteam wordt ingezet in beide 
organisaties. Hierdoor auditen medewerkers van SWZ bij de collega-organisatie en vice versa. 
Los van het feit dat het auditteam hierdoor veel meer praktijkervaring op kan doen (meer audits) 
kunnen zo ook succesvolle werkwijzen binnen de verschillende organisaties worden gedeeld. 

    
 

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten  

4.4.1 Kwaliteit van zorg  

Cliënttevredenheidsonderzoek 
In het laatste kwartaal van 2016 heeft SWZ een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit is 
gedaan door een extern bureau. Het onderzoek is gehouden onder de somatische cliënten van 
SWZ Willibrord, de contactpersonen van psychogeriatrische cliënten van SWZ Willibrord, 
contactpersonen en cliënten van SWZ Sophieke (incl. SWZ Amaliahof) en de cliënten van SWZ 
Thuiszorg. 
De rapportages hiervan zijn besproken met de cliëntenraad. Er zijn ontwikkelpunten vastgesteld, 
welke deels zijn opgepakt. Een aantal ontwikkelpunten zijn meegenomen in de uitwerking van het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Om over wat exactere data te beschikken heeft SWZ, zelf, 
onderdelen van het onderzoek in het derde kwartaal van 2017 herhaald. Hiervoor heeft SWZ een 
uitvraag gedaan bij de somatische-en psychogeriatrische verpleeghuiscliënten en indien van 
toepassing de verwanten. 
 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
SWZ heeft in juni 2017 de vereiste kwantitatieve gegevens op haar website gepubliceerd. 
Vervolgens is zij gestart met de uitwerking van het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg volgens de 
uitgangspunten van het landelijke Kwaliteitskader. Voor specifieke onderwerpen is – om over een 
recente stand van zaken te kunnen beschikken – een extra uitvraag bij cliënten en verwanten 
gedaan. Het Kwaliteitsplan is in december 2017 gepubliceerd op de website en verstuurd naar het 
Zorgkantoor. 
  
Melding Incidenten Cliënten (MIC)  
Maandelijks worden alle MIC-incidenten uitgewerkt en gaat er een overzicht hiervan naar de 
teams en de managers. Het doel hiervan is dat de MIC-incidenten zo spoedig mogelijk binnen en 
met de teams besproken kunnen worden, zodat er meteen maatregelen genomen kunnen worden 
om nieuwe incidenten te voorkomen. 
Elk team heeft een MIC-verantwoordelijke die maandelijks de MIC-meldingen doorneemt en in het 
werkoverleg met het team bespreekt. De MIC-verantwoordelijke heeft een voortrekkersrol binnen 
het team om de collega’s te stimuleren om incidenten te melden en namens het team inzichtelijk 
te maken waar incidenten aanleiding geven tot het eventueel aanpassen van afspraken. De MIC-
verantwoordelijken van alle teams komen eenmaal per half jaar bij elkaar met de MIC-commissie 
om oorzaken en problemen rondom incidenten met elkaar te bespreken, samen ideeën uit te 
wisselen en van elkaar te leren. 
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Detailoverzicht meldingen 
Jaar 
2017 

Vallen 
547 

Medicatie 
221 

Agressie 
82 

Vermissing 
4 

gev.situaties 
2 

Divers 
7 

Totaal 
863 

2016 707 357 107 0 13 4 1175 
2015 582 383 62 3 16 18 1064 
2014 470 197 56 1 6 11 748 
2013 402 170 9 - 3 25 609 

 
De conclusie die getrokken kan worden uit bovenstaand schema is dat het totaal aantal incidenten   
gedaald is.  
 
Valincidenten 
Het aantal valincidenten binnen SWZ is 23% gedaald ten opzichte van 2016. De teams zijn alerter 
op het voorkomen van valincidenten. In de zorgplannen is deze bewustwording terug te zien. Met 
de familie en de arts wordt in het multidisciplinaire overleg besproken welke risico’s er zijn en 
of/welke preventiemaatregelen er genomen worden. SWZ blijft het belangrijk vinden om zo min 
mogelijk vrijheid beperkende maatregelen te nemen, waardoor er wel valincidenten blijven 
ontstaan. 
 
Medicatie-incidenten 
Het aantal medicatie-incidenten is 38% gedaald ten opzichte van 2016. Dit komt onder andere 
door de extra aandacht voor medicatieveiligheid in 2016 en de BIG-scholing, waar 
medicatieveiligheid een belangrijk onderwerp is. De maandelijkse rapportage die de teams en de 
manager krijgen over het aantal incidenten, zorgt ervoor dat bij een stijging van het aantal 
incidenten meteen geanalyseerd kan worden wat de oorzaak is, zodat het meteen kan worden 
bijgestuurd. 
 
Agressie 

Het aantal agressie-incidenten is met 23% gedaald ten opzichte van 2016. Er is een actieve 
samenwerking van de teams met de specialist oudergeneeskunde, psycholoog en coach PG om 
bij cliënten met ongewenst gedrag een analyse te maken van de situatie en samen een plan te 
maken om het gedrag om te buigen. 

 

4.4.2 Klachten  

SWZ heeft een klachtenprocedure die is gebaseerd op en voldoet aan de huidige wet- en 
regelgeving. Deze klachtenprocedure is in 2017 aangepast aan de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz). SWZ heeft een klachtenfunctionaris aangesteld en is aangesloten bij de 
geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (VVG). SWZ heeft haar website 
hierop aangepast. 

Het doel van de klachtenregeling is dat cliënten, familie en anderen die een relatie met haar 
onderhouden in staat gesteld worden hun gevoelens van onvrede, problemen of klachten kenbaar te 
maken bij de zorgaanbieder. Deze klachten worden correct conform de klachtenprocedure 
afgehandeld. 

De klachtenfunctionaris is in 2017 vier keer betrokken geweest bij een situatie, waarin betrokkenen 
ontevredenheid hadden geuit. Deze zijn alle vier naar tevredenheid met de betrokkenen opgelost. 
Van deze vier situaties betrof het twee keer een formele klacht. 
 
Er zijn twee klachten binnengekomen bij de externe klachtencommissie. De ene klacht betrof een 
verzameling van diverse klachten van één cliënt, waarbij sprake was van een verschil in inzicht 
tussen SWZ en de cliënt ten aanzien van diverse onderwerpen. SWZ is hiervan grotendeels in het 
gelijk gesteld. Daar waar aanpassingen in het proces geadviseerd werden, zijn deze direct door 
SWZ aangepakt. 
De tweede klacht had betrekking op de hulp in de huishouding. Met de behandeling van deze klacht 
is gebleken dat er een duidelijk verschil van mening was over onder andere het aanbod.  
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De ontwikkelingen binnen dit Wmo-product waren daar voor een belangrijk deel debet aan. Ook 
waren er opmerkingen over het proces van afhandeling. Dit is opgelost.  

 

4.4.3 Toegankelijkheid  

Er is een vierentwintiguurs calamiteitenlijn in gebruik, niet voor acute medische hulp, maar juist 
voor zorgvragen die regelmatig optreden buiten de kantooruren. De wachttijden voor zorginzet in 
de thuiszorg is daarmee tot een minimum beperkt. De wachttijden voor opname in één van de 
verzorgingshuizen loopt verder terug. De wachttijden voor SWZ Sophieke en voor SWZ Willibrord 
zijn kort te noemen. Uiteraard biedt SWZ in de eerste instantie een overbruggingszorg aan. 
Gecombineerd met de thuiszorg biedt dit voor veel mensen een adequaat zorgaanbod, waardoor 
opname in het verzorgings/verpleeghuis wordt uitgesteld en soms zelfs volledig overbodig wordt. 

 
 

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 

4.5.1 Personeelsbeleid 

SWZ gaat uit van een positief mensbeeld. De zorg wordt alleen goed verleend als de 
medewerkers goed zijn opgeleid, plezier hebben in hun werk en zich verantwoordelijk en 
betrokken voelen. De medewerkers kunnen zelf verantwoordelijkheid dragen en willen dit ook. 
Vanuit die mensbeeld past het werken vanuit een zelfsturende context. Binnen zelfsturing zijn de 
medewerkers, individueel en als team, zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor het 
organiseren van de gewenste ondersteuning aan cliënten en het maken van afspraken daarover.  
 
Binnen SWZ werken alle intramurale teams en de thuiszorg vanuit zelfsturing. De zelfsturende 
teams leggen hierbij direct verantwoording af aan het management. Zij worden ondersteund door 
de coaches zelfsturing, de projectleider en diverse functionarissen van staf- en ondersteunende 
diensten. Een aantal Facilitaire afdelingen en het ADL-cluster werken niet, of in een sterk 
verminderde vorm van zelfsturing. Dit heeft te maken met de grootte van het team of in- en 
externe invloeden. Deze teams hebben nog een direct-leidinggevende.  
 
Personeelsregelingen 
In 2017 zijn de volgende (personeels)regelingen vastgesteld of bijgesteld: 

- Aanvulling opleidingsbeleid; “Wij gaan weer naar school” (BBL) (bijgesteld) 
- Protocol datalekken en privacybeleid 
- Selectieprocedure persoonlijk begeleider 
- Invulling zinvolle daginvulling – inhoud functie coachend begeleider 
- Werktijdenregeling 
- Veiligheidsbeleid 
- Mantelzorgbeleid 

 

Nb: De werktijdenregeling, welke in samenspraak met de OR in het kader van de kanteling 
werktijden is ontwikkeld, is in 2017 door de OR en sociale partners aan de achterban voorgelegd. 
Nadat op verzoek wat termen zijn geëxpliciteerd is de regeling in 2017 vastgesteld.  
 
Verder zijn er ook in 2017 vanuit de inkoop een aantal ontwikkelplannen overeengekomen die 
invloed hebben op medewerkers en het werken binnen SWZ. Deze plannen zijn met de 
cliëntenraad of ondernemingsraad vormgegeven en vastgesteld in het kader van Waardigheid en 
Trots. 

 Deskundigheidsbevordering  

 Zinvolle daginvulling  
(Beide plannen maken onderdeel uit van zinvolle daginvulling en deskundig personeel, Zinvolle 
daginvulling van 2016.) 
 
Vacatures: 

De volgende vacatures zijn in 2017 ontstaan: 
- Medewerker Ontmoetingspunt 
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- Praktijkopleider / verpleegkundig docent (junior) 
- Coachend begeleider 
- Persoonlijk begeleider 
- Verzorgenden en verpleegkundigen Thuiszorg (diverse functies) 
- Verzorgenden intramurale somatische zorg ( diverse functies) 
- Medewerker dagbesteding 
- Medewerker Facilitair 
- Verzorgenden intramuraal psychogeriatrische zorg (diverse functies) 
- Diverse functies voor de Flexpool 
- ADL-assistent 
- Zelfstandig werkende kok (tijdelijk) 
- Gastvrouw / gastheer restaurant (tijdelijk) 

  
Voor de bovenstaande vacatures is er geworven via interne advertenties, social media, plaatsing 
op de website van SWZ, externe advertenties in dag- en weekbladen. SWZ heeft een aantal van 
deze functies moeizaam, door middel van alternatieve werving, kunnen vervullen. SWZ heeft 
ervoor gekozen om een groot aantal medewerkers zonder relevante vooropleiding aan te nemen 
en deze in de eerste periode gericht te scholen en te laten begeleiden door een werkbegeleider 
en praktijkopleider. 
 
Functies en functiebeschrijvingen 
In 2017 zijn de functiebeschrijvingen vastgesteld welke passen binnen in het 
formatieplaatsenplan. Het formatieplaatsenplan geeft weer welke functies straks binnen het 
kleinschalig wonen op de werkvloer aanwezig zijn en zijn aangepast aan het werken vanuit 
zelfsturing, de taken en verantwoordelijkheden bij het voeren van de huishouding en de sterke 
focus op zinvolle daginvulling. Het gaat hier om de functies: 

 Medewerker groepsondersteuner 

 Assistent begeleider 

 Begeleider 

 Persoonlijk begeleider 

 Coachend begeleider 
 
NB: de functie coachend begeleider is ontwikkeld op basis van de verkregen inzichten en 
ontwikkelingen vanuit de ontwikkelplannen in het kader van Waardigheid en Trots. Deze functie 
heeft als primair doel het faciliteren en ondersteunen bij het vormgeven van een zinvolle 
daginvulling. 
 
Voor de staf- en ondersteunende diensten is de volgende functiebeschrijving gemaakt: 

 Medewerker Cliëntenadministratie 
 
De functies zijn in 2017 voorgelegd aan de OR, zijn ingedeeld en binnen de intramurale PG-zorg 
geïmplementeerd. Op basis van de functie medewerker groepsondersteuner is een training 
ontwikkeld (om de instroom te kunnen bevorderen). 
 
In 2017 heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor de functie van persoonlijk begeleider. 
Medewerkers vanaf niveau 3 (IG) hebben de gelegenheid gehad op deze functie te solliciteren. 
De cliëntenraad heeft geparticipeerd bij de sollicitatiegesprekken. Voor de functie van persoonlijk 
begeleider is een aanvullende scholing ontwikkeld. 
 
Sociaal Plan 
Het Sociaal Plan van SWZ bevat maatregelen, voorzieningen en richtlijnen die de nadelige 
consequenties van de reorganisatie voor medewerkers zoveel mogelijk ondervangen. Het Sociaal 
Plan is binnen SWZ een belangrijk instrument om de reorganisatie, die per 1 januari 2017 is 
gestart, zorgvuldig en transparant vorm te geven. 
In 2017 zijn, in het kader van het Sociaal Plan, een aantal medewerkers herplaatst. Een klein 
aantal van hen is boventallig verklaard. De herplaatsingen zijn vormgegeven door gericht 
vacatures aan te bieden (van Facilitair naar Zorg) maar ook met behulp van bemiddeling van een 
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extern bureau. Van alle herplaatsingskandidaten heeft SWZ met één medewerker de 
overeenkomst, met wederzijds goedvinden, beëindigd. Voor de overige medewerkers is intern een 
goed alternatief gevonden. 

 

4.5.2 Kwaliteit van het werk  

ARBO 
De Arbocommissie  is met enige regelmaat bij elkaar geweest. De Arbocommissie, welke bestaat 
uit medewerkers van verschillende zelfsturende teams heeft als doel om het arbobeleid en 
richtlijnen te interpreteren en het effect daarvan binnen het werk te evalueren. De Arbocommissie  
heeft verschillende casussen besproken en voorstellen gedaan tot verbetering. Door de 
samenstelling is het de bedoeling dat de leden van de commissie de resultaten direct binnen het 
werkoverleg met de teams terugkoppelen.  
 
Training ongewenst gedrag 
In navolging van 2014, 2015 en 2016 heeft SWZ ook in 2017 haar medewerkers getraind in 
‘ongewenst gedrag’ en ‘huiselijk geweld’. Veel medewerkers hebben hiervoor in 2017 een 
herhalingstraining gehad omdat zij hier al eerder op getraind waren. Binnen SWZ geldt dat 
medewerkers volgens een vaste frequentie hierop bijgeschoold worden. De training is inhoudelijk 
aangepast aan het thema zinvolle daginvulling, omdat het al dan niet aanwezig zijn van zinvolle 
daginvulling effect heeft op het gedrag van cliënten (dus ook ongewenst gedrag). Hiermee is een 
koppeling gemaakt met alle andere trainingen en initiatieven op het gebied van zinvolle 
daginvulling.  
 
De training ‘ongewenst gedrag’ wordt gegeven door een extern bureau die daarin gespecialiseerd 
is. Deze scholing biedt tevens de mogelijkheid om medewerkers – die (mede) door de scholing 
erachter komen dat extra opvang nodig is – op te vangen en hen te ondersteunen in het zoeken 
naar professionele begeleiding. Deze training wordt in 2018 gecontinueerd. 
 
Risico inventarisatie & evaluatie (Ri&e) 
Na de pilot in 2016 hebben alle afdelingen in 2017 een Ri&e ingevuld. Hierbij zijn ze begeleid door 
één van de personeelsfunctionarissen. De opvolging van de Ri&e is volledig geautomatiseerd. 
Hierdoor ontvangt het team met regelmaat signalen als er nog actiepunten openstaan. 
De actiepunten zijn binnen de teams opgepakt en indien gewenst besproken in de 
Arbocommissie. 
 
Professioneel handelen 
SWZ biedt veel trainingen aan en ontwikkelt deze ook zelf. Het lesmateriaal wordt periodiek, over 
het algemeen jaarlijks, herzien aan de hand van de laatste ontwikkelingen. In 2016 is al het 
lesmateriaal dat wordt gebruikt bij de trainingen ‘voorbehouden en risicovolle handelingen’ 
herzien. In 2017 zijn deze daar waar nodig aangepast. 
 
In 2017 heeft de coach Psychogeriatrie een aantal trainingen voor medewerkers 
groepsondersteuners gegeven. In deze training is naast aandacht voor dementie expliciet 
aandacht geweest voor het aanbieden van activiteiten in het kader van zinvolle daginvulling. 
Hiermee is een koppeling gemaakt tussen de training aan de huiskamerassistenten van vorig jaar.  
 
Voor wat betreft de voorbehouden en risicovolle handelingen biedt SWZ op dit moment vier 
scholingsprogramma’s aan. Er zijn aparte programma’s voor verpleegkundigen, verzorgende 
niveau 3IG, verzorgende niveau 3AG en voor helpende Zorg en Welzijn niveau 2PLUS. De 
scholing ‘voorbehouden en risicovolle handelingen’ wordt modulair aangeboden volgens een 
vastgesteld programma in een korte periode. De scholing vindt tweejaarlijks plaats en heeft een 
verplicht karakter. 
 
In 2017 is een training ontwikkeld voor medewerkers zonder relevantie vooropleiding. Deze 
training heeft veel aandacht voor ADL-zorg, gastvrijheid, klantvriendelijkheid, ziektebeelden, tillen 
en transfer, observeren, rapporteren en wet- en regelgeving. Deze training wordt gegeven in 5 à 6 
dagen en aangeboden in de eerste weken dat de medewerkers bij SWZ werkzaam zijn. Door de 
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gerichte praktijkopdrachten wordt er een koppeling gemaakt met de praktijk van alle dag (inclusief 
de inwerkperiode). De medewerker wordt hierbij ondersteund door een werkbegeleider en een 
praktijkopleider. De training is in 2017 één keer gegeven aan een groep medewerkers die 
gelijktijdig aangenomen zijn. In 2018 wordt dit herhaald. 
 
BBL-opleidingen 
SWZ investeert veel in opleidingen en biedt veel medewerkers de mogelijkheid tot het volgen van 
een beroepsopleiding. Ook in 2017 heeft SWZ de opleiding Medewerker Maatschappelijke Zorg 
(MMZ) aangeboden. Deze opleiding is een landelijk erkende MBO-opleiding welke is aangepast 
aan de werkelijkheid binnen SWZ en de wensen van SWZ. Deze opleiding is ontwikkeld met een 
ROC en een particulier bureau. 
 
De MMZ-opleiding is een reguliere BBL-opleiding, welke zich expliciet richt op het werken binnen 
zelfsturende teams, de participatie van de cliënt in de benodigde zorg en inzet van leden van het 
sociaal netwerk en werken binnen kleinschalig wonen. In totaal volgen circa 27 medewerkers 
deze opleiding verdeeld over twee klassen. Daarnaast volgen 9 medewerkers de opleiding 
Verpleegkundige niveau 4 en 3 medewerkers de opleiding HBO-V (voor de functie 
wijkverpleegkundige). Tot slot heeft SWZ nog 3 medewerkers die de opleiding Verzorgende 
niveau 3IG volgen. 
 
Gezien het succes van de opleiding MMZ heeft SWZ besloten deze opleiding te blijven 
aanbieden. In 2017 zijn er afspraken gemaakt om een derde lesgroep te starten. De verwachting 
is dat deze in het eerste kwartaal 2018 zal gaan starten. Daarnaast blijft SWZ investeren in de 
verpleegkundige opleidingen op niveau 4 en 5 een vervolg te geven. In het laatste kwartaal van 
2016 heeft SWZ hernieuwde afspraken gemaakt met het ROC. Het is de bedoeling dat SWZ een 
tweede klas met MMZ-leerlingen start. Uiteindelijk zal dit de totale capaciteit van MMZ opgeleide 
medewerkers brengen tot circa 30 medewerkers. Ook deze MMZ zal ruimte bieden voor de 
uitvoer van voorbehouden en risicovolle handelingen.  
 
De capaciteit voor de opleiding verpleegkunde niveau 4 blijft hetzelfde. Daarnaast biedt SWZ haar 
verpleegkundigen ook de mogelijkheid om de opleiding HBO V te doen. Door middel van deze 
opleiding vergroot SWZ haar capaciteit wijkverpleegkundigen.  
 
Voor wat betreft de BBL-opleidingen heeft SWZ in 2017 aan zo’n 44 medewerkers een opleiding 
geboden. Dit is exclusief het aantal stages die door SWZ zijn verzorgd. 
 
Melding Incidenten Medewerker (MIM) 
In 2017 zijn er 51 meldingen door medewerkers gedaan. Dit zijn meer meldingen dan in het jaar 
2016, waarbij de groei is toe te schrijven naar de grotere meldingsbereidheid van medewerkers en 
de bekendheid van de MIM. Tijdens trainingen, met name ongewenst gedrag, worden 
medewerkers geattendeerd op de mogelijkheid van het melden en de toegevoegde waarde 
daarvan. 
 
Voor wat betreft de aard van de meldingen hebben de meeste betrekking op onbegrepen gedrag 
van cliënten. De overige meldingen hebben betrekking op vallen of specifieke niet veel 
voorkomende incidenten. De meldingen zijn voor de medewerkers naar tevredenheid opgevolgd 
en hebben niet geleid tot letsel met langdurige of ingrijpende gevolgen. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage (gemiddeld verzuim) van 2017 bedraagt 8,17%. Dit is ongeveer 
hetzelfde als het jaar 2016. De hoogte van dit verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt 
door het langdurig verzuim. Het meeste langdurig verzuim is niet beïnvloedbaar. Het korte en 
midden verzuim bedraagt 0,75% en 0,25%. De meldingsfrequentie zit onder de 1. 
 
Voor de begeleiding van langdurig zieken heeft SWZ een functionaris aangesteld (verzuimcoach). 
De zelfsturende teams zijn hier niet meer (geheel) zelf verantwoordelijk voor, maar worden hierbij 
geholpen. Deze functionaris helpt zieke medewerkers in de re-integratie en zorgt ervoor dat de 
benodigde interne afspraken gemaakt kunnen worden. Zo nodig helpt deze de zieke medewerker 
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bij het maken van het plan van aanpak. De verzuimcoach werkt hierbij nauw samen met de 
casemanager. Hoewel deze aanpak niet direct heeft geleid tot een verlaging van het 
verzuimpercentage zijn de resultaten intern goed merkbaar.  

 

4.6 Samenleving  

Mensen 
Het beleid van SWZ op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat onder 
andere uit de volgende aspecten: 
SWZ heeft voor de mensen een informatiepunt ingesteld. Dit informatiepunt is gevestigd in SWZ 
Sophieke. Hier kunnen mensen informatie krijgen over alle zorgaangelegenheden, zoals de te 
leveren producten door SWZ en adviezen over de te bewandelen wegen in verband met 
thuisvragen.  
 
Maatschappij: 

- De gelegenheid is door SWZ geboden om gebruik te maken van alarmering met 
professionele alarmopvolging. 

- SWZ heeft een calamiteitennummer zorg voor de inwoners van Wassenaar, waar een 
ieder gebruik van kan maken met of zonder indicatie voor zorg.  
 

Met betrekking tot het milieu levert SWZ haar aandeel door; 

 het scheiden van afvalstoffen, waaronder papier, cartridges en toners; 

 het gebruik van spaarlampen; 

 het uitsluitend aanschaffen van TFT-schermen, deze verbruiken minder energie en zijn 
rustiger voor de ogen van de gebruiker, waardoor de arbeidsomstandigheden eveneens 
verbeteren; 

 het opvangen van vet in de keuken gebeurt volgens de regelgeving. 

 

4.7 Risicobeleid 

Strategie en beleid 
De risico’s verbonden aan de strategie en beleidsvorming hadden te maken met het adequaat 
reageren en aansluiting houden van de wijzigen vanuit het ministerie, zorgverzekeraars, 
gemeente, woningbouwverenigingen en de vragende cliënt. Hierdoor blijft de aansluiting met het 
jaarplan, de doelstelling van de organisatie met de begroting en de financiële rapportages 
aanwezig. De genomen maatregelen hierop zijn: 

 Het meerjarenbeleidsplan is begin van 2017 geëvalueerd en bijgesteld op actualiteit tot 
2019. 

 Het Sociaal Plan is in 2017 in werking getreden. 

 Het Treasury plan is in december geaccordeerd door de RvT. 

 Het Zorgondernemingsplan is verder uitgewerkt voor de jaren 2018/2019 en is begin 2018 
vastgesteld. 

De genoemde maatregelen hebben het gewenste effect gehad en hebben ertoe geleid dat de 
organisatie beheersbaarder was en dat zowel de continuïteit als kwaliteit geborgd waren. 
 
Aansturing en besluitvorming 
De hieraan verbonden risico’s betroffen het verkrijgen van voldoende management/financiële 
informatie, zodat de (aan)sturing voldoende aansloot bij de dagelijkse praktijk, zoals formatie, 
ziekteverzuim, indicaties en zorgzwaarte cliënten in relatie tot productieafspraken met de 
verschillende partijen. Ook op het gebied van de automatisering voor cliëntendossiers en 
registratie is in 2017 een systeem geïmplementeerd voor zowel de thuiszorg als de intramurale 
zorgverlening. 
 
Externe factoren 
De risico’s bij de externe factoren gaan de risico’s vooral over een afname van cliënten, de 
dalende tarieven en een hogere zorgvraag tegen meestal een lager tarief. Het betreft de 
financieringsgelden Wlz, Wmo en Zvw. Hiervoor zijn de productie en de formatie maandelijks 
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gemonitord en hebben geleid de risico’s onder controle te houden. 
 
Externe actoren 
De hieraan verbonden risico’s hebben te maken met informatie en communicatie over het huidige 
en toekomstige beleid van en met de Zorgverzekeraars, Zorgkantoor, gemeente, 
woningbouwverenigingen en de banken. De genomen maatregelen zijn: 

 Via structureel overleg was er een open communicatie en uitwisseling van informatie; 

 Evalueren; 

 Probleem en/of crisissituatie direct en open bespreken. 

Deze maatregelen hebben zodanig tot effect geleid alsook tot een dialoog met de verschillende 
partijen, dat de risico’s onder controle waren. 
 
Kwaliteit 
De risico’s die lagen op het gebied van kwaliteit hadden te maken met de ervaren tevredenheid en 
kwaliteit van cliënten, familie en medewerkers. De getroffen maatregelen zijn: 

 Jaarlijkse toetsing HKZ; 

 Er is een planning & control cyclus op indicatorenuitvraag, inclusief registratie klachten en 
incidenten; 

 Eenmaal per 2 jaar een cliënttevredenheidsmeting; 

 Toezicht houden op naleving van alle procedures en protocollen; 

 Het starten met de nieuwe scholing MMZ niveau 3. 

 Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is opgesteld en vastgesteld in overleg met de 
cliëntenraad. 

Kwaliteit is op alle agenda’s geagendeerd. Het HKZ-certificaat is weer met een jaar verlengd en 
de overige maatregelen zijn toegepast, waardoor de risico’s beheersbaar waren. 
 
Veiligheid 
Op het gebied van veiligheid hadden de risico’s te maken met de veiligheid van de gebouwen en 
voor de cliënten. Deze betroffen o.a.: 

 Voedselveiligheid; 

 Infectieveiligheid; 

 Medicatieveiligheid; 

 Veiligheid materialen; 

 Legionella; 

 Brandveiligheid. 

Door het niet naleven van de juiste procedures en protocollen kunnen voor de cliënten nadelige 
gevolgen, zoals infecties en andere lichamelijke en psychische gevolgen optreden. De genomen 
maatregelen waren gericht op: 

 Handhaving en uitvoering van de juiste procedures en protocollen; 

 Instructie en scholing; 

 Voorlichting; 

 Keuringen van het materiaal door erkende instituten; 

 Legionella beheersplan jaarlijks toetsen en bijstellen. De metingen worden verricht en 
gecontroleerd; 

 De gebouwen jaarlijks laten keuren door de brandweer, alsmede de installaties. 

Met de genomen maatregelen zijn de risico’s beheersbaar gebleken. 
 
De markt 
De risico’s van de markt hebben te maken met de grootte van het marktaandeel en nieuwe 
productontwikkeling. De getroffen maatregelen zijn voornamelijk gericht op: 

 Informeren; 

 Klantenbinding; 

 Evalueren en bijstellen; 

 Ontwikkelen nieuwe producten. 
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Genoemde maatregelen hebben bijgedragen aan het zo groot mogelijk behoud van het 
marktaandeel. Deze hebben tevens geleid tot nieuwe productontwikkeling, zoals huishoudelijke 
hulp thuis in combinatie met ADL-ondersteuning en de ontwikkeling van Het Ontmoetingspunt 
voor met name aanvullende dagbesteding en het opzetten van het ‘UIT-bureau Wassenaar’, 
waardoor de afname van het marktaandeel enigszins beperkt is gebleven. 

 

4.8 Financieel beleid 

Algemeen financieel beleid 
De financiële situatie van de SWZ is gezond te noemen. De begroting voor 2017 sloot op een 
resultaat van € 50.233 nadelig, in werkelijkheid is er een positief resultaat bereikt van  
€ 404.789, wat is beïnvloed door een tweetal bijzondere en incidentele posten die aan het eind 
van het jaar bekend zijn geworden. Er is sprake van een hogere ontvangsten inzake subsidies en 
dagactiviteiten pluspunt/dagvoorziening/dagopvang Sophieke. 

Het financiële beleid voor de komende jaren blijft daarom voorzichtig. Er staan immers ook voor 
2018 en de navolgende jaren weer veel nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg te wachten.  
 
Investeringen 
De locatie SWZ Willibord en het PG-hofje is eigendom van de Wassenaarsche Bouwstichting. De 
SWZ is huurder van het onroerend goed. Grote investeringen zijn derhalve niet noodzakelijk. De 
locatie Sophieke is eigendom van de SWZ. Voor SWZ Sophieke zullen in 2018/2019 uitgaven 
gedaan worden voor de aanpassingen van scheiden, wonen en zorg. 
 
Beleid Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) 
Het collectief gefinancierd gebonden vermogen (Reserve Aanvaarbare Kosten) ultimo 2017 
bedraagt € 2.752.286. Uitgedrukt in percentage van het wettelijk budget over 2017 is dat 21,9%. 
Het overige eigen vermogen bedraagt ultimo 2017 € 752.788. Het totale eigen vermogen bedraagt 
ultimo 2017 derhalve € 3.505.074. 

SWZ is een relatief kleine instelling. Zeker in de regio staat zij als kleine zorgaanbieder bekend. 
De ontwikkelingen die zich in de komende jaren af zullen  spelen, zoals de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en natuurlijk de op handen zijnde 
nieuwbouw van SWZ Willibrord betekenen een groot risico voor een organisatie als de SWZ. Een 
goed gevulde RAK is dan ook onontbeerlijk. 

 



Financiële verantwoording

Balans

ACTIVA

Ref. 31-12-2017 31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa -€                  -€                      

Materiële vaste activa 1 856.002€           977.848€              

Financiële vaste activa 2 3.035€               51.627€                

Totaal vaste activa 859.037€           1.029.475€           

Vlottende activa

Voorraden -€                  -€                      

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 126.201€           168.758€              

Vorderingen 4 941.049€           1.101.794€           

Effecten -€                  -€                      

Liquide middelen 5 6.561.522€        7.204.454€           

Totaal vlottende activa 7.628.772€        8.475.006€           

Totaal activa 8.487.809€        9.504.481€           

Ref. 31-12-2017 31-12-2016

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Kapitaal 68.067€             68.067€                

Bestemmingsreserves 2.752.286€        2.343.227€           

Algemene en overige reserves 560.898€           549.900€              

Totaal eigen vermogen 3.381.251€        2.961.194€           

Voorzieningen 7 1.997.008€        2.101.734€           

Langlopende schulden 8 -€                  143.630€              

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 -€                  -€                      

Overige kortlopende schulden 9 3.109.550€        4.297.923€           

Totaal Passiva 8.487.809€        9.504.481€           
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Resultatenrekening

Ref. 2017 2016

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengst zorgprestaties en ondersteuning 11 13.572.497€      13.372.738€         

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 12 859.951€           791.238€              

Overige bedrijfsopbrengsten 13 443.256€           484.529€              

Som der bedrijfsopbrengsten 14.875.704€      14.648.505€         

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 14 10.854.079€      11.160.459€         

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 348.053€           308.050€              

Overige bedrijfskosten 16 3.241.329€        3.845.833€           

Som der bedrijfslasten 14.443.461€      15.314.342€         

BEDRIJFSRESULTAAT 432.243€           -665.837€             

Financiële baten en lasten 17 -12.186€           -16.402€               

RESULTAAT BOEKJAAR 420.057€           -682.239€             

Buitengewone baten en lasten -€                  -€                      

RESULTAAT BOEKJAAR 420.057€           -682.239€             

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2017 2016

Reserve aanvaardbare kosten 420.057€           -682.239€             

Toelichting

Voor een toelichting van de cijfers zie: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

Er zijn geen giften ontvangen in 2016. In 2017 is er een gift ad. € 50.000 ontvangen voor 

opleidingsdoeleinden van de Stichting Vrienden van SWZ opleidingen.
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