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Wij kijken terug op een turbulent, maar vooral ook prachtig jubileum jaar! In oktober 2021 vierden wij een 

week lang ons 50-jarig bestaan. En wat hebben we daarvan genoten! Zowel het weer, als de 

coronamaatregelen van dat moment werkten mee. We hebben gezongen, gedanst, genoten van 

prachtige optredens en heerlijke maaltijden en nog veel meer…. Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, 

iedereen deed mee. Deze feestweek was mogelijk dankzij onze steunstichting Vrienden van De 

Wulverhorst en vele gulle sponsoren. Onze eigen jubileumcommissie, ondersteund door inwoners van 

Oudewater, heeft geweldig werk verricht. Echt een initiatief van en voor en door Oudewater. Want of je nu 

in of buiten De Wulverhorst woont, werkt, leert of ontwikkelt; jong of oud bent; het maakte niet uit. 

Iedereen deed mee in Oudewater! Het was helemaal top! 

 

Het was ook een jaar waarin corona nog zeer prominent aanwezig was. Gelukkig hebben we op moment 

van schrijven een ander perspectief. De coronamaatregelen worden volledig losgelaten, hoewel we 

corona niet weg is en ook niet helemaal meer weg zal gaan. Maar wij kunnen tevreden terugkijken. We 

hebben er ook veel van geleerd. Ons crisisteam loopt op rolletjes, onze infectiepreventie en ons 

infectiepreventieteam is meer dan op orde. Wij kunnen het aan! Het is regelmatig echt hard werken. Elk 

team van elke discipline heeft flink de schouders er onder moeten zetten. Maar er zijn vrijwel geen 

organisaties die kunnen zeggen: wij hebben de zorgbonus 2021 niet uitgekeerd, omdat we gelukkig 

nauwelijks meer corona bij bewoners en cliënten hebben gehad. Daarnaast vroeg de procedure veel 

administratief werk en werden in de regeling 2021 slechts enkele groepen gewaardeerd, terwijl er 

onderscheid binnen de inzet van groepen medewerkers binnen De Wulverhorst niet gerechtvaardigd was. 

De OR, VVAR en staf zijn betrokken bij de besluitvorming om de zorgbonus niet uit te keren. 

 

De Wulverhorst heeft in 2021 geen leegstand gekend, omdat mensen vanwege corona niet opgenomen 

zouden willen worden. Integendeel: we hadden een flinke overbezetting, omdat we appartementen voor 

tijdelijk verblijf ook benutten voor Wlz (Wet langdurige zorg) als dit nodig was. Daarnaast hebben we veel 

echtparen kunnen ondersteunen dankzij onze mooie ruime appartementen. Natuurlijk speelde de vele 

uitval van medewerkers vanwege quarantaine maatregelen ons parten. Maar de teams fiksten dat steeds 

weer. Soms tegen wil en dank. Maar ze stonden en staan er! Hartelijk, deskundig en van dichtbij! 

 

Er is veel gebeurd en we hebben het goed gedaan samen. Met als kers op de taart afgelopen december 

voor de 9e keer ons GOUDEN KEURMERK. 

 

In het kwaliteitsjaarverslag 2021 van De Wulverhorst doen wij u verslag van wat wij hebben meegemaakt 

en onze resultaten en ontwikkelingen. Een paar tip ik hier graag vast aan. 

 

We hebben onze statutaire naam aangepast aan de brede dienstverlening die wij inmiddels bieden aan 

inwoners van de gemeente Oudewater. Jong, oud, met of zonder beperking. Samen met onze enorme 

schare aan vrijwilligers staan wij voor Oudewater klaar! Soms fysiek heel dichtbij en soms op afstand, 

maar door digitale hulpmiddelen toch ook heel dichtbij! Natuurlijk vraagt dit vasthoudendheid. Ik heb er 

alle vertrouwen in dat we dit verstevigen, bestendigen en doorontwikkelen de komende jaren.  

 

Het Touwteam (een steunsysteem) is vol verve met behulp van financiering van het zorgkantoor gestart. 

Dit team zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat doen zij door allerlei 

vormen van ondersteuning te geven, een maatje te vinden, de cliënt bij de arm te nemen en zo de weg te 

vinden, etc. Kortom voorkomen dat zware zorg nodig wordt. Het Touwteam heeft inmiddels mooie 

resultaten behaald en gaat op volle kracht vooruit in 2022.  

 

We zijn blij met de grote groep coördinerend verpleegkundigen en sociaal pedagogische hulpverleners. 

Als aanvoerders van de teams verrichten ze mooi werk! 

We zien inmiddels ook wat meer personeelsverloop ontstaan en anticiperen daarop. Dat doen we 

enerzijds met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en anderzijds met zijinstromers en 

functiedifferentiatie. Best wennen voor veel teams. Dit vraagt immers om nieuwe werkwijzen. Maar gelet 

op de veerkracht van teams heb ik daar alle vertrouwen in. In ons strategische personeels- en 

opleidingsbeleid zullen we daar uitgebreid bij stil blijven staan. 

0. Inleiding 
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De bouw van het project De Schuylenburcht gaat starten in 2022. Vijfentwintig plaatsen erbij! We gaan 

een innovatieve woonomgeving creëren die mensen uitdaagt zo zelfstandig mogelijk samen te leven. 

Uiteraard met deskundige ondersteuning dichtbij. De Schuylenburcht is de eerste van de drie geplande 

uitbreidingstrajecten. Een mooi resultaat samen met De Woningraat, de Oudewaterse woningcorporatie 

en de gemeente Oudewater. 

 

Samen met een projectontwikkelaar uit Oudewater hebben we een mooi woningaanbod voor 6 paters uit 

Haastrecht kunnen initiëren. In oktober 2022 zijn deze appartementen naar alle verwachting gereed. In 

het oude nonnenhuis, ook ooit gemeentehuis, nemen nu paters hun intrek! Vanzelfsprekend staat De 

Wulverhorst paraat als er hulp of ondersteuning nodig is. 

 

Onze omvang, onze kwaliteit van dienstverlening en onze naamsbekendheid helpen ons om snel, flexibel 

en adequaat op een veranderend samenleving in te spelen. De Wulverhorst zet zich actief in om de 

zorginfrastructuur op de lagere termijn eigentijds, innovatief en betaalbaar voor Oudewater te behouden. 

We lopen daarvoor graag ook buiten gebaande banen en gaan met ondersteuning van het Alignment 

House Oudewater voor een maatschappelijk business case Oudewater in 2022. 

 

Ik wens u veel leesplezier.  

 

 

Joyce Jacobs 

Bestuurder
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Wie zijn wij? 
De Wulverhorst) is een brede lokaal georiënteerde organisatie voor zorg en welzijn in de gemeente 

Oudewater. In 2021 bestonden wij 50 jaar! De Wulverhorst is een verpleeghuis met een flinke poot 

(thuis)zorg en ondersteuning voor mensen die thuis wonen. Er zijn verschillende behandelaars werkzaam 

die via Novicare worden ingehuurd. De intramurale zorg en de verpleeghuiszorg thuis vallen onder de 

reikwijdte van de Wet Langdurige Zorg. We vallen voor dit onderdeel onder het Zorgkantoor Zilverenkruis, 

regio Utrecht. Oudewater is een overzichtelijke gemeente en een hechte gemeenschap in het Groene 

Hart. De ruim tienduizend inwoners zijn van oudsher sterk op elkaar gericht, honkvast en gehecht aan de 

eigen intieme omgeving. Mensen kennen elkaar en zijn nauw betrokken bij het sociale leven. 

 

Onze missie 

Wij dragen bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliënten met professionele ondersteuning in wonen, 

welzijn en zorg. Iedere cliënt is een uniek mens dat zijn leven zelf richting geeft. 

 
Onze visie 
Wij respecteren het recht van elk mens om zijn 

leven vorm en inhoud te geven en daarover de 

regie te hebben. Onze omgangsvormen en 

werkhouding sluiten hierop aan. 

Wij werken vanuit het gedachtegoed positieve 

gezondheid. Hierbij zien wij gezondheid als het 

vermogen om je aan te passen en je eigen regie te 

voeren, in het licht van sociale, fysieke en 

emotionele uitdagingen in het leven. 

 
Kernwaarden 

Hartelijk, deskundig en dichtbij geven richting aan 

onze missie en visie. 

 

1.1 Ons zorgaanbod  
 

Stichting Zorg en Welzijn Oudewater is de enige aanbieder van zorg met verblijf binnen de sector 

verpleging, verzorging en thuiszorg in Oudewater. De diensten zijn ook buiten het woon- en zorgcentrum 

beschikbaar: in de wijk en alle woongemeenschappen. Aan het einde van 2021 staan er +/- 142 cliënten 

op de wachtlijst voor zorg met verblijf (zie par. 2.4 voor een toelichting).  

Binnen de gemeente Oudewater nemen wij een belangrijke plaats in binnen de sociale infrastructuur. We 

werken nauw samen met veel algemene voorzieningen, welzijn en burger/vrijwilligersinitiatieven 

(KBO/PCOB) die ook binnen De Wulverhorst actief zijn.  

 

We bieden ruimte voor 42 somatische cliënten (ZZP 4, 6 en 8), 24 psychogeriatrie cliënten (Wzd-afdeling; 

ZZP 5 en 7) en vier appartementen voor kortdurende opnames (ELV en respijtzorg). De Wulverhorst biedt 

zowel intramurale als extramurale zorg: volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT), 

thuiszorg en huishoudelijke verzorging. 

In De Wulverhorst wonen al een aantal jaren mensen met een verstandelijke, dan wel lichamelijke 

beperking. Deze mensen komen allemaal uit Oudewater en voor hen is het van groot belang om in hun 

eigen omgeving zorg en begeleiding te ontvangen. In 2021 hebben we met het Zorgkantoor afgesproken 

dat we deze zorg ook mogen declareren in de sector VG. Wij hadden in 2021 geen mensen met een 

intramurale VG-indicatie, maar leveren wel dagbesteding die aan de VG vast zit. 

 
Keuzevrijheid 

Ondersteuning wordt zoveel mogelijk thuis, in de vertrouwde omgeving, geboden. Wanneer dit niet meer 

kan, zetten we alles op alles om mensen in De Wulverhorst de zorg en ondersteuning te bieden die nodig 

1. Profiel van De Wulverhorst 
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is. Alle (te verwachten) mensen met een chronische zorg- en begeleidingsvraag voor kort- of langdurige 

zorg thuis, zijn van harte welkom in De Wulverhorst en kunnen gebruik maken van diverse diensten, 

activiteiten of meedoen als vrijwilliger of mantelzorger. Keuzevrijheid en eigen regie staan daarbij voorop.  

 

Naast activiteiten is er aandacht voor het netwerk van de cliënt. De mantelzorger wordt overal bij 

betrokken, activiteiten worden aangeboden en er is een restaurant voor zowel bewoners als mensen uit 

de wijk. De Wulverhorst heeft contracten met een externe mantelzorgmakelaar, cliëntvertrouwenspersoon 

(Zorgstem voor cliënten in het kader van de Wet zorg en dwang en Quasir), medewerkers 

vertrouwenspersoon (QS Gezondheidsmanagement) en klachtbemiddeling (Quasir). 

 

Vrijwilligers 

Inwoners van Oudewater maken gebruik van de ouderen adviseur/relatiebeheerder van De Wulverhorst. 

Er zijn ruim 200 vrijwilligers actief binnen De Wulverhorst. De grootste groep vrijwilligers is ouder dan 65 

jaar. Het zijn actieve senioren die graag iets betekenen voor een ander. Het bereik van senioren in 

Oudewater vanuit De Wulverhorst is groot. We hebben twee vrijwilligerscoördinatoren in dienst die hen 

ondersteunen en faciliteren. De Wulverhorst kent een actieve steunstichting: De Stichting Vrienden van de 

Wulverhorst. 

Zorg dichtbij  

De keuken van De Wulverhorst verzorgt naast maaltijden ook elke maand een aanschuifdiner in de regio. 

Deze diensten zijn niet alleen belangrijk voor het totale dienstenaanbod van De Wulverhorst, maar 

essentieel voor het verlenen van zorg dichtbij en binnen de Oudewaterse gemeenschap. De inzet wordt 

geleverd door 235 medewerkers en de ruim 200 vrijwilligers. 

Keurmerk 

We zijn zowel intramuraal als extramuraal in het bezit van het Gouden Keurmerk van Perspekt. Daarnaast 

is De Wulverhorst in bezit van een keurmerk gecertificeerd door HCN: HACCP, en het bronzen keurmerk 

van Green Deal. Een uitgebreid profiel vindt u op onze website: www.wulverhorst.nl/over-ons/.  

Werkgever 

Met 235 medewerkers is De Wulverhorst een van de grootste werkgevers van Oudewater. Ongeveer 

tweederde van onze medewerkers is afkomstig uit Oudewater of directe omgeving. 

Medezeggenschap 

De Wulverhorst kent een zeer actieve cliëntenraad die bestaat uit zeven leden: vier vertegenwoordigers 

en drie bewoners. De Ondernemingsraad bestaat uit vijf leden en de Verpleegkundige Verzorgende 

Advies Raad telt tien leden. De Wulverhorst hecht aan medezeggenschap en is blij dat er zoveel 

betrokkenheid is bij het tot stand brengen van beleid. 

  

http://www.wulverhorst.nl/over-ons/
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 2. Kerngegevens medewerkers en zorg 
 

2.1 Formatie 
 

In tabel 1 is een overzicht weergegeven van het aantal fte en medewerkers per contractsoort. Het aantal 

medewerkers is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2020.  

 

Tabel 1. Aantal fte en medewerkers per contractsoort, in loondienst (peildatum 31-12-2021) 

Totalen 
Totaal Bepaalde tijd Onbepaalde tijd 

FTE Aantal FTE Aantal FTE Aantal 

TOTAAL IN DIENST  101,42 235 27,88 92 73,54 143 

     Fulltime  8 8 3 3 5 5 

     Parttime  84,84 137 21,63 36 63,21 101 

     Min-Max 8,58 17 3,25 7 5,33 10 

     Oproep  0 59 0 32 0 27 

     Stagiaires 0 13 0 13 0 0 

     Vakantiehulp 0 1 0 1 0 0 

Totaal zorgfuncties (incl. HH, excl. 

stagiaires & vakantiekrachten) 
77,47 173 20,57 57 56,9 116 

Totaal overig (excl. stagiaires & 

vakantiekrachten) 
23,95 50 7,31 23 16,64 27 

 

In- en uitstroom 

De in- en uitstroom van medewerkers was in 2021 redelijk in balans (zie tabel 2). Wat opvalt, is de relatief 

hogere uitstroom dan instroom van oproepkrachten en stagiaires. 

 

Tabel 2. In- en uitstroomcijfers per contractsoort 

In- en  uitstroom 
Totaal Bepaalde tijd Onbepaalde tijd 

FTE Aantal FTE Aantal FTE aantal 

INSTROOM TOTAAL 13,25 37 12,36 36 0,89 1 

     Fulltime  1 1 1 1 0 0 

     Parttime  10,57 18 9,68 17 0,89 1 

     Min-Max 1,68 5 1,68 5 0 0 

     Oproep  0 6 0 6 0 0 

     Vakantiekrachten 0 0 0 0 0 0 

     Stagiaires 0 7 0 7 0 0 

UITSTROOM TOTAAL 15,4 86 7,2 65 8,2 21 

     Fulltime  1 1 0 0 1 1 

     Parttime 9,94 18 5 7 4,94 11 

     Min-Max 4,46 8 2,2 4 2,26 4 

     Oproep  0 25 0 20 0 5 

     Vakantiekrachten 0 8 0 8 0 0 

     Stagiaires 0 26 0 26 0 0 

 

Min-max 

Er zijn in 2021 meer medewerkers met een min-max contract uitgestroomd dan ingestroomd. Een 

mogelijke reden hiervoor is dat er op de afdelingen, door de krapte, vaak behoefte is aan de zekerheid om 
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nieuwe medewerkers voor een vast aantal uren in te roosteren. Er wordt dan vaker voor een parttime 

contract gekozen dan voor een min-max contract. 

 

2.2 Deskundigheid 

 
Kwalificatieniveau zorgfuncties 

Het kwalificatieniveau van de medewerkers (tabel 3) wijkt in 2021 licht af t.o.v. 2020: 

- Stijging niveau 1 van 9,3 naar 11,1 fte 

- Stijging niveau 2 van 6,4 naar 7,2 fte 

- Daling van niveau 3 van 24,7 naar 17,2 fte  

- Daling niveau 4 van 17,9 naar 16,0 fte 

- Stijging niveau 6 van 2,7 naar 5,1 fte 

- Niveau 7 is gelijk gebleven 

 

Tabel 3. Aantal fte/medewerkers per kwalificatieniveau zorgfuncties 

Kwalificatieniveau zorgfuncties 
Totaal In opleiding tot 

FTE Aantal FTE Aantal 

Niveau 1 11,11 36 
  

Niveau 2 7,22 20 0,78 1 

Niveau 3 17,22 36 5,67 8 

Niveau 4 15,98 25 4,22 5 

Niveau 6 5,1 6 0,78 1 

Niveau 7 0,9 1 
  

 

Leren en werken 

De afgelopen jaren hebben we ervaring opgedaan hebben met het aanbieden van leer-werkplekken voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de visie dat meedoen belangrijk is voor iedereen en 

invloed heeft op de gezondheid en de eigenwaarde van mensen, heeft dit in 2021 verder vorm gekregen. 

Wij hebben hiervoor samengewerkt met Ferm Werk en overige maatschappelijke partners. 

 

Samen met Ferm Werk onderzoeken we op welke wijze we mensen met bijvoorbeeld een 

dagbestedingsindicatie, uit het doelgroepen register of met een specifieke status aan zinvol werk kunnen 

helpen binnen De Wulverhorst. Door functiedifferentiatie biedt De Wulverhorst steeds meer werkplekken 

aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de inzet van een SPH-medewerker en jobcoach 

wordt goede begeleiding gerealiseerd. Er is vanuit Ferm Werk veel vraag naar deze werkplekken, maar op 

dit moment is er nog geen wachtlijst. 

 

Naast dat dit project mooie werkplekken oplevert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt 

dit ook mogelijkheden voor de toekomstige arbeidsmarktvraagstukken. We gaan deze werkwijze dan ook 

in 2022 continueren. 

 

2.3 Verzuim 
 

Het ziekteverzuim (exclusief zwangerschap gerelateerd verlof) was in 2021 8,5 procent (2020: 6,9%). Het 

merendeel hiervan (6,9%) betrof lang verzuim. De gebruikelijke daling van het ziekteverzuim in de 

zomermaanden en een stijging vanaf september was in 2021 niet zichtbaar (zie tabel 4).  
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Tabel 4. Ziekteverzuimpercentage per kwartaal per afdeling 

Afdeling Q1 Q2 Q3 Q4 

Management & staf algemeen  3,18 0,89 0,00 0,00 

Administratie (FA en CA) 0,00 1,48 0,00 0,00 

Huishouding facilitair 17,86 1,96 0,00 0,00 

Receptie 1,61 0,00 0,98 0,00 

Keuken 1,13 1,00 0,00 7,37 

Huishoudelijke zorg (Wmo) 24,59 20,82 19,61 10,22 

Stadskantoor 9,37 4,25 18,12 35,56 

Welzijn/Tuinzaal 1,86 21,67 1,34 0,00 

Broeck Hotel 0,00 0,00 0,00 0,00 

Intramurale zorg 4,64 9,35 11,45 12,29 

Thuiszorg 10,60 9,36 4,55 2,31 

Kleinschalig wonen 10,84 9,85 8,93 10,42 

Totaal 8,71 % 9,35 % 8,12 % 7,98 % 

 

Medewerkers die echt ziek zijn, worden ziekgemeld. Medewerkers die door de coronavoorschriften 

(wachten op testuitslag i.v.m. verkoudheid, gezinslid dat getest moet worden op corona of een kwetsbare 

gezondheid) niet naar De Wulverhorst 

kunnen komen, worden niet ziekgemeld. 

Deze medewerkers doen zoveel 

mogelijk aangepaste werkzaamheden 

vanuit huis en als dat niet mogelijk is, 

krijgen zij bijzonder verlof. 

 

Langdurig verzuim 

Naast het corona gerelateerd verzuim, 

zijn er nog tien langdurig zieken. Met 

deze medewerkers hebben we goed 

contact en in alle gevallen wordt samen 

met de leidinggevende en bedrijfsarts 

gekeken naar re-

integratiemogelijkheden. Eén langdurig 

zieke is na twee jaar ziekte begin 2022 

uitgestroomd. De verwachting is dat 

twee van hen in de loop van 2022 

uitstromen. Twee anderen zijn begin 

2022 hersteld en de andere langdurig 

zieken werken aan re-integratie met als 

doel terugkeer in de eigen functie.  

  

Petra Burger, HR-adviseur 

 

Ook in 2021 heeft COVID-19 nog veel invloed gehad 

binnen de organisatie. Het aantal zieken is gelukkig 

mee gevallen, maar door quarantaine maatregelen 

moesten regelmatig medewerkers thuis blijven. 

Hierdoor hebben veel medewerkers extra uren 

gemaakt en dat heeft impact.   

 

Gelukkig heeft de zorg aan onze cliënten er niet onder 

geleden, maar door de extra werkdruk wordt de kans 

op uitval groter. Dat willen we uiteraard graag 

voorkomen. 

 

Met behulp van taakdifferentiatie en het opleiden van 

leerlingen, begeleiden van stagiaires en de inzet van 

zij-instromers streven we ernaar om voldoende 

medewerkers enthousiasmeren en te behouden voor 

de zorg. 
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2.4 Wachtlijst  
 

Het laatste kwartaal van 2021 laat 

een flinke toename zien van nieuwe 

cliënten, zonder indicatie. Inwoners 

van Oudewater, Hekendorp en 

Papekop willen graag bekend zijn bij 

De Wulverhorst voor het geval zij in 

de toekomst zorg nodig hebben. 

Inwoners willen ook graag betrokken 

worden bij eventuele nieuwe 

projecten.  

 

Er zijn in de afgelopen periode weinig 

mutaties geweest door overlijden en nieuwe opname. 

 

De situatie met betrekking tot wachttijden geeft een enkele keer problemen, waardoor er eind 2021 nog 3 

cliënten de status van actief plaatsen hebben. 

 

We zien dat het aanbod van VV 4 vanaf 2020 groter is dan van VV 6.  

 

Wachtstatus 

Wij zijn eind 2020 gestart met het transparant maken van onze wachtlijst volgens de nieuwe 

wachtstatusdefinities die vanaf januari 2021 gelden. De cliënten op onze wachtlijst krijgen een 

wachtstatus die de urgentië van de situatie en de voorkeur van de cliënt zichtbaar maakt. Dit maakt de 

wachtlijst overzichterlijker, niet korter. Er is regelmatig contact met onze wachtlijstcliënten waardoor 

veranderingen in de status kunnen worden gewijzigd.  

 

 
 

 
 

  

Afdeling  Q1 Q2 Q3 Q4 

Kleinschalig   20  24  31 29 

Intramuraal   62  64  77 79 

     

Zonder indicatie   46  47  54 63 

Cliënten die in afwachting van 

opname elders wonen  
 7  5  4 4 

     

Overbruggingszorg   39   35  37  38 

Actief wachtenden   0  2  2  3 
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2.5 Evaluatie ontwikkeldoelen personeelssamenstelling 2021 

 
Ontwikkelgesprekken met medewerkers 

In 2021 zijn de standaard functioneringsgesprekken vervangen door ‘groei- en bloei’ gesprekken. Hierin 

ligt de focus meer op de bijdrage van de medewerker aan de organisatie en de wensen en mogelijkheden 

om verder te ontwikkelen om optimaal te functioneren. Als de medewerker zijn ambities waar kan maken 

draagt dat bij aan het werkplezier. Met alle medewerkers zijn groei- en bloei gesprekken gevoerd. Deze 

gesprekken worden door de medewerkers als zeer positief ervaren. 

 

Verzuimbegeleiding en preventie 

In 2021 hebben we de mogelijkheden van aanscherping van de verzuimbegeleiding onderzocht en een 

aantal veranderingen aangebracht. Uiteindelijk is er voor gekozen om per 1 januari 2022 met een andere 

arbodienst te gaan samenwerken. Een arbodienst die actiever is in de begeleiding van zieke medewerkers 

en uitgaat van mogelijkheden in plaats van beperkingen. 

 

Duurzame inzetbaarheid van medewerker 

Waar mogelijk zijn (oudere) medewerkers die door beperkingen een deel van hun eigen werkzaamheden 

niet meer konden doen ingezet in de begeleiding van leerlingen en stagiaires. Vaak was dit van tijdelijke 

aard tijdens bijvoorbeeld de re-integratie na ziekte of operatie. Hieraan kan in de toekomst nog meer 

inhoud gegeven worden en zo mogelijk een meer structurele vorm. 

 

We zien ook dat het erg belangrijk is voor het behoud van medewerkers, om jonge moeders en vaders de 

gelegenheid te bieden om flexibel te kunnen werken, om opvang taken etc. te kunnen combineren. We 

experimenteren daar al mee. Dit vraagt voor de zorgteams om echt anders te kijken naar het organiseren 

van het werk. 
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 3. Financieel  
 

 

3.1 Managementsamenvatting 

 
Het boekjaar 2021 is met een positief resultaat afgesloten. De zorgopbrengsten namen toe door een 

indexering op de tarieven, een verzwaring van de zorgvraag en de toekenning van de laatste tranche aan 

kwaliteitsmiddelen. Compensatieregelingen om de extra kosten te vergoeden die zorgaanbieders hadden 

gemaakt als gevolg van (de nasleep van) corona waren in 2021 ook nog van kracht. Er was in 2021 in 

tegenstelling tot 2020 geen sprake van leegstand. Een vergoeding voor omzetderving hoefde hierdoor 

niet aangevraagd te worden. 

 

Het coronavirus heeft voor het tweede jaar wederom haar stempel gedrukt op de bedrijfsvoering. Hoewel 

De Wulverhorst de regels vanuit het RIVM nauwlettend bleef volgen en het aantal coronabesmettingen 

gelukkig beperkt bleef in vergelijking met sommige andere zorgaanbieders in het land, had De 

Wulverhorst wel te maken met extra gemaakte kosten.  

 

Bewoners en medewerkers werden bij klachten getest op het COVID-19 virus. In de periode vóór de 

testuitslag werden bewoners in quarantaine geplaatst en ontvingen zij alternatieve zorg. Medewerkers 

werden verzocht thuis te blijven, totdat er meer duidelijkheid was over de uitslag. Dit alles zorgde voor een 

krapte bij het inplannen van de zorgdiensten, een hoger verzuim en uiteindelijke voor hogere kosten. De 

Wulverhorst kon mede dankzij een flexibele schil en de onderlinge bereidbaarheid van “eigen” 

medewerkers om diensten over te nemen, de kwaliteit van zorg blijven garanderen.  

Folkert-Jan Slager, Business Consultant/ Controller 

 

“Het aantal coronabesmettingen in 2021 was landelijk nog niet onder controle, waardoor een 

aantal beschermende maatregelen onverminderd van kracht bleef. De persconferenties van 

de overheid werden nauwlettend gevolgd in de hoop op verbeteringen. De werkelijkheid was 

echter anders. De gevolgen van de landelijke maatregelen en het aantal besmettingen 

hebben in 2021 wederom een grote invloed gehad op de bedrijfsvoering en de inzet van 

zorgmedewerkers. Niettemin bleven gelukkig ook alle compensatiemaatregelen van 

zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten bestaan en konden de extra kosten op basis 

van ervaringen in 2020 op éénzelfde wijze worden verbijzonderd en worden gedeclareerd. 

Het jaar 2021 was daarmee vooral een kopie van het jaar 2020. 

De landelijke last van alle coronacompensaties en steunmaatregelen is inmiddels opgelopen 

tot een ongekend hoog bedrag. De overheid staat voor een grote opgave om te kijken hoe we 

dit met z’n allen gaan terugbetalen. De Wulverhorst heeft in 2021 ook een beroep moeten 

doen op de compensatiemaatregelen. Door het aanhoudende hoge ziekteverzuim en 

quarantaine plaatsing van medewerkers ontstond een arbeidskrapte in de zorg die door 

andere zorgmedewerkers weer ingevuld moest worden. Dit leidde automatisch tot extra 

personele kosten. Daarnaast werden er extra kosten gemaakt voor persoonlijke 

beschermingsmiddelen en toezicht. 

Gezien het behaalde exploitatieresultaat 2021, kan geconcludeerd worden dat De 

Wulverhorst ondanks de omstandigheden financieel een goed jaar heeft gehad. Naast alle 

coronamaatregelen en de extra gemaakte kosten, heeft de inzet van zorgmedewerkers ook 

saamhorigheid gebracht. Cliënten mochten nooit de dupe worden van de arbeidskrapte en 

verzuim onder medewerkers. Zij hebben dit steeds weer met z’n allen opgelost. Een mooie 

gedachte om vast te houden in de toekomst..” 
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Intern zijn in 2021 net als in 2020 de voorzorgsmaatregelen voortgezet. Vanuit de persconferenties van de 

overheid werden de verschillende processen en protocollen gevolgd. Maatregelen hadden betrekking op 

de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en inrichting van receptiediensten ten behoeve van 

registratie bezoeken. De controle en naleving hiervan, extra schoonmaakdiensten, crisisoverleg, 

looproutes en bewegwijzering. Met personeel dat thuis kon werken, werden afspraken over aanwezigheid 

op de locatie en digitaal werken. 

 

3.2 Opbrengsten  
 
In 2021 zijn de zorgopbrengsten gestegen door indexering van de tarieven (inflatiecorrectie) en de 

toekenning van de laatste tranche aan kwaliteitsmiddelen. Ook was er sprake van een omzetstijging door 

een hogere intramurale bezetting. Bewoners van De Wulverhorst die een partnerindicatie hadden en/of 

extramuraal verbleven, ontvingen gedurende het jaar zelf een zorgindicatie. De extramurale zorgverlening 

nam toe door zowel een hogere zorgvraag onder bestaande cliënten als ook een uitbreiding van het 

aantal cliënten. De groei deed zich voor in de Wlz-zorg, Wijkverpleging en de Wmo (Wet maatschappelijke 

ondersteuning).  

 

De Wulverhorst heeft in het verslagjaar 2021 een beroep gedaan op de zorg gerelateerde 

coronacompensaties van zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. De hogere compensatie in 

vergelijking met het verslagjaar 2020 is met name toe te schrijven aan de extra inzet van personeel. Door 

het hogere ziekteverzuim en preventieve quarantaine onder de zorgmedewerkers, werden extra 

loonkosten gemaakt voor vervanging en steeg automatisch de compensatie ter dekking van deze kosten. 

Andere vergoedingen bestonden uit extra kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen en extra 

huurkosten om de 1,5 meter afstand tussen dagbestedingscliënten te kunnen waarborgen. 

 

Zorgproductie 

De zorgproductie binnen het langdurig verblijf Wlz kwam hoger uit door een hogere bezetting. In de 

jaarbegroting was gerekend met 72 plaatsen, terwijl op basis van het aantal zorgdagen een bezetting is 

gerealiseerd van 74 plaatsen. Tevens steeg de zorgvraag onder bestaande bewoners. Niet alleen in de 

hoeveelheid zorguren, maar ook in het verschil tussen zorg zonder en met behandeling.  

De omzet extramurale Wlz-zorg nam toe door meer uren zorgverlening. Van het zorgkantoor was 

toestemming ontvangen om ook aan cliënten met een VG-indicatie een zinvolle dagbesteding te leveren. 

Door de stijgende omzet is er binnen het Wlz-zorgdomein een overproductie ontstaan van €120.000,-. Op 

basis van informatie van het zorgkantoor is de verwachting dat deze overproductie betaald gaat worden 

erg onzeker. In de jaarrekening is derhalve rekening gehouden met een maximale omzet tot aan de 

productieafspraak. Indien bij de afwikkeling van de nacalculatie blijkt dat er alsnog voldoende middelen 

beschikbaar zijn om de overproductie te kunnen vergoeden, dan zal dit worden verwerkt als nagekomen 

bate in 2022.  

 

De omzet van de Zorgverzekeringswet kon voor zowel de wijkverpleging als de eerstelijnsverblijfszorg 

binnen de zorgkostenplafonds afgewikkeld worden. Gedurende het jaar dreigde er bij één 

zorgverzekeraar een overschrijding, maar werd het contract op basis van een behaalde, verbeterde 

doelmatigheid omgezet naar nacalculatie.  

 

Volumegroei 

Zowel de wijkverpleging als de Wmo kende in 2021 een volumegroei door toenemende vergrijzing en 

zorgvraag. Vanuit de verschillende ketenpartners kwam de zorgvraag bij De Wulverhorst binnen en kon 

deze efficiënt worden ingezet in de wijk. 

 

Subsidie 

In het verslagjaar werden verschillende subsidies ontvangen inzake opleidingen en begeleidingskosten. 

Tevens werd van de gemeente Oudewater nog een subsidiebijdrage ontvangen voor de inzet van het 

Touwteam in de gemeente. Doordat het aantal coronabesmettingen in 2021 in De Wulverhorst beperkt is 

gebleven, is in overleg tussen de bestuurder en ondernemingsraad besloten de zorgbonus voor 2021 niet 

aan te vragen.  
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3.3 Kosten  
 
De bedrijfskosten zijn door de aanhoudende coronamaatregelen en uitvoering van de verschillende 

jaardoelstellingen en kwaliteitsplannen in 2021 hoger dan voorgaand jaar. Uiteraard zijn de verschillende 

inflatiecorrecties op inkooptarieven en contracten ook van invloed geweest op de hoogte van de kosten.  

 

Personele kosten 

De loonkosten stegen in juni 2020 conform de CAO-VVT met 3,5% en in juli 2021 met 3%. In de 

verlengde CAO 2020-2021 zijn daarnaast afspraken gemaakt over verlofsparen (het balansbudget) en de 

regeling vervroegde uitdiensttreding na 45 dienstjaren. Een combinatie tussen afspraken uit de CAO en 

de hogere inzet van personeel tijdens verzuim, quarantaine (corona) en inzet voor realisatie 

kwaliteitsmiddelen, tranche 2021, hebben zijn doorwerking gehad in de hoogte van de personele kosten. 

In 2021 zijn ruim 10 FTE meer ingezet dan voorgaand jaar. Ten aanzien van de personele kosten van 

personeel niet in loondienst zijn enerzijds de behandelkosten (inzet medici en paramedici) door 

zorgverzwaring toegenomen. Anderzijds zijn deze kosten in 2021 lager door minder inzet van overige 

externen.  

 

Overige bedrijfskosten 

De overige bedrijfskosten zijn hoger dan voorgaand jaar door met name inflatiecorrecties en extra 

gemaakte kosten inzake corona. De voedingskosten zijn door de langdurige, beperkende maatregelen 

voor horecavoorzieningen lager uitgevallen. Echter zijn de opbrengsten maaltijden/restaurant om diezelfde 

reden ook lager. 

 

Hogere algemene kosten waren het gevolg van hogere advieskosten inzake een fiscale scan, juridische 

kosten, kosten ten behoeve van de herijking strategie en kosten ten behoeve van de onderbouwing en 

oriëntatie op toekomstige capaciteitsuitbreiding. Extra kosten voor automatisering en ontwikkeling ICT-

infrastructuur waren voorzien en worden bekostigd uit de bestemmingsreserve. 

 

Verzorgings- en geneesmiddelen 

Hogere kosten voor de verzorgings- en geneesmiddelen zijn gemaakt door een verschuiving van zorg 

zonder behandeling naar zorg met behandeling. Hieronder vallen ook de hogere medicatiekosten die 

gerelateerd zijn aan een hogere zorgvraag, die voor negentig procent in de nacalculatie vergoed worden. 

Kosten van hulpmiddelen vallen volledig onder de vergoedingen van de Wlz-verstrekkingen. De hogere 

afschrijvingskosten zijn ook het gevolg van invetseringen in verpleeghuisbedden. 

 

3.4 Kengetallen 
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3.5 Verwachtingen komend boekjaar 

 
Eind 2021 ontstond er weer een nieuwe golf van coronabesmettingen in Nederland die zijn doorloop heeft 

in 2022. Het aantal besmettingen binnen de Wulverhorst is minimaal en de hoop is dat dit zo zal blijven. 

Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nam het aantal besmetting onder medewerkers wel toe en 

was de toenemende druk om de zorg kwalitatief goed te kunnen blijven leveren onder het zorgpersoneel 

merkbaar. Het jaar 2022 zal zich daarmee ook weer kenmerken met extra kosten als gevolg van corona 

en diverse aanvragen voor zorggerelateerde zorgcompensaties. Zorgkantoren, zorgverzekeraars en 

gemeenten hebben al ingestemd met het instandhouden van deze zorgcompensaties voor 2022, maar de 

vergoeding zal zich nog alleen beperken tot de echt noodzakelijke kosten om de zorg te kunnen blijven 

leveren. 

 

De begroting van De Wulverhorst is voor het jaar 2022 sluitend. Dat wil zeggen een begrotingsresultaat 

van €0,- Toch was dit geen eenvoudige opgave aangezien de inkooptarieven van 97% daalden naar 

96,2% en volgend jaar nog verder zullen dalen naar 95,8%. 

 

Tegelijkertijd was bekend dat werkgeversbonden op basis van de inflatiecijfers en toezeggingen van de 

overheid in de cao-onderhandelingen stevig zouden inzetten om de lonen en salarissen binnen de 

zorgsector marktconform te krijgen c.q. te houden. Met enerzijds minder budget, stijgende kosten en een 

stijgende zorgvraag is het bestuur van De Wulverhorst trots om als kleinschalige zorginstelling toch een 

sluitende begroting te presenteren en voldoende dekking te kunnen vinden voor de jaarplannen van het 

aankomende jaar.  

  

De Wulverhorst heeft voor 2023/2024 nog enkele mooie projecten in het vooruitzicht staan om toe te 

werken aan capaciteitsuitbreiding. Capaciteitsuitbreiding die voor De Wulverhorst mede van belang is om 

zelfstandig te kunnen blijven voortbestaan. Zowel de liquiditeit als het weerstandsvermogen van De 

Wulverhorst zijn op orde. De grootste uitdaging en focus voor de aankomende jaren zal zijn om dit zo te 

behouden en goede sturing te geven op het rendement van de zorg. Een bijkomende uitdaging is om 

tevens goed en gekwalificeerd personeel te werven en/of te behouden voor de zorg, zodat de 

capaciteitsuitbreiding ook daadwerkelijk kan plaatsvinden.  
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 4. Kwaliteit en veiligheid  
 
De Wulverhorst werkt volgens het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Gehandicaptenzorg, 

Dementie en Palliatieve Zorg. In 2021 heeft De Wulverhorst haar kwaliteitsplan opgesteld volgens het 

kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In dit hoofdstuk blikken wij terug op de doelen uit het kwaliteitsplan 

2021.  

 
Toekomstbestendig 
De Wulverhorst kiest nadrukkelijk voor een schaal waarin mensen elkaar kennen en gezamenlijk integrale 

zorg bieden aan mensen met langdurige zorg intra- en extramuraal. Op deze manier kunnen wij van 

betekenis blijven en maatwerk oplossingen bieden. Wij evolueren naar een toekomstbestendige integrale 

zorgorganisatie, die samen met het lokale netwerk de knelpunten van de vergrijzingszorg en de langdurige 

zorg het hoofd biedt. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is een integraal onderdeel van het 

Kwaliteitsjaarplan De Wulverhorst. Daarnaast hebben wij een strategisch beleidsplan 2018 – 2021, als 

kompas voor onze zorg- en dienstverlening. Dit strategisch beleidsplan is in 2021, in samenspraak met de 

medezeggenschapsorganen, voor 2 à 3 jaar verlengd. 

 

4.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

 

In 2021 hebben wij verdere uitvoering gegeven aan de programmalijnen 2018 – 2021. Iedere cliënt 

beschikt over een persoonlijk welzijn- en zorgplan en heeft één aanspreekpunt. De activiteitenbegeleiders 

hebben zich verdeeld over de verschillende afdelingen (intramuraal en kleinschalig wonen). Hierdoor 

kunnen zij beter in samenspraak met de EVV-ers persoonsgerichte plannen vormgeven. Zij maken ook 

onderdeel uit van de teambijeenkomsten van de zorgafdelingen. Bij specifieke wensen wordt contact 

opgenomen met desbetreffende EVV-er en eventueel de vrijwilligerscoördinatoren (touwteam) om te 

bespreken welke acties er georganiseerd kunnen worden om hieraan tegemoet te kunnen komen. Er 

heeft casuïstiekbespreking (welzijn en zorg op de juiste plek) plaatsgevonden en coaching on-the-job van 

het team met ondersteuning van externe expertise. Daarnaast is er aandacht geweest voor 

gespreksvaardigheden van EVV-ers ten behoeve van MDO’s en familiebesprekingen. 

 

Ook heeft een activiteitenbegeleider de opleiding muziekagogie gedaan. Via wekelijkse muziekactiviteiten 

met bewoners wordt zo een mooie bijdrage geleverd aan een zinvolle daginvulling van de bewoners. 

 

Medisch beleid 
In 2021 hebben we, op geleide van de uitbreidingsplannen van De Wulverhorst, overwogen een extra 

verpleegkundig specialist ouderenzorg aan te stellen. We hebben ervaren dat de functie van 

verpleegkundig specialist een enorme verrijking is in beschikbaarheid en bereikbaarheid van de medische 

zorg. Daarnaast vervult deze functie een uitstekende brug tussen huisarts en SO en werkt daarmee ook in 

een krappe arbeidsmarkt ontlastend voor de SO, zonder in te leveren op de kwaliteit van de medische- en 

de chronische zorg. Het is in 2021 nog niet gelukt hier een effectonderzoek naar te doen. 

 

Behandeldienst  

De behandeldienst (Novicare) breidt de medische zorg uit naar de eerste lijn, werkt nauw samen met 

eerste lijn fysiotherapieparktijken in Oudewater en levert onder de paraplu van De Wulverhorst medisch en 

paramedisch advies bij kleine zelfstandige zorginitiatieven in de directe omgeving van De Wulverhorst. Dit 

gaan wij in 2022 continueren. 

 

4.2 Wonen en welzijn 

 

Cliënten worden gekend en hebben een zorgplan dat aansluit bij de wensen, behoeften en 

ondersteuningsvraag. Het team Welzijn en het team Tuinzaal zijn gestart met een traject onder leiding van 

een externe coach. Het team welzijn en tuinzaalmedewerkers zijn uitgebreid met de kwalificatie social 

work en/of maatschappelijke zorg. Aandacht en dagbesteding thuis zijn uitgebreid. Het plan van aanpak 

om te komen tot de “huiskamer van de stad” is gereed. De bezetting van het team is aangevuld met nieuw 

collega’s.  
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Dagbesteding stadspunt De Touwtrein vervoert de cliënten 1 keer per dag van en naar dagbesteding. Het 

aantal cliënten Wmo dagbesteding is laag. In de afgelopen 1,5 jaar is er in Oudewater slechts sprake van 

5 indicatie Wmo dagbesteding. Mogelijk is dit een uitkomst van de kracht van de lokale samenleving in 

Oudewater. We hebben dit nauwlettend gevolgd, met name t.a.v. de effecten van de inzet van het 

Touwteam. 

 

Het traject taakvolwassen teams is doorlopen door alle teams. Dit houdt in dat we toewerken naar 

toenemende zelfstandigheid en regelruimte voor de professionals passend bij een eigentijdse organisatie 

als De Wulverhorst. In taakvolwassenteams is er duidelijkheid over de rollen, taken en 

verantwoordelijkheden. De eerste fase van het traject betrof het invoeren van “Groei en Bloei” gesprekken 

met alle medewerkers (zie ook paragraaf 2.5). Het traject taakvolwassen teams zal meerdere jaren in 

beslag nemen. Teams kunnen gedurende deze periode er voor kiezen een externe coach in te zetten. Er 

zijn twee coaches gecontracteerd die de Wulverhorst goed kennen en snel kunnen instappen indien 

nodig. Er is een laagdrempelige aanvraag procedure ontwikkeld. Er is mede ten gevolge van corona nog 

weinig gebruik gemaakt van deze coaches. Alleen de coördinerend verpleegkundigen maken regelmatig 

gebruik van een externe coach bij hun intervisie. De verpleegkundig specialist maakt ook gebruik van 

externe intervisie met collega verpleegkundig specialisten. 

 

4.3 Basisveiligheid 

 

Voor verslagjaar 2021 worden voor aanbieders van verpleeghuiszorg verschillende categorieën 

indicatoren uitgevraagd. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om in de dagelijkse praktijk, 

samen met collega’s continu te werken aan verbetering van zorg. Eén van de hulpmiddelen is het 

regelmatig uitvoeren van metingen. De uitslag hiervan brengt in teams het gesprek op gang: wat vertelt 

deze uitkomst ons? Herkennen we ons in deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we het goed genoeg of 

gaan we over tot actie?  

 

Voor 2021 gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid en minimaal twee keuze-indicatoren. De 

verplichte indicatoren zijn:  

0. Advance Care Planning (ACP) 

1. Bespreken medicatiefouten in team  

2. Aandacht voor eten en drinken.  

 

De Wulverhorst heeft daarnaast de volgende keuze-indicatoren gemeten: decubitus prevalentie en 

gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking (zie paragraaf Vrijwillige zorg). Er is gekozen voor deze 

indicatoren om de resultaten te kunnen vergelijken met de resultaten uit 2020. De verplichte en gekozen 

indicatoren zijn besproken met de medezeggenschapscommissies als cliëntenraad, VVAR en 

ondernemingsraad. 

 

Monitoring van de thema’s van basisveiligheid vinden plaats binnen het ECD en het zorgleefplan. Er zijn 

procedures en werkafspraken vastgesteld. Afspraken worden samen met de cliënt/vertegenwoordiger 

twee keer per jaar multidisciplinair besproken en vastgelegd in het zorgplan. Persoonsgerichte afspraken 

zijn terug te lezen in de zorgkaart van de individuele cliënt. Deze basisindicatoren staan op dit moment bij 

alle cliënten beschreven in de zorgkaart. De implementatie van Qlickview is gerealiseerd in ONS; er wordt 

nog gewerkt aan optimalisatie hiervan, zodat het mogelijk wordt om deze indicatoren in één overzicht 

zichtbaar te maken.  

 

De landelijke basisveiligheidsindicatoren zijn aangeleverd aan Zorginstituut Nederland. In deze paragraaf 

geven wij een korte toelichting op de gemeten indicatoren en belangrijke ontwikkelingen vanuit de 

verschillende commissies. 

 
Advance care planning 

In het kader van positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg vinden wij het belangrijk dat de cliënt de 

regie behoudt over het eigen leven. Dus ook over de invulling van zijn laatste levensfase. Behalve over 

eventuele behandelvoorkeuren, wel of niet reanimeren, wordt ook besproken welke zorgen cliënt heeft en 
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waar hij of zij tegenaan loopt. In het gesprek gaan we na hoe we daar het beste in kunnen ondersteunen. 

Deze Advance Care gesprekken worden jaarlijks met de cliënten gevoerd.  

 

Belangrijke afspraken worden vastgelegd in het elektronisch cliëntdossier en elk half jaar geëvalueerd. 

Afgelopen jaar heeft er bij alle intramurale cliënten/naasten/betrokken een Advance Care gesprek 

plaatsgevonden door de huisarts, verpleegkundige of EVV’er. In de thuiszorg wordt wel over ACP 

onderwerpen gesproken, maar zijn deze nog niet als zodanig vastgelegd. 

 

Intramuraal, op kleinschalig wonen en in de thuiszorg zijn aan ieder team coördinerend hbo-

verpleegkundigen aangesteld. Er is een casemanager dementie aangesteld die hiervoor in Q1 2022 de 

opleiding heeft afgerond. Daarnaast is 1 coördinerend verpleegkundige van kleinschalig wonen in Q1 

2022 gestart met de opleiding casemanager dementie; de verwachting is dat zij de opleiding in Q4 2022 

afrond. 

 

Medicatieveiligheid 

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Dat doet niemand met opzet, maar we willen er wel graag 

van leren, en liever nog fouten voorkomen. In 2021 zijn 93 medicatiefouten gemeld in het huis. In de 

thuiszorg waren dit er 44. Medewerkers maken van een geconstateerde fout een melding in het 

meldingssysteem in ONS. Deze wordt afgehandeld door de aandachtsvelder, die ook lid is van de MIC-

commissie (Melding Incident Cliënt), en besproken met de betrokkenen. Elk kwartaal bespreekt de MIC-

commissie de aard van de meldingen en maakt hierop een analyse. Deze analyse wordt besproken met 

het team en de bestuurder en met elkaar worden verbeteracties geformuleerd en ingezet.  

 

Intramuraal heeft de dalende trend in het aantal medicatiefouten zich voortgezet. Het afgelopen jaar zijn er 

meer tablets beschikbaar gesteld, zodat alle medewerkers direct met de iPad medicatie kunnen 

aftekenen. Ook werken we nu met een fotosysteem op de iPad. Van iedere cliënt staat een foto in zicht, 

op elke medicatiedeeltijd. Op het moment dat de medicatie is afgetekend verdwijnt de foto. Zo is er een 

extra controle of iedereen zijn medicatie heeft gehad. 

 

Binnen de thuiszorg zijn het aantal medicatie incidenten in 2021 hoger dan in 2020. Tegelijkertijd zijn ook 

het aantal cliënten in de thuiszorg flink gegroeid. Binnen de thuiszorg zijn we inmiddels gewend geraakt 

aan het digitale werken rondom medicatie. Middels aanpassingen in de diensten werkt er nu geen collega 

meer een moment alleen en kan de dubbele controle altijd direct door een bekende collega worden 

uitgevoerd via de fotocontrole in Medimo. Dit verzekert de controle en versterkt daarmee de 

medicatieveiligheid. 

 

Bij alle teams worden in elk teamoverleg de MIC-meldingen en eventuele oorzaken daarvan 

doorgesproken. Bij elke gemaakte fout wordt de desbetreffende medewerker persoonlijk benaderd. 

Hiernaast is er afgelopen zomer een nieuwe medicatiekast geleverd voor de werkvoorraad, waardoor er 

veel meer overzicht is op de voorraad, inclusief de morfine voorraad.  

 

Medicatiereview 

Tijdens een medicatiereview kunnen arts en apotheker de medicatie van een patiënt met polyfarmacie 

(chronisch gebruik van medicatie) heroverwegen. Relevante aandachtspunten daarbij zijn 

overbehandeling (is de indicatie nog aanwezig?), onderbehandeling (wordt een indicatie niet of 

onvoldoende behandeld?) of ongewenste combinaties van geneesmiddelen. 

 

Binnen De Wulverhorst hebben de specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist, de 

apotheker, huisarts, coördinerend verpleegkundige en EVV-er het afgelopen jaar een formele 

medicatiereview uitgevoerd bij alle cliënten met een indicatie voor behandeling, en die langer dan zes 

maanden in De Wulverhorst wonen. Bij alle cliënten vindt elk halfjaar tijdens het MDO/Cliëntbespreking 

een medicatiereview plaats. 

 

Aandacht voor eten en drinken 

Bij ouderen zijn verschillende factoren aanwezig die van invloed kunnen zijn op het vanzelfsprekend eten 

en drinken. Gezonde voeding en voldoende drinken is belangrijk voor lichaam en geest en het is belangrijk 

dat daar aandacht voor is. Wanneer hier geen aandacht voor is, loopt een cliënt risico op ondervoeding. 
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Om dit te voorkomen inventariseren we de mogelijke risico’s van elke cliënt persoonlijk. Dit doen we elk 

halfjaar door een risicoanalyse.  Bij alle cliënten worden bijzonderheden/aandachtspunten en of wensen 

beschreven op de zorgkaart. Zo nodig wordt er een extra doel aangemaakt in het zorgplan. 

 

Vervolgens leggen we afspraken vast over de persoonlijke voorkeuren van de cliënt. De cliënt geeft aan 

waar zijn voorkeur ligt voor bepaald eten en drinken. We bespreken diëten, de substantie, de frequentie 

en hoeveelheid van eten en drinken, etenstijden en de plaats waar cliënt wil eten. Heel belangrijk is dat 

een voorkeur niet altijd wil zeggen dat iemand dan ook maar elke dag jam op zijn boterham krijgt. We 

vragen de cliënt per moment waar hij zin in heeft om te voorkomen dat de boterham met jam al klaar 

staat. Bij alle 74 cliënten zijn er afspraken gemaakt over voedselvoorkeuren, die zijn vastgelegd in het 

zorgdossier. 

 

Elke week organiseert de kok een bakactiviteit waarbij cliënten (intramuraal en kleinschalig wonen 1 x per 

2 weken) betrokken worden bij het koken. Op kleinschalig wonen werd normaal gesproken altijd zelf 

gekookt, maar door de coronacrisis wordt dit nu vanuit de centrale keuken aangeleverd. Door de goede 

ervaringen hiermee, zullen we dit zo behouden. Hierdoor hebben de medewerkers meer tijd voor onze 

cliënten. Indien er op een woongroep weer cliënten zijn voor wie het belangrijk is zelf een bijdrage te 

leveren aan het koken dan kan groepsleiding dit eventueel weer zelf oppakken (geheel of gedeeltelijk). 

 

In de wijk is er niet altijd zicht op wat cliënten eten en drinken. Wanneer er signalen zijn vanuit 

mantelzorgers of andere familieleden dat cliënten niet goed eten en drinken, dan wordt onderzocht wat er 

aan de hand is en hoe de cliënt zo nodig ondersteund kan worden. Daarnaast is in de wijk gestart met een 

‘volledig pakket thuis’ (VPT) route. Dit houdt onder andere in dat wij langs komen bij cliënten om 

maaltijden klaar te zetten. Soms schakelen wij vrijwilligers vanuit De Wulverhorst in om met cliënten te 

gaan koken of bijvoorbeeld pannenkoeken te bakken. Dit gebeurd bij de cliënten die hier behoefte aan 

hebben, maar waarbij niemand dit met die cliënt kan gaan doen. Hiermee dragen wij bij aan het welzijn 

van de cliënt.  

 

Decubitus 

Ouderen hebben een kwetsbare huid. Naast de normale risicosignalering waar zorgmedewerkers goed op 

observeren en acteren om huidletsel zoveel mogelijk te voorkomen, wilden we kwalitatief nog meer doen 

om de kwetsbare huid van cliënten te beschermen. Water en zeep zijn veroorzakers van een droge huid. 

In 2020 is daarom een pilot verzorgend wassen gestart en positief geëvalueerd. Deze werkwijze is daarom 

in 2021 voortgezet. De huidconditie verbetert en de fysieke belasting vermindert, waardoor de cliënt meer 

comfort ervaart. Bij cliënten met onbegrepen gedrag zien we minder onrust en weerstand omdat het 

wassen minder tijd in beslag neemt. De cliënt bepaalt zelf of verzorgend wassen de voorkeur heeft boven 

de vertrouwde gewoontes. 

 

De coördinerend verpleegkundige is bevoegd om op medische indicatie verzorgend wassen te adviseren. 

Op casusniveau is het mogelijk om de expertise van een wondverpleegkundige in te schakelen van 

zorgbrug. De specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist bespreken met de zorg, de 

behandeling en de preventie van decubitus.  

 

Continentie  

Passende continentiezorg is essentieel voor het comfort en welbevinden van de cliënt. Het dragen van 

niet passend materiaal kan zorgen voor ongemak. Ook kan het onnodig huidletsel veroorzaken. Dit willen 

we altijd voorkomen. Daarom bespreken we met de cliënt/vertegenwoordiger de voorkeuren en 

gewoontes rondom de toiletgang. We denken na over de manier waarop de cliënt ondersteund wil 

worden, zodat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig naar het toilet kan.  

 

Wanneer dit niet meer lukt, maken we afspraken over de begeleiding en ondersteuning en indien nodig 

bespreken we het gebruik van passende materialen. Voor alle 74 cliënten zijn afspraken over de 

toiletgang vastgelegd in het persoonlijk plan in het zorgdossier. De afspraken zijn terug te vinden in de 

zorgkaart, waar ze per dagdeel zijn benoemd. Bij incontinentie wordt een doel aangemaakt in het 

zorgplan. Elk half jaar tijdens het MDO/cliëntenbespreking vult de EVV’er een risicosignalering in. Hierbij is 

ook continentie meegenomen. Als hier een verhoogd risico op is wordt het besproken tijdens het 

MDO/cliëntenbespreking. 
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Vrijwillige zorg 

De Wet Zorg en Dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen 

met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening (zoals dementie). De 

kern van de Wet Zorg en Dwang is ‘nee, tenzij’. Ook De Wulverhorst onderschrijft dat zorg op vrijwillige 

basis plaats moet vinden, tenzij niet anders mogelijk is. Onze zorgverleners ondersteunen onze bewoners 

samen met diens vertegenwoordiger bij het maken van de keuzes wanneer zij zelf niet meer goed kunnen 

inschatten wat goed voor hen is. 

 

Het beleid richt zich op het voorkomen van onvrijwillige zorg. Alleen als het echt niet anders kan, wordt 

onvrijwillige zorg ingezet, dan wel zo kort en minst ingrijpend mogelijk. Wij werken volgens de normen 

fixatievrije zorginstelling en richten ons op preventie. Wanneer we in een zeer uitzonderlijk geval voor een 

cliënt geen goede oplossing - zonder fixatie – kunnen vinden, schakelen wij daarvoor externe deskundigen 

van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) in. 
 

Om van elkaar te leren is samenwerking gezocht met onze collega zorgaanbieder Futura zorg. 

Afgevaardigden vanuit hun team nemen deel aan onze casusbesprekingen. Als ondanks het preventieve 

beleid onvrijwillige zorg voorkomt, wordt deze op grond van de Wet Zorg en Dwang ingezet en uitgevoerd. 
  
De Wulverhorst is geregistreerd als accommodatie binnen de Wet Zorg en Dwang en is daarmee 

automatisch in het locatieregister Wvggz/Wzd register opgenomen. De Wulverhorst is verplicht om twee 

keer per jaar aan de IGJ een analyse te schrijven en onvrijwillige zorg te melden. Hiervoor zijn de 

bestuurder en de Wzd-arts verantwoordelijk.  
 

Onvrijwillige zorg registraties 

De Wulverhorst biedt zorg aan 77 cliënten bij 

een maximale bezetting. Hiervan waren er in 

het jaar 2021 25 cliënten met een artikel 21 van 

de Wzd en 1 cliënt met een RM. Afgelopen jaar 

zijn zorgvuldig afgewogen middelen ingezet bij 

cliënten waarbij de veiligheid in het geding was. 

Telkens stelden we ons hierbij als doel om deze 

zo snel mogelijk weer af te bouwen. De 

volgende maatregelen zijn er onder deze 

voorwaarden en volgens de afgesproken procedure ingezet (zie kader). 

 

Wat wij zien in 2021 is, dat 12 verschillende registraties van onvrijwillige zorg zijn gemaakt bij 8 

verschillende cliënten. Het eerste kwartaal van het jaar 2021 is er nog wat meer onvrijwillige zorg, in het 

2e kwartaal is dit afgenomen. De belangrijkste reden van de daling is dat er in het tweede kwartaal 2 

cliënten zijn overleden, waarbij er 4 vormen van onvrijwillige zorg geleverd werd. 

Het 3e kwartaal blijft de ingezette onvrijwillige zorg laag, slechts 1%, dit groeit in het laatste kwartaal van 

het jaar naar 3%. Reden voor deze stijging is dat er in het 4e kwartaal een cliënt met een RM binnen de 

Wulverhorst is komen wonen. Daarnaast zijn er een aantal psychofarmaca ingezet buiten de richtlijnen. 

Echter is deze medicatie wel het best passend bij deze cliënten. Er is hier dus gekozen voor meest 

adequate behandeling (tegen depressieve klachten) voor de cliënt, wetende dat dit betekent dat we hierbij 

het stappenplan in moeten gaan. Hierbij toont de cliënt of vertegenwoordiger geen verzet voor gebruik 

van deze medicatie, maar is er wel een zorgvuldige controle op inzet hiervan. Aantallen hiervan zijn apart 

verwerkt in het overzicht hierboven. Deze worden dus niet meegeteld in het percentage onvrijwillige zorg.  

 

Het verschil in aantal ingezette VBM t.a.v. 2020 is het grootst in het laatste kwartaal. In 2020 zijn er in het 

laatste kwartaal geen registraties van onvrijwillige zorg gedaan, in januari 2021 zijn er 3 registraties en 1 

zonder verzet. Terugkijkend zijn we in 2020 nog lerend geweest en is er toch nog wat onvrijwillige zorg 

niet op juiste wijze geregistreerd.  

 

De Wzd-commissie kijkt mee op de achtergrond en bespreekt vraagstukken met elkaar. Daarmee kunnen 

leden van deze commissie de zorgmedewerkers begeleiden en ondersteunen tijdens de uitvoering van de 

wet. 

Maatregel  Ingezet bij 

aantal cliënten 

Positioneringsgordel in rolstoel 1 

Psychofarmaca bij onrust 5 

Verzorging onder dwang 3 

Deur sensor 1 

Dwaal detector 1 

Medicatie gecamoufleerd 1 
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Door het volgen van het stappenplan, casusbespreking en scholing is de bewustwording van het begrip 

“nee tenzij” doorgedrongen en wordt beter gezocht naar alternatieven.  

 

Deze analyse is tot stand gekomen aan de hand van de registraties in het ECD en de 3 maandelijkse 

analyse waarmee wij intern grip en overzicht behouden op de effecten van ons beleid op de Wzd. 

Deze Wzd-kwartaalanalyse wordt verwerkt in de kwartaalrapportage en het kwaliteitsjaarverslag. De 

verslagen waarin de analyse is opgenomen zijn besproken met de medezeggenschapraden van de 

Wulverhorst zoals de cliëntenraad en de Raad van Toezicht. De medezeggenschap heeft de gelegenheid 

gekregen om op de analyse te reageren alvorens de rapportage en het jaarverslag definitief zijn gemaakt 

en gepubliceerd op de website.  

 

Het effect van de invoering van de Wzd is de andere manier van denken. Middelen worden pas ingezet 

wanneer alle facetten zijn doorlopen en overwogen. De zorgmedewerker zoekt eerst naar alternatieven, 

en komt dan in veel gevallen tot de conclusie dat een maatregel tot onvrijwillige zorg niet nodig is. 

Hiermee is er te zien dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met inzet van onvrijwillige zorg en dat er 

niets ingezet is wat onnodig lijkt. 

 

 

MIC-commissie 

MIC staat voor Melding Incidenten Cliënten. Een MIC-melding is een melding die te maken heeft met 

incidenten, fouten of bijna-ongelukken rondom de cliënt. De medewerker maakt een melding van bijna 

incidenten, fouten of bijna-ongelukken.  

 

Binnen De Wulverhorst maakt de MIC-commissie per kwartaal een analyse van alle incidenten en 

calamiteiten en onderzoekt welke mogelijke oorzaken voorkomen kunnen worden, met als doel het 

bespreekbaar maken en leren van incidenten en bijna incidenten. Op hoofdlijnen inventariseren we 

oorzaken en zetten oplossingsgerichte acties uit. Zo kunnen we leren van elkaar en de kwaliteit van zorg 

verbeteren. De leden van de MIC-commissie moedigen medewerkers aan om incidenten te melden. De 

voorgekomen incidenten worden structureel besproken tijdens het werkoverleg.  

 

ACTIES 2021, IN HET KADER VAN DE WZD: 

 

Dementie vriendelijke verlichting: 

Er wordt op een woning waar het CCE betrokken is geweest, gebruik gemaakt van dementie 

vriendelijke verlichting. Deze verlichting komt de cliënt ten goede in zijn/haar stemming en 

dagritme. 

 

Van gesloten naar open afdeling: 

We zijn in 2021 bezig geweest met een plan om de gesloten deur van de afdeling kleinschalig 

wonen (KSW) open te zetten. In begin december is een pilot gestart om de deuren te openen. 

Op 1 bijna-incident na op de eerste dag dat de deur open ging, hebben zich verder geen 

incidenten voorgedaan. Inmiddels staat de deur 7 dagen in de week open. 

 

Themabijeenkomst: 

In april 2021 is er een themabijeenkomst geweest over de wet zorg en dwang voor de Raad van 

Toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad. Dit was de eerste keer dat we in deze 

samenstelling een themabijeenkomst hebben gehad. Daarbij zijn aanwezigen op verschillende 

onderdelen met elkaar een verdiepend gesprek aangegaan. Het was een erg levendige, 

betrokken, actuele en leerzame bijeenkomst. 
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Beïnvloedende factoren  

In 2020 kregen we te maken met COVID-19. Ook in 2021 was dit nog steeds een groot onderdeel van 

ons werk. Uit de MIC-meldingen maken we op dat COVID-19 in 2021 geen invloed meer had, er zijn geen 

(bijna) incidenten meer voorgekomen vanwege corona.  

Een andere opmerkelijke en belangrijke beïnvloedende factor met betrekking tot het aantal incidenten, is 

dat de deuren van de voorheen gesloten afdelingen sinds eind 2021 open staan. De verwachting is dat dit 

zal leiden tot een daling van de overige meldingen. Incidentmeldingen hebben namelijk vaak te maken met 

onbegrepen gedrag; het bieden van meer vrijheid zou hierin voor verandering kunnen zorgen.  

 

Vallen 

Valrisico’s worden twee keer per jaar geïnventariseerd en besproken met cliënt/vertegenwoordiger. 

Wanneer sprake is van een verhoogd risico bespreken we de mogelijkheden om een val te voorkomen. 

Een mogelijke interventie is dus ook: een valrisico accepteren. Hiermee blijft de bewegingsvrijheid van de 

cliënt gewaarborgd. Daarbij hebben wij wel afgesproken dat ook een valincident bij een cliënt met een 

geaccepteerd valrisico wordt gemeld, om deze wel te blijven monitoren en opnieuw te bespreken. 

Afspraken over een geaccepteerd valrisico liggen vast in het ECD. 

 

Raizer 

In 2021 heeft De Wulverhorst de mobiele hefstoel De Raizer aangeschaft. Met dit hulpmiddel kunnen 

gevallen cliënten veilig omhoog geholpen worden zonder dat daar fysieke inspanning van een 

medewerker voor nodig is.  
                                         

Inspectie 

Er zijn in 2021 geen incidenten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er is in 1 casus 

wel advies gevraagd aan de inspectie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infectiepreventiecommissie  

De infectiepreventiecommissie komt vier keer per jaar bij elkaar. Deze commissie bestaat uit 

aandachtsvelders vanuit het extramurale en intramurale team, de verpleegkundig specialist en de 

specialist ouderengeneeskunde. In het kader van leren en ontwikkelen is er een externe expert, 

deskundige infectiepreventie van Unic Medical Services, bij deze overleggen aanwezig om ons te voorzien 

van actuele kennis en informatie. 

 

De infectiepreventie commissie (IPC) is in 2021 verder gegaan met het verbeteren van het 

infectiepreventie beleid. Verbeterpunten die er nog lagen zijn aangepakt met behulp van een aparte 

werkgroep vanuit de IPC. Hieronder volgt een opsomming van de grootste punten:  

 

1. De medicatie / opslag ruimte is opgeruimd en herschikt. Er is een nieuwe medicatiekast 

gekomen. Hiermee volgen we de geldende protocollen over het opslaan van steriel medische 

hulpmiddelen en andere verpleegmaterialen.  

2. In september 2021 hebben 5 IPC leden de 5 daagse cursus ‘Contactpersoon infectiepreventie’ 

behaald. In de cursus was er aandacht voor verschillende soorten bacteriën en virussen, 

In 2021 zijn in totaal 382 MIC- meldingen ingevuld (2020: 511). 

Onderverdeeld in: 

- Intramuraal 121 meldingen: 39 medicatie incidenten, 82 

valincidenten en geen overige incidenten. 

- Op kleinschalig wonen waren het in totaal 155 MIC- meldingen: 

70 valincidenten, 54 medicatie incidenten en 31 overige 

incidenten. 

- In de thuiszorg zijn in totaal 106 meldingen geweest: 44 

medicatie incidenten, 59 valincidenten en 3 overige incidenten. 
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overdracht van (zorg) infecties en kwaliteitsbeleid. Als eindopdracht werd er een presentatie 

gegeven door elke deelnemer.  

3. We zijn gestart met een nieuw intern audit systeem. Een belangrijk doel hiervan is de afdeling 

inzicht geven in hoe het gaat qua infectiepreventie. De werkwijze is vastgelegd in het document: 

‘Auditwerkwijze + Teamcheck infectiepreventie’. In het najaar 2021 is kleinschalig wonen op deze 

manier intern ge-audit door de IPC. De afdelingen hebben hier een rapportage van ontvangen 

met aanbevelingen.  

4. Een aantal protocollen zijn weer geüpdatet volgens de geldende normen..   

5. Een volledig nieuw en modern schoonmaaksysteem is geïmplementeerd door de facilitair 

manager. Met name het overstappen op schoonmaak met microvezel materiaal en droger 

schoonmaken is belangrijk om infecties te voorkomen.  

6. Participatie in regionale netwerken. Zo blijft kennis dichtbij uit eerste hand en breiden wij ons 

netwerk uit. We hebben een actieve rol in het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie 

Utrecht. De specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist hebben zitting in een 

werkgroep van het ABR.  

7. In het najaar 2021 is De Wulverhorst gestart met deelnemen aan SNIV (Surveillance Netwerk van 

Infecties in Verpleeghuizen). Wij doen mee aan de prevalentie module. Binnen een bepaalde 

periode worden het aantal infecties en antibiotica gebruik geregistreerd op alle afdelingen. Dit 

gebeurt 2x per jaar. De gegevens worden aangeleverd bij het SNIV-team van het RIVM en hierop 

ontvangt De Wulverhorst dan een terugrapportage, welke ook wordt afgezet tegen landelijke 

cijfers van andere deelnemende zorginstellingen. Registratie van infecties biedt vervolgens 

aanknopingspunten om het infectiepreventiebeleid te volgen en daar waar nodig te verbeteren. 

8. GGD regio Utrecht is per 1 mei 2021 gestart met het uitrollen van het Meldpunt voor 

Uitbraken Infectieziekten (MUIZ) & BRMO bij zorginstellingen in de regio. MUIZ is een 

webapplicatie waarmee medewerkers van zorginstellingen eenvoudig en snel uitbraken op hun 

afdeling kunnen melden. De Wulverhorst is hierin een van de pilotorganisaties geweest. De 

infectiepreventiecommissie monitort eventuele meldingen van De Wulverhorst. Inmiddels is MUIZ 

structureel werkproces en geen project meer van het zorgnetwerk ABR. 

 

In 2022 gaan we verder waar we gebleven zijn. De thuiszorg zal extern geaudit worden. Dat is best uniek, 

want landelijk vinden er niet vaak audits plaats in de thuiszorg op infectiepreventie. Landelijk wil men ook 

voor de thuiszorg meer aandacht op infectiepreventie. In De Wulverhorst willen wij dat ook en daarom 

zitten er tegenwoordig ook 2 wijkverpleegkundigen in de IPC. Een mooi resultaat is al dat de thuiszorg (net 

als intramuraal) tegenwoordig ook mag beschikken over middelen (handschoenen, alcohol) om 

infectiepreventie te bevorderen. De Wulverhorst maakt hiermee uiteraard extra kosten, maar veilig werken 

is een hoge prioriteit.  

 

We maken ook weer plannen om klinische lessen op de afdelingen te geven en willen een bijdrage leveren 

tijdens het VVAR symposium in het voorjaar. 

 

4.4 Leren en verbeteren van kwaliteit 
Leren en verbeteren vinden we op alle niveaus terug binnen De Wulverhorst. Behalve de commissies 

vinden we het belangrijk om ook van anderen te leren.  

 
PREZO-certificaat en het kwaliteitsmanagementsysteem 

De Wulverhorst hecht grote waarde aan het waarborgen van kwaliteit en 

veiligheid. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ingericht op basis van de 

PREZO-normen. Met het PREZO-kwaliteitssysteem en de jaarlijkse audits 

blijven wij ons nog verder verbeteren en onze prestaties borgen in de 

organisatie, een continu proces.  

 

De Wulverhorst is in bezit van het PREZO Gouden Keurmerk. In december 

2021 heeft een eindaudit plaatsgevonden door Perspekt met zeer positief 

resultaat, wij hebben voor de 9e keer goud behaald en het certificaat is verlengd. In 2022 hebben we 

wederom de keuze en zullen we gaan overwegen of we verder gaan met PREZO of kiezen voor een ander 

keurmerk. 
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Intervisie en supervisie 

Het coaching traject van de coördinerend verpleegkundigen is afgerond. Dit is in het najaar opgevolgd 

door intervisie die zij zelf vormgeven en bewaken. 

 

Continuering lerend netwerk 

We zijn aangesloten bij een lerend netwerk met andere zorgaanbieders binnen de regio Utrecht. De 

bijeenkomst van dit netwerk vond dit jaar digitaal plaats. Het thema – kwaliteitsjaarplan - is uitvoerig met 

elkaar besproken. Jaarplannen zijn met elkaar gedeeld en dat heeft mooie feedback opgeleverd. De 

opbrengst was ook dat we elkaar te hulp schieten in het licht van: vind niet opnieuw het wiel uit.  

 

Verpleegtechnisch team 

Naar aanleiding van een casus in de thuiszorg in 2020, waarbij verpleegtechnische handelingen moesten 

worden uitgevoerd waarin we niet meer voldoende bekwaam zijn, is het verpleegtechnisch team opgezet. 

Met dit team zorgen we ervoor dat we áltijd specialistisch zorg kunnen leveren. Het technisch 

verpleegkundig team van De Wulverhorst maakt medisch-technische zorg voor onze cliënten intramuraal- 

en extramuraal mogelijk. Met moderne technologie kunnen veel behandelingen thuis plaatsvinden. 

Mensen kunnen zo eerder naar huis na een ziekenhuisopname of hoeven voor behandeling niet naar een 

ziekenhuis. Het team is theoretisch en in de praktijk geschoold in alle technische handelingen. Zo blijven 

we als verpleegkundige bekwaam in de handelingen. Hiermee bieden we ook een stuk dienstverlening 

voor Oudewater en de regio: vanuit De Wulverhorst kunnen we specialistische zorg leveren. De 

werkzaamheden en de scholing verzorgd door het opleidingsbureau ‘zorg voor leren’ zijn in 2021 naar 

wens en volgens planning verlopen. 

 

Onderzoek TNO naar verspreiding coronavirus ten gevolge van bewegingen door zorgmedewerkers 

Sinds de start van de coronapandemie hebben instellingen voor ouderenzorg strenge 

veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Begrijpelijk en belangrijk. Maar ook ingrijpend. De kwaliteit van 

zorg, leven en werk voor cliënten, familie én personeel is erdoor geraakt. In de toekomst kunnen we vaker 

te maken krijgen met pandemieën. Onderzoeksbedrijf TNO heeft daarom vanaf 8 november 2021 

onderzoek gedaan, om de dagelijkse gang van zaken op een “normale” dag van een woongroep in beeld 

te brengen. Doel hiervan was om inzicht te krijgen in alle bewegingen op een woning. Dit houdt in dat er 

metingen gedaan zijn d. m.v. sensoren en fysieke observaties.  

Meer kennis kan instellingen mogelijk helpen om te bepalen welke veiligheidsmaatregelen er getroffen 

moeten worden bij de mogelijke uitbraak van COVID19 of andere pandemieën. Maatregelen die wél 

kunnen zorgen voor veiligheid, maar het dagelijks leven zo min mogelijk beïnvloeden. 

 

Onderzoek Communicatie bij dementie 

Dit onderzoek, opgezet door de Hogeschool Utrecht, wordt uitgevoerd door onderzoekers van de 

Hogeschool Utrecht en De Wulverhorst. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of een reeds 

ontwikkelde interventie (CommuniCare) geschikt is voor mensen met dementie. In 2018-2020 werd een 

interventie ontwikkeld om de communicatie tussen zorgprofessionals en mensen met afasie te verbeteren. 

Veel zorgprofessionals gaven aan dat deze interventie wellicht ook bruikbaar is om de communicatie met 

mensen met dementie te verbeteren.  

In dit onderzoek wordt geanalyseerd welke ervaringen zorgprofessionals hebben met de communicatie 

met mensen met dementie. Ook welke wensen en behoeften zij hebben om de communicatie te 

verbeteren. Daarvoor zijn interviews afgenomen onder medewerkers van de Wulverhorst.  

 

De resultaten zijn verwerkt in 2 thema’s. Onder het eerste thema: ‘behoeften van zorg professionals’ 

kwamen 3 behoeften naar voren: Omgaan met agressie, omgaan met boos gedrag en als derde: wat is 

allemaal communicatie? Onder het tweede thema: ‘Wat maakt communicatie makkelijker’ kwamen 10 

resultaten naar voren. Voorbeelden hiervan zijn: non-verbale communicatie en de bewoner goed kennen.  

Dit onderzoek loopt door in 2022. Er zijn nog 2 studenten bezig met onderzoek doen naar de behoeftes 

van zorgprofessionals als het gaat om scholing en het in kaart brengen van het perspectief van de familie. 

Daarnaast wordt er onderzoek vanuit de Hogeschool gedaan naar mogelijkheden voor subsidie om 

daadwerkelijk de interventie verder te ontwikkelen. De Wulverhorst kan wederom dienen als 

onderzoeklocatie. Hierin zal ook de cliëntenraad worden betrokken om mee te denken. 
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4.5 Leiderschap, governance en management 
Zie voor een evaluatie van het ontwikkeldoel 2021 m.b.t. Leiderschap, governance en management, 

paragraaf 6.3. 

 

4.6 Personeelssamenstelling 
De personeelssamenstelling en een evaluatie van de bijbehorende ontwikkeldoelen zijn opgenomen in 

hoofdstuk 2. 

 

4.7 Gebruik van hulpbronnen 

 
Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) 

Het gebouw, dat De Wulverhorst huurt van Habion, is gebouwd in 2014. Na zeven jaar zien we de eerste 

gebreken ontstaan. Het gebouw willen we graag in topconditie houden en daarom is inzichtelijk gemaakt 

welke planmatige, correctieve en preventieve onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Er 

is aan AAG opdracht gegeven voor het opstellen van een Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan 

(DMJOP). In het plan worden ook mogelijkheden voor verduurzaming inzichtelijk gemaakt, omdat wij de 

Green Deal hebben ondertekend en milieu en duurzaamheid belangrijk vinden. 

 

Iedere week komt een vrijwillige klusjesman naar De Wulverhorst voor hand- en spandiensten: herstellen 

van defecte verlichting, repareren van verstopte toiletten, ophangen van diverse materialen. Inmiddels is 

dit vrijwillige klusteam uitgebreid naar 3 klusjesmannen. 

Indeling kantoorkamers/flexplekken 

Medio zomer 2021 is de indeling van een aantal kantoorkamers op de 1e etage gewijzigd. We hebben 

kritisch gekeken naar een logische indeling en hebben sommige functies bij elkaar gezet in een ruimte. 

Ook zijn daarbij een flink aantal computers gekoppeld aan een ‘remote desktop’ omgeving. Hiermee 

kunnen de medewerkers op afstand inloggen op onze beveiligde bedrijfsomgeving, zodat ze bij hun 

bestanden en applicaties kunnen komen en kunnen werken. Hierdoor is een bureauplek flexibel in te 

zetten en geven wij inhoud aan hybride werken.  

Receptie en facilitaire helpdesk 

Bij de receptiebalie is een facilitaire helpdesk in het leven geroepen. Hier kunnen medewerkers, bezoekers 

en cliënten meldingen doen aangaande het gebouw, services en middelen. Denk hierbij aan zaken als een 

verstopt toilet, defecte verlichting, lekkende kraan etc. De receptie medewerkers bepalen dan wie de 

melding kan oplossen; vrijwillige klusjesman, pandeigenaar Habion of externe partij. De meldingen worden 

op een lijst genoteerd, zodat we de status kunnen bijhouden.  

 

Bouwprojecten 

Er heeft regelmatig (digitaal) overleg plaats gevonden met Woningraat over de voortgang van de 

bouwprojecten in Oudewater; Schuylenburcht en Oranjepark 2. De planning is nu dat er in Q3 2022 

gebouwd kan gaan worden voor de Schuylenburcht. Oranjepark volgt daarna. Ten aanzien van het 

Stadskantoor is in maart het taxatieproces ingezet. 

 

Sleutelplan 

Het sleutelplan van de Wulverhorst is geactualiseerd. In een Excel bestand wordt bijgehouden wie welke 

sleutel heeft en wat we in onze sleutelkast hebben hangen. Daarnaast zijn er veiligere sleutelkluisjes 

geïnstalleerd. 

 

Persoonsalarmering 

Binnen De Wulverhorst spelen we in op zorg op afstand door gebruik te maken van domotica, GPS en de 

Wzd. Daarvoor is het huidige alarmopvolging-systeem geëvalueerd en is gebleken dat de huidige 

werkwijze van personenalarmering bij cliënten thuis op een efficiëntere en professionelere manier kan. We 

zijn een overeenkomst aangegaan met ATA personenalarmering (De zorgcentrale) per april 2021 die 

verantwoordelijk is geworden voor de triage en het inzetten van de opvolging bij een melding. Het doel is 

efficiënter en goedkopere alarmopvolging en een verbeterslag in de kwaliteit van de zorg. De cliënten 

hebben meer keuze door de wijze waarop dit geregeld wordt. 
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De professionele opvolging blijven we vanuit De Wulverhorst met de vertrouwde gezichten leveren. Er is 

een projectgroep gestart die ervoor heeft gezorgd dat in 2021 de implementatie van zorgalarmering goed 

uitgevoerd wordt bij bestaande cliënten.  

 

Bedrijfshulpverlening 

In september heeft er met het crisisteam een grote oefening plaatsgevonden, onder leiding van het 

Netwerkcentrum. Hierin is een scenario nagebootst waar een bom uit de tweede wereldoorlog in de 

omgeving van de Wulverhorst is gevonden. Ook de mediasimulatie werd hierin meegenomen. 

Het blijkt zeer nuttig om in deze setting een oefening na te spelen, waarin ieder zijn eigen rol kan vervullen. 

Deze crisisoefening was zeer intensief en waardevol voor iedereen. 

 

Ook zijn de table-top oefeningen weer ingepland onder de bedrijfshulpverleners. Aan de hand van 

indelingstekeningen, worden met Lego poppetjes situaties nagespeeld en worden alle belangrijke zaken 

weer aangestipt (vluchtroutes, portofoongebruik, slow-whoop en hoe te handelen, nevenindicatoren etc.). 

 

Jubileum De Wulverhorst 50 jaar 

In oktober 2021 bestond de Wulverhorst 50 jaar. Een week lang zijn er iedere dag leuke evenementen 

georganiseerd door een speciaal opgezette jubileumcommissie. Voor iedere doelgroep (intramuraal, 

extramuraal, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers) zijn er activiteiten georganiseerd. In aanloop naar 

de feestweek is een Lipdup opgenomen door het personeel. Op maandag volgde een officiële opening, op 

dinsdag een spetterend optreden van Gerard Joling, op woensdag een Bingo editie, op donderdagavond 

een feestavond voor onze vrijwilligers, op vrijdag een optreden door medewerkers (The Masked Singer) 

en afsluitend een feestavond in Hotel Broeck voor alle medewerkers. 

 

Green Deal Brons! 

In mei 2021 hebben wij officieel het bronzen certificaat behaald van de Milieuthermometer Zorg! 

Zorginstellingen, overheden en bedrijven hebben afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzame Zorg 

voor een gezonde toekomst. Zodat de zorg ook op lange termijn goed is voor mensen, voor de planeet en 

voor de welvaart. En dus niet leidt tot extra vervuiling of gezondheidsklachten. Door de vergrijzing krijgen 

steeds meer mensen zorg. En in de zorg is steeds meer kennis over technologie en medicijnen, maar 

deze hulpmiddelen leiden soms tot extra milieuvervuiling. De ziekenhuizen en andere zorginstellingen in de 

Green Deal doen bijvoorbeeld hun best om zo min mogelijk afval te produceren en minder energie te 

gebruiken door goede isolering.  

 

Wat houdt de Green Deal duurzame zorg precies in?  

Om mensen gezonder te maken gebruiken zorginstellingen en ziekenhuizen veel energie, voedsel en 

grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. In de Green Deal Duurzame Zorg 

staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te 

verminderen.  

Afspraken in de Green Deal Duurzame zorg:  

• CO2-uitstoot terugdringen met 49% in 2030  

• Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen  

• Minder medicijnresten in het drinkwater  

• Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten 

 

CO2 routekaart is voor 1 juli 2021 ingediend 

De facilitair manager heeft vóór 1 juli 2021 een CO2-routekaart opgesteld en ingeleverd bij de Milieu 

Platvorm Zorg. Dit was een wettelijke verplichting. In een portefeuilleroutekaart is een plan uitgestippeld 

om de doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen. De routekaart is erop gericht om 50% CO2 reductie 

in 2030 en 95% reductie in 2050 te hebben gerealiseerd. 

 

Voor de instellingen is de CO2 reductie een grote uitdaging. Van belang is: 

• Energie-coördinator in huis, met budget voor energiemonitoren en onderzoeken. 

• Actueel energierapport met uitvoeringsplan voor alle maatregelen met een terugverdientijd 

minder dan 5 jaar voor de komende 2-3 jaar. Dit is de huidige wettelijke ondergrens om aan te 

voldoen. 
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• Een routekaart met daarin alle maatregelen die op natuurlijk momenten uitgevoegd een positieve 

netto contant waarde (NCW) hebben. Dit vraagt o.a. een duurzaam meerjaren onderhoudsplan. 

Dit is conform de afspraak van de zorgsector met Rijksoverheid om zo kostenefficiënt mogelijk te 

werken aan de energietransitie. 

• Inzicht in overige maatregelen en kosten. 

• Rapportage van technische, organisatorische en financiële knelpunten om aan de CO2- 

doelstelling te voldoen. Deze informatie is niet alleen intern van belang maar ook voor de sector 

nodig. Dan kunnen de zorgbranches en VWS gezamenlijk oplossingen aanreiken 

Verbetering schoonmaakproces 

Door de facilitair manager is geconstateerd dat het gehele schoonmaakproces verbeterd kan worden. Dit 

geldt voor de huidige methode en huidige middelen. Hiervoor is een adviesaanvraag opgesteld en de OR 

en CR gevraagd om een aantal zaken door te voeren. Sinds november 2021 zijn we gaan werken volgens 

een professionele reinigingsmethode en andere middelen en materialen. De medewerkers zijn allemaal 

getraind in het werken met de microvezelmethodiek en het gebruik van de juiste reinigings- en 

desinfectiemiddelen. Alle bestaande reinigingsmiddelen zijn weggehaald uit de schoonmaakkasten en 

vervangen door de middelen en materialen van Ecolab.  

 
Voor de medewerkers is het werken veiliger, makkelijker en bovendien minder belastend geworden. 

Hierdoor zullen medewerkers minder snel uitvallen. Door een duidelijk (klein) pakket van middelen in te 

zetten welke qua resultaat en veiligheid voldoen, maken we het veiliger, en makkelijker voor de 

medewerkers en cliënten. 

- Effectieve inzet van medewerkers; door instructie op het duurzaam, juist en veilig gebruik van de 

doseersystemen, reinigingsmiddelen, machines en hulpmaterialen. 

- One-stop shopping: Door te kiezen voor Ecolab als 1 partij, kunnen we alle benodigde 

reinigingsmiddelen en hulpmaterialen hier verkrijgen. Bovendien hebben we een flinke korting 

bedongen, doordat we dit via Intrakoop laten verlopen en bestellen we via MedBis waar we al 

wekelijks diverse verpleegmiddelen inkopen. 

- Een vast kernassortiment ingezet: De hoog geconcentreerde producten worden automatisch 

verdund.  Dit zorgt voor kostenbeheersing en een optimaal reinigingsresultaat. 

- Duurzaamheid: het assortiment voldoet aan de gestelde eisen voor de Milieu Platvorm Zorg en de 

Milieuthermometer voor brons, zilver en goud. 

- Er zijn duidelijke werkplannen, instructiekaarten, productinformatiebladen en veiligheidsbladen 

opgesteld worden, specifiek voor De Wulverhorst.  

 
Voedingsdienst 

Een stagiaire MBO Facilitaire Dienstverlening heeft onder alle afnemers van onze voedingsdienst 

(Intramuraal, Tafeltje Dekje en aanschuifdiners) een enquête afgenomen. Gebruikers zijn gevraagd naar 

hun mening over de maaltijden die wij verstrekken (kwaliteit, prijs, presentatie, producten etc.). Over het 

algemeen zijn onze afnemers zeer tevreden over de maaltijden. Toch neemt dit niet weg dat we ook 

moeten inspelen op de toekomstige gebruikers van de voedingsdienst en dat onze cliënten nog meer 

centraal gesteld moeten worden. Hiervoor wordt een gastvrijheidsconcept verder uitgewerkt in 2022, 

waarbij goede ambiance en de keuze van het tijdstip van het nuttigen van de warme maaltijd het 

uitgangspunt is. 

 

Hulpmiddelen 

Jaarlijks worden onze hulpmiddelen gekeurd door een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Het gaat dan 

om keuringen van tilmatten, tilliften, verpleegbedden en douchestoelen. Aan de hand van deze keuring 

wordt een rapportage opgesteld, waardoor voor ons inzichtelijk wordt wat de staat is van onze 

hulpmiddelen. Voor de afgekeurde materialen en materialen met advies voor vervanging wordt een 

begroting gemaakt, waardoor we redelijk nauwkeurig kunnen bepalen wanneer we kosten kunnen 

verwachten. In 2021 zijn we gestart bij kleinschalig wonen om de verpleegbedden te vervangen. De 

bedden die nog in goede staat waren, zijn doorgeschoven naar de bedden bij intramuraal.  
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Pilot dwaaldetectie  

Eind 2021 is de deur in de gang bij kleinschalig wonen overdag volledig geopend en hierdoor is het niet 

nodig om tijdens deze tijden de deur te openen met behulp van een toegangscode op een codetableau, 

zoals voorheen het geval was. Kleinschalig wonen is hiermee een ‘open afdeling’ geworden.  

 
De Wulverhorst heeft als visie om het recht van elk mens om vorm en inhoud te geven aan zijn leven en de 

regie daarover te hebben, te respecteren. Onze omgangsvormen en werkhouding sluiten hierop aan. Dit 

geldt ook voor onze bewoners met dementie. We willen zo persoonsgericht mogelijk zorg verlenen. 

Daarnaast werken wij vanuit de Wet Zorg en Dwang. Deze wet schrijft duidelijk voor om; zo min mogelijk 

vrijheid beperkende zorg toe te passen voor mensen met een vorm van dementie. Daarom is er een 

projectgroep opgezet en wordt er een experiment opgezet, waarvan wij maximaal willen leren. De 

tussendeur bij kleinschalig wonen was zo geprogrammeerd dat deze deur van maandag t/m vrijdag van 

08.00 tot 20.00 uur was geopend. Daarnaast wordt hiervoor ook domotica ingezet. Voor de bewoners 

waarbij de inschatting is dat deze naar buiten kunnen gaan, geldt dat zij een TAC-alarm zullen dragen. 

Zodra zij De Wulverhorst verlaten, gaat er een signaal naar de zorg. De zorg zal worden geïnstrueerd wat 

te doen. Hierdoor heeft de cliënt meer bewegingsvrijheid. Er is hiervoor veelvuldig afstemming geweest 

met De Zorg Centrale. De bereikbaarheid wordt tijdens het project georganiseerd met medewerkers 

kleinschalig wonen als achterwacht.  

 
Leefcirkels en gebruik van domotica 

De wet Zorg en Dwang vraagt om aanpassing van onze huidige zorg- en dienstverlening, ook voor onze 

cliënten in de extramurale zorg. Onder andere vanuit onze behandeldienst: Novicare, de IVVU, ActiZ en 

VWS worden wij van de meest recente informatie voorzien, zodat wij adequaat kunnen inspelen op de 

veranderende situatie. Het jaar 2020 was een overgangsjaar, waar wij in 2021 op hebben 

voortgeborduurd door ons verder te oriënteren op leefcirkels en innovatief gebruik van domotica. Het 

project is na enige vertraging door COVID-19, inmiddels gerealiseerd. 

 

Eind 2021 is er contact gelegd via een uitwisselingsproject vanuit de kerkelijke gemeenschap met een 

stagiaire uit Brazilië. Zij zal in 2022 haar afstudeerstage doorlopen in De Wulverhorst en deze richt zich op 

de inzet van monitoring van o.a. vitale functies op afstand. Hiermee kan ervaring worden opgedaan in het 

kader van uitbreiden van domotica intramuraal en extramuraal. Via de IVVU hebben onze 

contactpersonen zich eind 2021 aangemeld voor verschillende trajecten om kennis en ervaring op te 

doen als het gaat om de inzet van domotica. 

 
Zorg op de juiste plek (VPT en MPT) 

Het aantal cliënten wijkverpleging en het aantal cliënten MPT en VPT is in 2021 toegenomen. De zorg is 

met name toegenomen door een afname in doorstroom naar een Wlz-plek. Daarnaast is de vergrijzing 

merkbaar, er zijn veel ouderen die het zonder een klein beetje hulp het net niet meer redden. Dit 

noodzaakt tot anders organiseren. Het team is hierbij ondersteund door een wijkverpleegkundige van 

Impuls voor de zorg. Dit sloot tevens aan bij het verzoek van het team om een coach voor de roostering 

en de planning.  

 

4.8 Gebruik van informatie 
 

Cliënttevredenheid  

Tijdens multidisciplinaire overleggen hebben we cliënten en familieleden gevraagd om Zorgkaart 

Nederland in te vullen. Er zijn in 2021 zeven waarderingen bij gekomen met een gemiddeld cijfer van een 

8,6 (2020: 8.6). De thuiszorg heeft tien waarderingen gekregen met een gemiddeld cijfer van een 8,4. 

 

Uit de PREM wijkverpleging blijkt dat 39% van de cliënten ons zouden aanbevelen waarnaast 61% daar 

neutraal in staat. Op de vraag of de zorg wordt geleverd door vaste zorgverleners scoort het wijkteam een 

8,0. De meeste cliënten scoren ons hierop een 8 of een 10, echter scoort een aantal cliënten ons op een 

6 of lager. Wat we hieruit kunnen opmaken is dat een aantal cliënten ontevreden is over het aantal 

gezichten dat zij te zien krijgen tijdens zorgmomenten.  
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Als het gaat om het nakomen van de afgesproken tijden scoort het wijkteam een 7,6. Op de wensen van 

de cliënt, de manier van leven, aandacht die gegeven wordt, het op het gemak voelen en het vertrouwen 

op deskundigheid scoren wij tussen de 8.0 en 8.5.  

Een enkele cliënt geeft aan een slechte gezondheid te hebben en veel ziektes of aandoeningen. Opvallend 

is dat het merendeel aangeeft zich gezond te voelen en weinig ziektes of aandoeningen te hebben. Op het 

gebied van gezondheid scoren de cliënten zichzelf gemiddeld met 8.1 en op gebied van ziekte of 

aandoening een 7.9.   

 

Cliënten hebben behoefte aan zorg op vaste tijden en door dezelfde zorgverleners, zodat zij de situatie 

goed kunnen monitoren. Dit zijn aandachtspunten voor het plannen van de zorg. Verbeterpunten hierbij 

zijn:   

• Vaste routes en diensten maken op basis van urgentie van zorgvraag en wijk/gebied in 

Oudewater.  

• Eerstverantwoordelijk verzorgende/verpleegkundige (EVV) indelen op basis van de routes zodat 

zij vaker bij hun EVV-cliënten zijn.  

• Zorgverleners regelmatig inroosteren op een vaste dienst. 

 

Daarnaast is er vanuit team welzijn een vragenlijst opgesteld om de wensen en behoeften van de 

bewoners van de Wulverhorst goed in kaart te brengen. Op deze manier kunnen we persoonsgerichter 

werken. In deze enquête zijn dagdelen, tijden en frequentie van activiteiten meegenomen. Verbeterpunten 

zijn waar mogelijk opgepakt, in samenspraak met de cliënt. 

 

Medewerkerstevredenheid en -incidenten 

Het voor 2021 geplande medewerkerstevredenheidsonderzoek is in verband met corona uitgesteld. Dit 

zal in 2022 worden opgepakt. Naar aanleiding van een intern onderzoek in 2021 is begin 2022 de 

procedure voor het melden van incidenten medewerker (MIM), opnieuw onder de aandacht gebracht bij 

medewerkers en vrijwilligers. 

 
Klachten 

Wij vinden het belangrijk in gesprek te gaan wanneer er klachten zijn. Het liefst rechtstreeks met de direct 

betrokkene en/of leidinggevende. Wanneer dit niet leidt tot het gewenste resultaat, bestaat de 

mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Daarnaast 

kunnen cliënten gebruik maken van een extern cliëntvertrouwenspersoon via Stichting Zorgstem. In 2021 

is er 1 officiële klacht binnengekomen. 
 

Doorontwikkeling AVG, informatieveiligheid 

Bij de inwerkingtreding van de AVG heeft De Wulverhorst er voor gekozen om de rol van functionaris 

gegevensbescherming (FG), gelet op de beperkte omvang en vermogens van de organisatie, te 

combineren met die van directiesecretaresse. De directiesecretaresse heeft, ondersteund door de SDB 

Groep, veel werk verzet om De Wulverhorst aan haar AVG-verplichtingen te laten voldoen. Sinds de 

uitbraak van corona in maart 2020 is de aandacht van de organisatie echter gaan schuiven. De 

organisatie kwam onder grote druk te staan en iedereen werd ingezet om de uitbraak van corona het 

hoofd te bieden. Daar waar prioriteiten moesten worden gesteld heeft De Wulverhorst gekozen voor de 

zorg. Bij gevolg heeft de gegevensbescherming het laatste anderhalf jaar minder aandacht gekregen dan 

gehoopt en zijn de opgezette processen, procedures, beleid en richtlijnen niet allemaal onderhouden. In 

2021 heeft een AVG-audit plaatsgevonden. Hieruit zijn een aantal adviezen naar voren gekomen, waar de 

Wulverhorst verder mee aan de slag is gegaan. Op 1 juli 2021 is SDB Ayton gestopt met het leveren van 

AVG-gerelateerde diensten. Er is een nieuwe dienstverlener gecontracteerd en gestart.  

 

Op 1 augustus 2021 heeft de directiesecretaresse De Wulverhorst verlaten en stond De Wulverhorst 

opnieuw voor de keuze hoe de FG-rol in te vullen. Ter borging van de professionaliteit heeft De 

Wulverhorst besloten de rol van FG met een externe in te vullen, die deze rol in principe voor 1 dag per 

maand invult. Op 12 oktober 2021 is de nieuwe FG bij De Wulverhorst gestart. Zijn taak is om De 

Wulverhorst te helpen aan haar verplichtingen vanuit de AVG te blijven voldoen. Hiertoe heeft de FG 

inmiddels een eerste inventarisatie uitgevoerd en bevindingen vastgesteld. De Wulverhorst heeft ten 

behoeve van de eerste inhaalslag extra uren ter beschikking gesteld. Ook is er een gapanalyse uitgevoerd 
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in het licht van de NEN 7510. In 2022 zal overwogen worden op welke wijze we hier een vervolg aan 

zullen geven. Waarbij het streven is om informatiebeveiliging zoveel mogelijk te verankeren in reguliere 

werkprocessen. 
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5. Ontwikkelingen digitalisering en technologie  
 
Werkprocessen ONS  

In 2021 zijn alle zorg- en roosterprocessen geëvalueerd, met ondersteuning van Quattri. Een 

vertegenwoordiging van de Wulverhorst heeft samen met consultants van Quattri geïnventariseerd wat de 

huidige knelpunten zijn en hoe wij ONS slimmer kunnen inrichten en alles eruit kunnen halen wat erin zit. 

Er is gekozen voor een brede aanpak waarbij aandachtsvelders en experts betrokken zijn. Uit deze 

inventarisatie is gebleken dat wij op dit moment nog onvoldoende de vele mogelijkheden van ONS 

benutten om slim en efficiënt te werken. Hierop zijn 63 aanbevelingen geformuleerd voor het slimmer 

inrichten van ONS en het verbeteren van het gebruik van ONS. De verbeteringen betreffen het cliënt-, 

medewerker-, administratief- en beheerproces. In 2022 gaan wij verder met het prioriteren en oppakken 

van de aanbevelingen. 

 

Positionering nieuw aandachtsveld: digi-coach 

De afgelopen periode, en zeker tijdens de COVID-19 crisis, is de urgentie gevoeld dat alle medewerkers in 

de zorg goed overweg moeten kunnen met digitale middelen. In de praktijk blijkt dat voor sommige 

medewerkers nog wat ondersteuning nodig is bij het vergroten van de digitale vaardigheden. Om dit vorm 

te geven zijn we gaan werken met een nieuw aandachtsveld: digi-coaches. Er zijn 4 digi-coaches gestart 

en getraind. De digi-coaches volgen de digitale ontwikkelingen in de zorg. Zij hebben kennis van digitale 

middelen en vormen ook een brugfunctie naar een positieve ontvankelijkheid voor technologie in de zorg. 

Zij coachen, leiden op en begeleiden hun collega’s hierin. Medewerkers kunnen hun vragen sturen naar 

een daarvoor ingerichte mailbox. Op basis van de gestelde vragen wordt er eens per twee weken een 

spreekuur gehouden. Er is een inventarisatie gemaakt van de digitale vaardigheden en de hiaten daarin bij 

de medewerkers. Op basis daarvan is een plan van aanpak gemaakt. 

 
Beeldbellen 

De thuiszorg biedt indien mogelijk zorg door middel van beeldbellen. Het blijkt echter dat de animo bij 

cliënten nog niet groot is. De wijkverpleegkundige onderzoek tijdens elke intake of beeldbellen een 

passende interventie is. Daarnaast moet zowel de cliënt als zorgverlener in overeenstemming komen om 

beeldbellen in te zetten. Dit vraagt veel extra aandacht van de wijkverpleegkundigen. Intramuraal maakt 

een cliënt gebruik van deze faciliteit om op deze wijze met zijn dochter te communiceren. We hebben 20 

iPads ter beschikking. 

 

Digitaal MDO en overleggen voor teams 

Door corona hebben wij het mogelijk gemaakt om het multidisciplinair overleg (MDO) of de 

cliëntbespreking digitaal bij te wonen. Familie en soms ook de behandelaren worden uitgenodigd voor het 

MDO en krijgen dan de mogelijkheid om digitaal aan te schuiven via Teams in plaats van fysiek. Het MDO 

vindt plaats in een vergaderruimte met een groot scherm. Deze werkwijze is uit nood geboren, maar wordt 

nu soms ook dankbaar aangenomen als familie bijvoorbeeld van ver moeten komen. 

 

Naast de MDO’s, hebben ook de teamoverleggen in verband met de coronamaatregelen digitaal 

plaatsgevonden via Teams. Ook nadat de maatregelen versoepeld waren, is er gebruik gemaakt van de 

mogelijkheid om digitaal aan te schuiven, bijvoorbeeld als mensen niet op locatie zijn. Echter is het 

voordeel van fysiek overleggen dat er dan meer discussie plaatsvindt. 

 

Medimo en Medido 

Voor al onze cliënten maken wij inmiddels gebruik van Medimo, een digitaal medicatiesysteem. Via dit 

systeem schrijven artsen medicatie voor en ontvangt de apotheek de informatie. Via de apotheek zijn 

vervolgens digitale toedieningslijsten beschikbaar, waarmee de zorg de medicatie kan aftekenen bij de 

toediening van de medicatie. Het systeem biedt veel mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld controle foto’s 

waarop te zien is of alle cliënten hun medicatie hebben gekregen. Ook doen we doormiddel van dit 

systeem de dubbele controle. Hierbij wordt er een foto gestuurd naar de andere medewerkers die online 

zijn, zij tekenen op dezelfde toedieningslijst af. 
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In 2021 is de automatische medicijndispenser Medido opgestart. Er is contact geweest met 

zorgverzekeraars en er zijn cliënten voor een pilot in beeld gebracht, maar de Medido is nog niet 

functioneel in de wijk. In 2022 gaan wij dit verder vervolgen.  

 

Talenten app (AdSysCo) 

De vrijwilligerscoördinatoren van De Wulverhorst ontwikkelen zich samen met de vrijwilligers ook digitaal. 

In 2021 is ingezet op implementatie van de talenten app. Met de app kunnen vrijwilligers in spelvorm 

ontdekken waar hun talenten liggen en hoe zij deze kunnen inzetten voor inwoners van Oudewater en 

bewoners/cliënten van De Wulverhorst. Met de Talenten app kunnen we een steunsysteem inrichten voor 

inwoners van Oudewater waardoor we mensen langer regie kunnen laten houden over hun eigen leven, 

instroom in zorg en verzwaring van zorg voorkomen. Het zorgkantoor faciliteert dit project vanuit de 

regionale ontwikkelgelden.  

 
Doorontwikkeling managementdashboard 

Een tool is gekozen en geïnstalleerd om zo actuele en op een eenvoudige manier managementinformatie 

ter beschikking te hebben uit de systemen ONS, Medimo, SDB en Cash. In 2020 is een Management 

Dashboard inclusief rapportage ontwikkeld. De uitbreiding van het dashboard, die ook rekening houdt met 

de samenwerkingsverbanden die De Wulverhorst aan is gegaan, stond voor 2021 op de planning, maar is 

on hold gezet.  
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 6. Maatschappelijk ondernemen  

      
De juiste zorg op de juiste plek blijven wij onverminderd belangrijk vinden. Uitgangspunten zijn: het 

voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichter bij mensen thuis) en het vervangen van 

zorg (door andere zorg zoals EHealth). Dit vraagt om een verandering van leercultuur, communicatie, 

rolmodelgedrag en een andere betekenis geven aan multidisciplinaire samenwerking. Zoals al eerder in dit 

verslag benoemd, participeren wij dan ook in verschillende trajecten/netwerken, zorgen we dat onze 

bedrijfsvoering voldoende flexibel is en onze statuten en reglementen voldoen aan actuele wet- en 

regelgeving. In 2021 zijn onze reglementen en statuten opnieuw beoordeeld, aangepast en vastgesteld in 

samenspraak met medezeggenschap en raad van toezicht. Daarnaast hebben wij een statutaire 

naamswijziging doorgevoerd die recht doet aan onze maatschappelijke rol en positie in Oudewater. In 

2021 is de strategie 2018-2021 herbevestigd. 

 

Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving en een zorg en welzijnsorganisatie dicht bij de burgers, 

met een schaal die gekend wordt en gekend weet. In 2021 hebben wij gezien dat dat enorm bijdraagt aan 

de lokale gezondheid en pandemiebestrijding. Wij konden snel en adequaat inspelen op veranderingen 

van welke aard dan ook. We hadden nauw contact met lokale stakeholders, maar waren ook actief en 

zichtbaar in de provincie daar waar nodig. Dit sterkt ons om volhardend door te werken aan o.a. onze 

groeiambities. Niet omdat wij groter willen worden, maar omdat wij er van overtuigd zijn op deze wijze een 

zorginfrastructuur voor Oudewater te behouden met vitale verbindingen en daarnaast innovatief en met 

behoud van de menselijk maat de vergrijzing en de daarbij horende maatschappelijke opgave het hoofd te 

kunnen bieden. 

 

Dierenpark 

Voor het dierenpark van De Wulverhorst is gekozen om een aparte stichting op te richten met een eigen 

bestuur. Er zijn drie bestuursleden bereid gevonden zitting te nemen in dit bestuur. In het eerste halfjaar 

van 2022 zullen het bestuur en de stichting formeel worden opgericht. 

 

Onderzoek 

In 2021 zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd (zie par. 4.4). Naast deze onderzoeken zal in 2022 een 

student uit Brazilië, onder begeleiding van de verpleegkundig specialist, onderzoek gaan doen bij De 

Wulverhorst naar het gebruik van o.a. Fit Bits bij Ouderen en de effecten daarvan beoordelen. Dit 

onderzoek wordt begeleidt door de universiteit Brazilië en is een uitwisselingsproject met de Katholieke 

kerk Oudewater.  

 

Ontwikkeling nieuwe woonvormen 

We ontwikkelen samen met de gemeente Oudewater, de woningcorporatie en andere maatschappelijke 

(lokale) partners nieuwe woonvormen voor mensen met een begeleidings- of langdurige begeleiding en 

zorgvraag. Om de groeiende vraag tot aan 2040 te kunnen opvangen, is een volumegroei van +/- 70 

woningen nodig. Deze vraag is in 2021 geactualiseerd voor zowel de ouderenzorg als voor mensen met 

een beperking. In 2021 zijn we met de gemeente en de woningstichting, met ondersteuning van de 

Taskforce Wonen en Zorg, aan de slag gegaan om een woonzorgvisie voor de gemeente Oudewater te 

formuleren. De visie ligt op hoofdlijn klaar en de nieuwe gemeenteraad kan hier in 2022 voortvarend mee 

aan de slag. Onderstaande initiatieven maken hier deel van uit. 

 

In 2020 zijn drie initiatieven gestart:  

• Het stadkantoor: 24 tot 28 appartementen voor mensen met dementie (Wlz). In 2021 heeft een 

haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden, welke positief is afgerond. Er is een 

intentieovereenkomst met de gemeente en Habion gesloten. In het eerste halfjaar van 2022 zal 

het pand worden getaxeerd en zal blijken of er overeenstemming met partijen kan worden bereikt. 

• Schuylenburcht: 25 zorgappartementen, scheiden wonen en zorg (VVT VG en GGZ inclusief 

ontmoeting/dagbesteding). Integraal onderdeel van een complex met 69 appartementen sociale 

woningbouw. In 2021 zijn hiervoor alle seinen op groen gezet. De bouw van dit project start in 

2022 en wordt opgeleverd in de tweede helft van 2023. 

• Oranjepark 2: +/- 30 seniorenwoningen, scheiden wonen en zorg, gemixte doelgroep. Het aantal 

van deze woningen dat zorglabel krijgt moet nog afgesproken worden. 
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Het hotel van Abrona is per maart 2021 overgenomen door twee horecaondernemers. Door corona heeft 

het hotel in 2021 nauwelijks een normale bedrijfsvoering gekend. Dat betekent dat het nog niet mogelijk is 

om te kunnen beoordelen of er voldoende capaciteit beschikbaar kan zijn voor een zorghotelfunctie. Voor 

nu is er een samenwerkingsovereenkomst voor dagbesteding: vanuit De Wulverhorst leveren wij de zorg 

en begeleiding voor cliënten met een dagbesteding indicatie of een leer- en ontwikkelvraag vanuit de Wlz, 

Wmo en de Participatiewet, die in Hotel Broeck hun werkplek hebben gevonden. Zo creëren wij 

leerplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het hotel en in De Wulverhorst. Twee van 

deze mensen zijn inmiddels in dienst. Een prachtige resultaat van deze nieuwe bedrijfstak! 

 

Ketenzorg 

Op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend niveau zijn wij actief in de keten en het (lerend) netwerk van 

Utrecht West waardoor wij leren van én met elkaar. In dit netwerk zijn collega organisaties Maria Dommer, 

De Vechtstreek, Vecht en IJssel en De Wulverhorst verbonden. De kwaliteitsmedewerker neemt deel aan 

de overleggen van het lerend netwerk waarin vooral kwaliteitsthema’s aan bod komen. Ten gevolge van 

de pandemie is het structurele karakter verwaterd. Men vindt elkaar echter wel snel en makkelijk ten 

behoeve van collegiale consultatie.  

 

Daarnaast neemt De Wulverhorst ook deel aan een lerend netwerk met een aantal kleinere organisaties 

zoals Bartholomeus Gasthuis, de Koperhorst, Huis ter Leede, Pro Senectute en de Blije Borg. We kijken 

hierin ook naar samenwerkingsopties zoals bijvoorbeeld de arbodienst. 

  

Als aanbieder van langdurige zorg willen wij onze centrale positie in de ketenzorg in Oudewater 

versterken. Dat betekent het effectueren van onze plannen voor schaalvergroting, nog beter inspelen op 

cliënten die langer thuis (willen) wonen en uitbreiding van onze diensten in het Sociaal Domein. Wij 

hebben onze statutaire naam hierop aangepast. Vanuit deze positie werken we nauw samen met diverse 

lokale partijen zoals de gemeente, het stads- en wijkteam, eerstelijnsdiensten zoals huisartspraktijken en 

met lokale organisaties zoals Futura, Veldzicht en de Parel. Wij hebben 3 tot 4 keer per jaar structureel 

overleg waarin wij o.a. de medische zorg, maar ook diverse ontwikkelingen binnen de sectoren met elkaar 

bespreken. Zo is er o.a. op initiatief van de Wulverhorst geanticipeerd op de code zwart plannen van het 

ministerie. Voor Oudewater hebben een noodplan gereed liggen voor het geval dit soort rampsituaties ons 

in Oudewater bedreigd. Met zowel Futura als met Veldzicht is er een samenwerkingsovereenkomst ten 

aanzien van een achterwachtfunctie, scholing en consultatie. 

 

Participatie in netwerken 

We zijn actief lid van het IVVU en ActiZ (werkgroep Sociaal Domein, organisaties met een omzet < 15 

miljoen), zorgnetwerk Antibiotica Resistentie, stuurgroep Wonen en Zorg 2040, Steunsystemen in wijken 

en dorpen, Innovatie, het eerstelijns verblijf (ELV) coördinatiepunt Utrecht en het transfer coördinatiepunt 

Groene Hart. Met partijen als Ferm Werk en praktijkscholen het Segment en het Futura collega werken we 

aan maatschappelijke leerplaatsen binnen Oudewater, waarin we mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een fijne werkplek kunnen bieden. 

 

Met onze ketenpartners gaan we actief op zoek naar hiaten in de zorg- en dienstverlening. We zijn actief 

in het netwerk Dementie en Palliatieve zorg. Het aantal mensen met Dementie zal enorm toenemen. In 

Oudewater zijn dan 3 casemanagers actief (2 van De Wulverhorst en 1 van Careyn). Dit team zal samen 

de vraag in Oudewater i.s.m. de huisartsen en de specialiste ouderengeneeskunde beantwoorden. 

Daarnaast is 1 medewerker van De Wulverhorst gestart met de opleiding casemaner Dementie. Zij rond 

deze in het eerste kwartaal 2022 af. Een andere collega start in het eerste kwartaal van 2022 en rondt de 

opleiding eind 2022 af.  

 

Welzijn en positieve gezondheid 

Welzijn is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Wij investeren veel in een levendig en actief 

leefklimaat. Vanuit het concept positieve gezondheid benaderen wij onze zorgvragers en hun 

relaties/mantelzorgers. Op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen zorgen we 

ervoor dat de cliënt zich veilig en thuis voelt - waar hij zich ook bevindt - en zo lang mogelijk regie blijft 

voeren over zijn eigen leven. 

 

De coördinatoren van de vrijwilligers ontwikkelen samen met maatschappelijke partners een buurtteam 
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dat services aan huis biedt. Wij noemen dit het Touwteam (steunsysteem voor inwoners van Oudewater). 

Het Touwteam heeft met behulp van regionale middelen van het zorgkantoor een vliegende start gemaakt 

in 2021. Samen met 7 andere organisaties uit de provincie Utrecht beoordelen we de effecten en impact 

op de inkoopdoelstellingen van het zorgkantoor, zoals langer zelfstandig thuis, meer eigen regie, 

passende zorg, zorg op de juiste plek etc. Met dag- en avondactiviteiten en waar nodig steun in de nacht- 

en weekenduren willen wij alle (eenzame) inwoners van Oudewater een veilig gevoel geven. Op deze 

wijze willen wij warme zorg op de juiste plek aanbieden. Maar ook zware of zwaardere zorg voorkomen. 

 

Van huishoudelijk medewerker naar thuisbegeleider 

Huishoudelijk medewerkers ontwikkelen zich steeds meer naar thuisbegeleiders. Daarmee anticiperen wij 

op het voorkomen van zwaardere zorg. Naast hulp in de huishouding en toezicht op het huishouden zijn 

de thuisbegeleiders ook een luisterend oor en een belangrijke signaleringsbron en vraagbaak voor 

cliënten en professionals. We zien dat terug in de groei van de vraag naar deze vorm van hulp. Wij willen 

hen structureel blijven toerusten om deze functies nog verder te ontwikkelen. Er is een uitstekende 

samenwerkingsrelatie tussen de coördinator huishoudelijke zorg en tevens ouderenadviseur.  

Ons contract met Zorginkoopbureau Utrecht West (gemeente Oudewater) is in 2021 verlengd. In 2022 

wordt er over een nieuwe aanbestedingsronde nagedacht. 
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 7.Toezicht, bestuur en medezeggenschap 
  

 7.1 Cliëntenraad 

 
Meneer Kemp heeft de afgelopen 3 jaar de bewoners vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Zijn periode 

heeft hij door omstandigheden niet met een 2e termijn verlengd. Heel veel dank voor zijn inzet. Ook 

meneer van de Werken heeft afscheid genomen van de cliëntenraad. Ook hem is de cliëntenraad veel 

dank verschuldigd.  

 

Besproken onderwerpen 
De cliëntenraad van De Wulverhorst heeft als taak bewoners en cliënten te vertegenwoordigen bij alle 

zaken die de bewoners en cliënten aangaan. 

 

In de vergaderingen van de cliëntenraad is gesproken over : 

• Hoe belangrijk het is dat nieuwe bewoners zich in de tuinzaal welkom voelen? 

• De uitkomsten van de enquête over de maaltijden. Er wordt gemiddeld een 8 gescoord. Bij zowel 

het aanschuifdiner, Tafeltje dekje als het eten in De Wulverhorst worden aanbevelingen gegeven 

zoals meer variatie en buitenlands eten..   

• De verlichting, de begaanbaarheid van de paden en straatjes rondom De Wulverhorst en andere 

praktische zaken zoals bijvoorbeeld de tuinstoelen. 

• De temperatuur op de kamers.  

• Coördinerend Verpleegkundigen. Deze nieuwe functie wordt toegelicht in een presentatie. Door 

deze functie krijgt de persoonsgerichte zorg extra aandacht. 

 

De Wet medezeggenschap cliëntenraden 

In de zorg is de Wet medezeggenschap cliëntenraden van kracht. Het bestaande huishoudelijk reglement 

is vervangen door de medezeggenschapsregeling. In de medezeggenschapsregeling wordt o.a. 

vastgelegd waar de cliëntenraad adviesrecht over heeft en wanneer er sprake is van instemmingsrecht.  

 

Wet zorg en dwang 

Samen met de VVAR, Raad van Toezicht en Ondernemingsraad heeft de cliëntenraad een presentatie 

gevolgd waar enkele medewerkers en specialisten vanuit De Wulverhorst de implementatie van de nieuwe 

Wet Zorg en Dwang uitleggen. Binnen deze wet wordt er meer (verantwoorde) vrijheid geboden aan onze 

bewoners, ook aan de bewoners van Kleinschalig Wonen. 

 

Dagbesteding 

Een groep nieuwe cliënten krijgt dagbesteding in hotel Broeck of in De Wulverhorst. De cliëntenraad zoekt 

een vertegenwoordiger van deze cliënten die bij de cliëntenraad aansluit zodat deze cliënten met een 

afstand tot de arbeidsmarkt in de cliëntenraad vertegenwoordigd zijn.  

 

De cliëntenraad heeft de dagbesteding bezocht in het Stadskantoor. Goed om te zien dat de cliënten 

gestimuleerd en aangemoedigd worden. Samen maken de cliënten er een gezellige dag van.  

 

Op 31 december 2021 heeft de cliëntenraad 7 

leden: 

 

Voorzitter  Dhr. Haverkamp 

Vice voorzitter Dhr. Treur 

Secretaris Mevr. Lucassen 

Lid Mevr. Kolfschoten-Snelder 

Lid Dhr. Bax 

Lid Mevr. de Wit 

Lid Dhr. Oosterwijk  

 

De cliëntenraad heeft in 2021 een positief 

advies uitgebracht inzake:  

• Het opzetten van het 

verpleegtechnisch team 

• Het verbeteren van het 

schoonmaakproces 

• Het ICT beleid 

• Beleidsdocumenten voor de Milieu-

thermometer Zorg in het kader van 

Green Deal certificering 
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Vacature 

De cliëntenraad is op zoek naar een bewoner en naar een thuiszorg-cliënt, of familie van de cliënt, die 

graag mee wil denken in de cliëntenraad. Het zou fijn zijn als zo ook de thuiszorg-cliënten in de 

cliëntenraad vertegenwoordigd zijn. 

 

Kwartaalrapportages 

Voor de bespreking van de kwartaalrapportages en de begroting van De Wulverhorst wordt de 

cliëntenraad uitgenodigd. De voortgang van het kwaliteitsplan en de financiën zijn in de rapportages 

verwerkt.  

 

Zorgkantoor  

Bij de besprekingen met het Zorgkantoor wordt de cliëntenraad uitgenodigd. Punten die zijn besproken 

zijn de Zorginkoop en het kwaliteitsplan. 

 

7.2 Ondernemingsraad          
 

De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit collega’s die namens het personeel overleg voeren met de 

werkgever. Wij overleggen over het ondernemingsbeleid in het algemeen en in het bijzonder over de 

personeelsbelangen.  

 

Wij als OR zijn er om de belangen van het personeel, onze collega’s dus, te behartigen. We merken dat 

niet iedereen goed weet waarmee ze bij ons terecht kunnen. Dit is een actiepunt waar wij in 2022 mee 

aan de slag willen!  

 

In 2021 is er een aantal wisselingen geweest in de leden van de ondernemingsraad. Er zijn een aantal 

collega’s weggegaan, en hier is 1 collega voor terug gekomen. Ons doel is dat we in 2022 weer compleet 

zijn, waarbij we streven naar een lid vanuit alle verschillende afdelingen.  

 

 

Overzicht van aan- en aftreden 

Mevr. Sangers Verpleegkundige intramuraal 01-04-2018 tot 01-04-2022 

Mevr. Oskam Verzorgende IG intramuraal 01-06-2015 tot 01-06-2023 (verlengd)  

Mevr. Wouters Verzorgende IG intramuraal 01-02-2020 tot 01-02-2024 

Mevr. Vianen Verpleegkundige extramuraal 01-11-2020 tot 01-11-2025 

Mevr. Kroes Dagbestedingscoach 01-10-2021 tot 01-10-2025 

Mevr. Postma Medewerker tuinzaal 01-11-2020 tot 01-06-2021 (afgetreden) 

Mevr. Ringeling Verzorgende IG kleinschalig wonen 01-09-2017 tot 01-06-2021 (afgetreden) 

Mevr. Al Masoudi Verpleegkundige intramuraal 01-02-2020 tot 01-12-2021 (afgetreden) 

 
Normaal gesproken vergadert de OR zes keer per jaar. In 2021 hebben we door verschillende 

omstandigheden (corona, vakanties) maar drie keer met elkaar vergaderd. 

 

 

 

De ondernemingsraad heeft in 2021 de volgende 

onderwerpen besproken:  

• Coronabeleid 

• Taakvolwassen teams 

• Kwaliteitsjaarplan 2022 

• Strategisch personeels- en opleidingsbeleid 

• Verzuimbeleid 

Op 31 december 2021 heeft de OR 5 

leden: 

 

  Voorzitter   Mw. Sangers  

  

Mw. Oskam – vicevoorzitter 

Mw. Wouters - lid 

Mw. Vianen-lid 

Mw. Kroes 
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7.3 Verpleegkundige en verzorgende adviesraad (VVAR) 

 
De VVAR bestaat uit tien verpleegkundigen en geeft 

over diverse onderwerpen gevraagd en ongevraagd 

advies aan de bestuurder, waaronder bijvoorbeeld 

richtlijnen rondom corona.  

 
De VVAR heeft in 2021 een aantal leden zien 

vertrekken, en ook nieuwe leden aangetrokken. Mede 

hierdoor is het lastig gebleken om echt een 

doorontwikkeling te maken als VVAR in 2021. De 

VVAR is actief bezig geweest met het PR plan, om 

meer bekendheid te generen onder het personeel. Uit 

een korte enquête onder het personeel eind 2021, gaf 

het grootste gedeelte van de respondenten aan te 

weten wat de VVAR is. Helaas is in verband met de 

COVID-maatregelen ook dit jaar geen VVAR 

symposium gehouden.  

 

Er is in 2021 een adviesstuk geschreven naar aanleiding van de vraag van de bestuurder op welke wijze 

het kwaliteitsjaarplan 2021 bekend kon worden bij het personeel. De VVAR gaat zich in 2022 verder bezig 

houden met het thema werkgeluk, en zoekt hierbij de samenwerking met de OR. Daarnaast gaat de VVAR 

actief aan de slag met de eigen ontwikkeling. 

 

7.4 Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) heeft in 2021 de nodige veranderingen ondergaan. Zo werd afscheid 

genomen van de voorzitter, Marius Rutges, die de maximale zittingstermijn van acht jaar had bereikt. Per 

1 januari trad Ton Hendrickx aan als zijn opvolger. Daarnaast nam de Raad van Toezicht enkele maanden 

later afscheid van Myra van Zwieten. Aansluitend werd besloten om een vacature te publiceren, maar 

helaas leverde deze sollicitatieprocedure niet de gewenste kandidaat op. De Raad heeft haar werkt in 

2021 vervolgd met drie leden, Michel van der Voort, Anne-Marie Jaspers-Van Nellen en Ton Hendrickx. In 

2021 werden zeven vergaderingen belegd en nam de RvT ook deel aan een themasessie en diverse 

activiteiten in het teken van het vijftigjarig bestaan van de Wulverhorst.  

 

Uiteraard stond met grote regelmaat de financiële huishouding op de agenda, in de vorm van de 

begroting, de jaarcijfers en de tussentijdse rapportages. Met name corona zorgde voor afwijkingen van de 

normale bedrijfsvoering, maar desondanks kon de Raad van Toezicht zich baseren op heldere 

verslaglegging en zorgvuldig gevoerd beleid. Daarnaast werd aandacht besteed aan o.a. ICT-beleid, 

nieuwe plannen zoals De Schuylenburcht, het Stadskantoor, de samenwerking met Hotel Broeck en 

Kwaliteit & Veiligheid.  

 

In haar functioneren wordt de Raad van Toezicht gesteund door een plezierige samenwerking met de 

ondernemingsraad, de cliëntenraad en de directeur-bestuurder. 2021 was een lastig jaar, maar 

uiteindelijk is de veerkracht van de organisatie en de tomeloze inzet van alle medewerkers en vrijwilligers 

de basis van een succesvol jaar. Een jaar om niet te vergeten, want het vijftigjarig bestaan was een feest 

zonder weerga. 

 

8. Impact COVID-19, maatregelen en effecten 

 

De impact van COVID-19, de maatregelen en effecten zijn toegelicht in een publicatie van de vereniging 

van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU, 2021). In deze “Corona verhalenbundel” 

wordt teruggeblikt op de coronacrisis in de periode van maart 2020 tot de zomer van 2021. 

 
 

  

Op 31 december 2021 heeft de VVAR 10 leden: 

 

1. Lennert van der Klis  

2. Gerda Koetsier  

3. Rienke van Dam  

4. Rika de Bruijn  

5. Paulien Hoffland  

6. Amanda Nederend 

7. Romy van den Pol  

8. Dieke van de Broek 

9. Greetje Kasius 

10. Berdine Muijs 

 

https://ouderenzorgutrecht.nl/content/4-over-de-ivvu/bestanden-nieuwsbrief/ivvu-corona-verhalenbundel-klein.pdf
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 9. Toekomst en ambities 
 
Strategisch plan 2018-2021 verlengd 

In 2021 liep onze strategische plan af. We hebben ervoor gekozen het plan nog 2 à 3 jaar te verlengen, 

om verschillende redenen. Zo hebben we, na twee turbulente jaren en een zoektocht naar de beste 

organisatiestructuur, nu een koers gevonden waarop we de aankomende jaren verder gaan varen. Zo 

werkt De Wulverhorst met taakvolwassen teams, waar we aankomende jaren mee verder gaan. Ten 

tweede loopt de ontwikkeling van verschillende bouwprojecten nog door. Ten derde hebben we in 2021 

onze dienstverlening verbreed. De effecten daarvan zullen pas na 2 tot 3 jaar zichtbaar worden.  

 

In het strategisch plan van De Wulverhorst hebben wij drie strategische ambities geformuleerd. 

De strategische doelen zijn steeds het uitgangspunt waaraan wij onze projecten en ambities ophangen. 

De strategische doelen zijn: 

 

1. Uitmuntende professionele zorg en dienstverlening 

2. Centrale positie in het Oudewaterse sociale domein 

3. Doorontwikkelen van de bedrijfsvoering 

 

Strategisch personeel - en scholingsbeleid 

Naast het strategisch beleidsplan, hebben wij in 2021 een strategisch personeelsbeleid 2021-2025 en 

strategisch opleidingsplan 2021-2025 opgesteld. Onze huidige organisatie-, functie- en overlegstructuur 

is zich voortdurend aan het ontwikkelen. Functiebeschrijvingen en aanscherping van onze 

bedrijfsprocessen vragen daarom een herziening: leeftijdsbewust personeelsbeleid (dus ook jonge vaders 

en moeders), inzet van voldoende en vakbekwaam personeel en een eigentijdse kijk op werving vraagt 

om een nieuwe visie. Wij dagen onze medewerkers uit om hiervoor creatieve oplossingen te bedenken én 

zich buiten de begaande paden te begeven! We gaan in 2022 experimenteren met taakdifferentiatie en 

medewerkers die opgeleid zijn op niveau social work of maatschappelijke zorg. Scholing en leren van én 

met elkaar blijft belangrijk in 2022. We zijn definitief aangesloten bij REIN en het bijbehorende leer-

managementsysteem is geïmplementeerd. 

 

Kwaliteitsjaarplan 2022 

Ook is een kwaliteitsjaarplan voor 

2022 opgesteld, met daarin de 

volgende 4 speerpunten: 

1. Groei van het wijkteam in 

ZVW cliënten en een tijdige 

doorstroom naar de Wlz 

met passende zorg thuis 

2. Optimaal inzetten op 

beschikbare middelen voor 

de klant 

3. Tijdige en passende zorg 

4. Goede coördinatie binnen 

het zorglandschap 

 

Deze speerpunten zijn in het 

Kwaliteitsjaarplan 2022 en 

bijbehorende “continu verbeterplan” 

uitgewerkt in concrete acties die per 

kwartaal gemonitord worden. 

 

 

 

 

 

 

Strategisch 
beleid 

2018-2021 
- verlengd

Strategisch 
personeels-

beleid 
2021-2025

Strategisch 
opleidings-

beleid 
2021-2025

Kwaliteits-
jaarplan 

2022
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Onze ambities en de toekomst 

Onze ambitie voor 2022 is: we blijven zelfstandig in het Oudewaterse en blijven (met iets meer middelen) 

vooral het goede doen. Dit betekent dat we ons in 2022 met name richten op het bestendigen van 

projecten en ontwikkelingen die we in 2021 hebben ingezet. Zo gaan we bijvoorbeeld de samenwerking 

tussen verschillende disciplines in de organisatie in 2022 verdiepen. Werken vanuit de bedoeling, in plaats 

van structuren, zal verder worden verdiept. We zijn aan de slag gegaan met een besturing die veel meer 

uitgaat van taakvolwassenheid van medewerkers en diensten. We doen wat nodig is vanuit de eigen 

professie, functie en rol binnen de organisatie. Zo is de invloed op eigen werk verstrekt door onder andere 

de roosterrol in de teams te leggen. Een mooie voorloper op de nieuwe af te sluiten cao in 2022. De 

overige taakrollen worden in 2022 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Indien aan de orde worden 

mensen ondersteund met training en coaching. De coördinerend verpleegkundigen zijn op formatie en 

volgen opleidingen zoals de hbo-V of kwaliteitsverpleegkundige of hebben neven taken in commissies 

zoals MIC, Wzd, Huisvesting, Bedrijfsvoering etc. De behandeldienst zal steeds meer zich richten op het 

ondersteunen van de huisarts en gaat ook extramuraliseren. Enzovoort.  

 

Genoeg mooie plannen, waar we in 2022 samen de schouders onder gaan zetten. 

 

 

 


