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Voorwoord 
 

Meer ruimte voor welbevinden, meer ruimte voor teams en medewerkers om de persoonsgerichte 
zorg voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Met dat streven zetten we op 1 januari 2021 een 
volgende stap in onze organisatieontwikkeling: locatiemanagers, teamcoördinatoren en 
zorgcoördinatoren startten in hun nieuwe functies. Een wijziging in de structuur als opmaat naar een 
wijziging in cultuur. Net zoals bij elke verandering  en nieuwe functie, is dat zoeken: wat doe je nog 
wel, wat doe je niet meer én hoe geef je je nieuwe functie vorm. En dat in een jaar waarin er nog 
meer gebeurde: we stapten over naar een nieuw elektronisch cliëntendossier, we startten met de 
gedeeltelijke sloop en nieuwbouw van het Gasthuis, we legden een basis voor het 
managementsysteem voor informatiebeveiliging, en ga maar door. Daarnaast hadden we ook nog te 
maken met het corona-virus dat op sommige momenten in alle hevigheid om zich heen greep.  
Het gevolg voor Zorggroep Ter Weel: afdelingen tijdelijk in isolatie, beperkt bezoek mogelijk voor 
cliënten, werken in beschermende middelen, veel ziekteverzuim en vooral veel werkdruk voor 
medewerkers die in alle omstandigheden hun cliënten op de eerste plaats bleven zetten. We 
realiseren ons dat dat opnieuw erg zwaar is geweest voor alle betrokkenen. Des te meer mogen we 
daarom trots zijn op en respect hebben voor alle resultaten die we dit jaar hebben behaald.  
Een bijzonder woord van dank aan iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!  
 
Met dit gecombineerde kwaliteitsjaarverslag en bestuursverslag laten we enerzijds zien hoe we 
invulling hebben gegeven aan de acht thema's van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Anderzijds 
verantwoorden we tevens wat we op andere gebieden hebben gerealiseerd, door onderwerpen uit 
de maatschappelijke verantwoording bij de jaarrekening hierin onder te brengen. Op die manier krijgt 
u een breed en volledig beeld van de inspanningen en resultaten van Zorggroep Ter Weel in een 
(wederom) bijzonder bewogen jaar.  
 
Drs. J.A. (Coby) Traas MBA 
bestuurder Zorggroep Ter Weel 
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1. Profiel van de organisatie   
 

1.1 Missie en visie  
Zorggroep Ter Weel is met negen woonzorgcentra in gemeente Goes en gemeente Reimerswaal 
centraal gevestigd in het hart van Zeeland. Zorggroep Ter Weel is een gastvrije en ondernemende 
organisatie met een maatschappelijke verantwoording die persoonsgerichte professionele zorg biedt 
aan de (kwetsbare) ouderen in en rondom de woonzorgcentra. Goed opgeleide en toegeruste 
professionals zetten zich in voor de cliënt met een toegewijd hart voor de zorg.   
 
Missie  
Zorggroep Ter Weel is gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van ouderen, waardoor 
zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Zorggroep Ter Weel wil een maatschappelijke rol 
vervullen in de wijken, dorpen en buurten waar de woonzorgcentra zich bevinden, met als doel 
verdergaande integratie. Indien opname in een van de woonzorgcentra van Zorggroep Ter Weel 
noodzakelijk wordt, dan blijft de cliënt en diens familie in regie om deze periode zo aangenaam 
mogelijk te beleven binnen de begeleidings- en behandelmogelijkheden die er zijn. De 
woonzorgcentra zijn zo ingericht, dat welzijn van (kwetsbare) ouderen en kleinschalig wonen (in een 
grootschalige setting) alle aandacht krijgen.    
 
Zorggroep Ter Weel wil zich steeds verder ontwikkelen tot een ondernemende, transparante, 
gastvrije, flexibele en financieel gezonde organisatie. Een organisatie die in staat is de toekomst van 
de zorg voor de (kwetsbare) ouderen en haar medewerkers en vrijwilligers te borgen en in staat is 
haar aanbod aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Zorggroep Ter Weel biedt een hoge 
kwaliteit van zorg met veel privacy en bewegingsvrijheid voor de cliënten in kleinschalige 
woongroepen, waarbij service en gastvrijheid kernwaarden zijn. De cliënt blijft zo lang mogelijk in 
regie over diens gezondheid en leefstijl. Het gevarieerde welzijnsaanbod sluit naadloos aan op de 
wensen van de cliënt. Alle locaties van Zorggroep Ter Weel hebben hun eigen sfeer en identiteit en 
ademen Zeeuws DNA door de inrichting, de styling en de bejegening.  
 
Visie  
Alle inspanningen zijn erop gericht dat de doelgroep (kwetsbare) ouderen, die op welke wijze dan ook 
begeleiding of zorg nodig heeft, bewust kiest voor het gedifferentieerde behandel-, service- en 
woonaanbod van Zorggroep Ter Weel. Bij Zorggroep Ter Weel staat de persoon en diens leefwereld 
centraal, blijft de cliënt in regie en wordt er belevingsgerichte zorg geboden vanuit het principe 
‘Ruimte scheppen voor Welbevinden’. De medewerkers en vrijwilligers ondersteunen, samen met 
familie en mantelzorgers, vanuit deze visie de cliënt in de zorg en aandacht die hij of zij nodig heeft.  
 

1.2 Doelgroepen en zorgaanbod 
Het aanbod van Zorggroep Ter Weel bestaat uit zorg, welzijnsactiviteiten, begeleiding en/of 
behandeling aan cliënten met een psychogeriatrische, somatische aandoening en/of 
gerontopsychiatrische aandoening. De cliënten verblijven op een locatie van Zorggroep Ter Weel of 
ontvangen de zorg in hun eigen woning via een Volledig pakket thuis (VPT). Zorggroep Ter Weel is 
gespecialiseerd in zorg aan cliënten met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond en in de 
zorg voor en behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson. Vanuit het paramedisch centrum 
bieden we fysiotherapie, ergotherapie en logopedie aan. 
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In Reimerswaal kunnen nog thuiswonende zeventigplussers gebruik maken van de indicatieloze 
dagbesteding, waarmee hun vitaliteit en het langer thuis wonen bevorderd wordt. Daarnaast biedt 
Zorggroep Ter Weel in zowel de gemeente Reimerswaal als de gemeenten Goes en Borsele 
maaltijden aan huis, onder de service Maaltijd Thuis.   
 

Locatie  Zorgverlening  

Woonzorgcentrum   
Ter Weel Goes  

Verblijf met behandeling  
Gespecialiseerde dagbesteding  
Dagbesteding  

Woonzorgcentrum   
Sint Maarten in de Groe in Goes   

Verblijf zonder behandeling   

Woonzorgcentrum   
Gasthuis in Goes  

Verblijf met behandeling  
Verblijf zonder behandeling  
Dagbesteding  

Woonzorgcentrum  
Randhof in Goes  

Verblijf zonder behandeling, incl. beschermd wonen   
Verblijf met behandeling  

Woonzorgcentrum   
Ter Weel Krabbendijke  
  

Verblijf met behandeling  
Verblijf zonder behandeling  
Volledig pakket thuis (vpt)  
Eerstelijnsverblijf (vanuit Zorgverzekeringswet)  
Dagbesteding   

Woonzorgcentrum   
Moerzicht in Yerseke  

Verblijf zonder behandeling    
Verblijf met behandeling  
Dagbesteding  

Woonzorgcentrum   
Hof Cruninghe in Kruiningen  

Verblijf met behandeling  
Dagbesteding  

Woonzorgcentrum   
Maria-Oord in Hansweert  

Verblijf met behandeling  
Verblijf zonder behandeling  
Dagbesteding   

Woonzorgcentrum   
De nieuwe Vliedberg in Rilland  

Verblijf met behandeling  
Dagbesteding  

 

1.3 Kerngegevens zorg 
Op negen locaties in de gemeente Goes en gemeente Reimerswaal biedt Zorggroep Ter 
Weel jaarlijks zorg en begeleiding aan ruim 1.000 cliënten. De meeste zorg wordt gefinancierd vanuit 
de Wet langdurige zorg (Wlz). Een kleiner deel wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet en 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  
  

Aantal cliënten intramuraal/extramuraal/volledig pakket thuis 2020 2021 

Aantal unieke cliënten in zorg op 1 januari  680  566 
Aantal nieuw ingeschreven unieke cliënten  342  327 
Totaal aantal unieke cliënten in zorg  1022  893 
Aantal uitgeschreven unieke cliënten   358  335 
Aantal unieke cliënten in zorg/behandeling op 31-12 664  558 
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Cliënten per financieringsstroom 2020 2021 

Cliënten Wet langdurige zorg op 31-12   
Aantal cliënten op basis van een ZZP/zorgprofiel  470 495 
Aantal cliënten op basis van Volledig Pakket Thuis  2 20 
Aantal cliënten met een Modulair pakket Thuis  85 33 
Aantal cliënten met een persoonsgebonden budget Wlz 0 0 
Aantal cliënten extramuraal behandeling SO 1 0 
Cliënten Zorgverzekeringswet op 31-12   
Aantal cliënten wijkverpleging  8 0 
Aantal cliënten eerstelijnsverblijf  21 7 
Cliënten Wet maatschappelijke ondersteuning  op 31-12   
Aantal cliënten Wmo beschermd wonen  83 6 

 

1.4 Organisatie 
Zorggroep Ter Weel heeft 1.200 medewerkers en ruim 815 vrijwilligers. De meerderheid van de 
medewerkers is direct betrokken bij de zorg aan en begeleiding van cliënten (zie kerngegevens 
personeel in hoofdstuk 7). Een kleiner deel is werkzaam in ondersteunende diensten, zoals 
restaurant, keuken, linnenkamer, technische dienst, administratie, ICT, HRM en communicatie. 
Samen zorgen zij voor een prettige, veilige verblijfs- en werkomgeving waarin ruimte voor 
welbevinden – voor cliënt en medewerker – steeds meer mogelijk wordt. De dagelijkse aansturing 
van de zorgteams, welzijnsmedewerkers en behandelaren is in handen van locatiemanagers en 
teamcoördinatoren die op hun beurt leiding ontvangen van de directeur zorg welzijn en 
behandeling. De organisatiestructuur is schematisch weergegeven in bijlage 1. 
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2. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 

2.1 Parkinsonafdeling Abbekinderspark 
Eind 2020 is de Parkinsonafdeling Abbekinderspark op locatie Ter Weel Goes geopend. Door de 
grote vraag naar de specifieke zorg voor cliënten met het ziektebeeld Parkinson heeft  
Zorggroep Ter Weel de afdeling verder uitgebreid.  
 
Gerealiseerd in 2021:  

 Zorggroep Ter Weel heeft goedkeuring ontvangen van het CZ Zorgkantoor om het aantal 
plaatsen voor cliënten met het ziektebeeld Parkinson verder uit te breiden.  

 Opname van nieuwe cliënten vindt geleidelijk plaats.  
 Er zijn nieuwe medewerkers aangenomen specifiek voor de Parkinsonafdeling.  
 Scholingen om de deskundigheid over het ziektebeeld te bevorderen worden doorlopend 

gegeven en zijn opgenomen in het scholingsaanbod van de organisatie. 
 De huiskamer van de afdeling is aangepast aan de leefstijl van de cliënten.  

 

2.2 Palliatieve en Terminale Zorg 
Zorggroep Ter Weel biedt in de laatste levensfase van cliënten palliatieve en terminale zorg aan. 
Deze vorm van zorg ondersteunt het fysieke, mentale en sociale welbevinden in die fase. Deze zorg 
kan enkele uren tot enkele jaren omvatten.  
 
Gerealiseerd in 2021:  

 Er is een werkgroep opgericht om de verbetermogelijkheden nader in de kaart te brengen. 
 Er is een richtlijn opgesteld waarin randvoorwaarden, protocollen, rollen en taken verder 

verduidelijkt zijn. In 2022 wordt de richtlijn definitief vastgesteld en geïmplementeerd. Bij de 
implementatie worden alle disciplines betrokken. Als onderdeel van de implementatie wordt 
een symposium voor palliatieve en terminale zorg georganiseerd.  

 

2.3 Zorgleefplannen 
De zorgleefplannen van cliënten zijn een belangrijk hulpmiddel in het leveren van persoonsgerichte 
zorg en ondersteuning. Het zorgleefplan bevat de zorgdoelen en afspraken die met de cliënt en/of 
naaste zijn gemaakt. Dit wordt vastgelegd in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 
 
Gerealiseerd in 2021:  

 Zorggroep Ter Weel is van leverancier van het Elektronisch Client Dossier (ECD) gewisseld.  
Er is een overstap gemaakt van Plancare 2 (De Heer Software) naar ONS (Nedap).  
Het nieuwe ECD heeft als doel: Multidisciplinair samenwerken in één dossier. 

 De projectgroep ECD en vier werkgroepen, met ieder een eigen aandachtsgebied, hebben 
voorbereidingen getroffen voor de inrichting en implementatie van het nieuwe ECD.  
De werkgroepen bestonden uit een brede vertegenwoordiging uit de organisatie. 

 Alle bestaande zorgleefplannen zijn overgezet van het oude naar het nieuwe ECD. 
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 (Zorg)medewerkers zijn geschoold in het gebruik van het nieuwe ECD door middel van een 
filmpje, e-learning en klassikale trainingen. Voor de scholingen is onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende gebruikersgroepen van het ECD. De eerste trainingen zijn verzorgd 
door een interne trainer (medewerker ICT). Aanvullend hierop zijn er ook inloopsessies 
georganiseerd.  

 Na de invoer van het ECD is er door de WOL-coaches en teamcoaches aan teams blijvend 
ondersteuning gegeven op gebied van methodisch werken, klinisch redeneren en 
rapporteren. Dit vindt plaats door middel van workshops en trainingen op de werkplek.  
In 2022 wordt dit voortgezet. 
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3. Wonen en welzijn  
 

3.1 Omgaan met levensvragen 
Omgaan met levensvragen is een thema waarop Zorggroep Ter Weel graag verder wil ontwikkelen. 
De coronapandemie van de afgelopen jaren en de invloed die dit heeft op het welzijn van cliënten, 
hebben dit nogmaals benadrukt. Teams hebben de behoefte aan ondersteuning op dit thema. 
 
Gerealiseerd in 2021:  
Het onderwerp levensvragen komt met de cliënt en/of naaste op meerdere momenten ter sprake. 
Dit vindt plaats bij het opnamegesprek en later ook bij het bespreken van de zorgleefplannen. 
Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgleefplan. Vragen over het geloof worden 
makkelijker gesteld, dan vragen over seksuele voorkeuren en behoeften. Verschillende levensvragen 
komen ook ter sprake tijdens de gedragsvisites door de psychologen. In 2022 wordt dit thema verder 
ontwikkeld.   
  

3.2 Zinvolle tijdsbesteding 
De coronasituatie en de daarmee samenhangende beperkingen hebben Zorggroep Ter Weel 
uitgedaagd in het zoeken naar andere mogelijkheden om het welzijn van de bewoners te 
bevorderen. Dit heeft geleid tot positieve nieuwe inzichten. 
 
Gerealiseerd in 2021: 

 Door de coronamaatregelen werden er geen grootschalige activiteiten georganiseerd op de 
afdelingen of locaties. Er werden kleinschalige activiteiten op de afdelingen of in de 
huiskamers georganiseerd. De kleinschalige activiteiten werden door de cliënten als prettig 
ervaren. Er wordt meer gekeken naar het individu en wat hij/zij nodig heeft. Ook heeft dit 
geleid tot meer rust in de huiskamers. 

 Met de overgang naar een nieuw zorgdossier is de werkwijze rondom het ophalen van 
informatie over het welzijn van de cliënt aangepast. Het vullen van het cliëntverhaal ligt in 
eerste instantie bij de naasten van de cliënt. Wanneer naasten hier niets in kunnen 
betekenen, pakt de coördinator welbevinden dit op in overleg met de naasten. Het 
uitgangspunt is dat de dagstructuur van de cliënt in kaart gebracht wordt en dat de zorg 
hierop afgestemd wordt.  

 Medewerkers welzijn hebben regelmatig overleg met coördinator welbevinden. Door deze 
afstemming wordt inzicht verkregen in de wensen en behoefte van de cliënten en welke 
gehouden en te houden activiteiten hierin voorzien. 

 De themagroep integratie wonen, welzijn en behandeling heeft een plan van aanpak 
opgesteld waardoor er een betere samenwerking ontstaat tussen de verschillende 
medewerkers rondom de cliënt. Hierdoor komt de cliënt meer centraal te staan. Disciplines 
informeren elkaar over de wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. 
Op de locatie Sint Maarten in de Groe is de pilot succesvol afgerond en op twee volgende 
locaties (Randhof en Hof Cruninghe) is de themagroep gestart.  

 De pilot op locatie Sint Maarten in de Groe heeft ertoe geleid dat het informatieboekje voor 
nieuwe cliënten is geactualiseerd. Daarnaast vindt er meerdere keren per jaar 
locatieoverleg met alle disciplines plaats. Met de stoplichtmethode wordt met en door de 
locatie bepaald welke ontwikkelpunten behouden blijven, verbeterd worden en/of wat 
wordt stopgezet. 
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3.3 Dagbesteding  
Op verschillende afdelingen binnen de organisatie hebben cliënten behoefte aan een dagbesteding. 
Dit ontwikkelpunt is daarom in verschillende ontwikkelplannen van afdelingen/locaties opgenomen. 
Zorggroep Ter Weel biedt in de gemeente Reimerswaal een indicatieloze dagbesteding aan. Op deze 
manier kunnen ouderen op een laagdrempelige manier kennismaken met en gebruikmaken van het 
zorgaanbod. Mocht iemand op den duur intensievere zorg nodig hebben, dan is de stap minder 
groot. De gewenste uitbreiding van de indicatieloze dagbesteding naar de gemeente Goes is nog niet 
gerealiseerd.  
 
Gerealiseerd in 2021: 

 In samenwerking met andere Zeeuwse zorgaanbieders heeft Zorggroep Ter Weel een 
platform voor digitale dagbesteding opgezet. Medewerkers welzijn zijn geschoold in het 
organiseren van een digitale dagbesteding. Door de toegenomen vraag naar dagbesteding 
wordt het aanbod in 2022 verder uitgebreid.  

 Het contact met de mantelzorgers is versterkt. Door het contact raakt de mantelzorger beter  
bekend met het dagbestedingsaanbod en krijgen medewerkers een beter beeld van de 
cliënt. Dit wordt als positief ervaren. 

 Op locatie Sint Maarten in de Groe is een dagbesteding opgezet voor cliënten op de locatie. 
Door het toenemen van de zorgzwaarte van cliënten, is er ook een toenemende vraag naar 
dagbesteding. Voor de dagbesteding is een geschikte ruimte in het restaurant ingericht, 
medewerkers zijn geïnstrueerd en de roosters van medewerkers zijn hierop aangepast.  

 Op de afdeling Kolveniershof en locatie Maria-Oord is een plan van aanpak opgesteld voor 
het opzetten van een dagbesteding op beide locaties.  

 Er is een opleidingsprogramma 2022 voor welzijnsmedewerkers gemaakt.  
 Medewerkers welzijn hebben regelmatig overleg met de vrijwilligerscoördinatoren en 

medewerkers van Ter Weel Actief. Door deze afstemming wordt inzicht verkregen in de 
wensen en behoefte van de cliënten en welke activiteiten hierin voorzien.  

3.4 Familieparticipatie  
Het is belangrijk voor de cliënten om de naasten te blijven betrekken bij hun leven binnen Zorggroep 
Ter Weel. In gesprekken met naasten wordt bekeken wat er mogelijk is. 
 
Gerealiseerd in 2021: 

 Vanwege corona waren de bezoekmogelijkheden van tijd tot tijd beperkt. Voor naasten 
waren er desgewenst wel mogelijkheden om te beeldbellen met cliënten. 

 Afdelingen hebben familieavonden voorbereid over het onderwerp ‘Wat kunt u nog doen 
voor uw naaste?’. Als gevolg van coronamaatregelen zijn een aantal familieavonden 
verschoven naar 2022.  

 De themagroep integratie wonen, welzijn en behandeling heeft de vraag opgepakt ‘Hoe 
brengen we het netwerk van de cliënt in kaart?”. Hierbij is ook meteen bekeken hoe dit 
vastgelegd kan worden in het elektronisch cliëntendossier.  

 In het project ‘Warm Welkom’ is gekeken welke vragen er vóór de verhuizing en bij de intake 
aan de naasten gesteld kunnen worden, zodat essentiële informatie meteen beschikbaar is 
bij de verhuizing van de cliënt.  
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3.5 Opnameproces 
In 2021 is het project ‘Warm Welkom’ gestart. Het doel van het project is om de opname en 
verhuizing van cliënten naar een locatie van Zorggroep Ter Weel prettiger en gemakkelijker te laten 
verlopen, onder meer door de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken disciplines en 
afdelingen beter op elkaar af te stemmen. Het project is in verschillende fasen verdeeld: van de 
eerste aanmelding van een toekomstige cliënt tot en met zes weken na opname. De eerste fase is in 
grote lijnen in kaart gebracht en uitgewerkt, met als resultaat dat er een opnamecommissie is 
gestart. De opnamecommissie bekijkt welke plaatsen beschikbaar zijn en welke nieuwe cliënten hier 
gezien hun zorgvraag geplaatst kunnen worden. Het project wordt in 2022 voortgezet.  
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4. Veiligheid  
 

4.1 Incidenten cliënten en medewerkers 
Met de overgang naar een nieuw elektronisch cliëntendossier in 2021, is de organisatie ook gestart 
met het werken met een nieuw programma voor de incidentmeldingen: Triasweb. In Triasweb 
worden de melding van incidenten met cliënten (MIC) en meldingen van incidenten met 
medewerkers (MIM) gecombineerd. Hierdoor hoeven medewerker een melding slechts eenmaal in 
te voeren. Bovendien staat alle informatie voor de opvolging en analyse bij elkaar en helpt het 
programma in de doorlopen van de leer- en verbetercyclus. Bij ernstige incidenten en calamiteiten 
wordt verdiepend onderzoek gedaan aan de hand van de PRISMA-methodiek. Zo kunnen we de 
veiligheid, de kwaliteit van de cliëntenzorg en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers 
vergroten. 
 
Melding Incident Cliënt (MIC) 
Gerealiseerd in 2021:  

 De meldingen over incidenten tijdens de zorg aan cliënten zijn geregistreerd en gemonitord. 
In 2021 zijn 3.121 meldingen gedaan ten opzichte van 3.439 meldingen in 2020. Dit is een 
afname van 9,2%. Mogelijk komt de afname doordat de organisatie halverwege 2021 
overgegaan is naar het werken met een ander programma om de meldingen in te 
registreren en medewerkers hieraan moesten wennen. 

 Na de selectie en aanschaf is Triasweb versneld geïmplementeerd. Hierdoor is voorkomen 
dat er geen mogelijkheid is om incidenten te registreren. Na implementatie is de inrichting 
van Triasweb geoptimaliseerd en is een koppeling gemaakt met het elektronisch 
cliëntendossier.   

 Er is multidisciplinaire themagroep MIC-MIM gestart met als doel om het leren en 
verbeteren van de incidentmeldingen in de teams en op organisatieniveau verder te 
ontwikkelen met behulp in Triasweb.  

 Coaches vanuit Waardigheid en trots op locatie en teamcoaches hebben op de afdelingen 
ondersteuning gegeven bij het leren van incidentmeldingen. Waar nog geen 
aandachtsvelders MIC waren, zijn deze aangesteld. De aandachtsvelders MIC beoordelen de 
incidentmeldingen, handelen deze af, analyseren de meldingen en bespreken deze met het 
team. Op verschillende afdelingen worden incidenten op individueel niveau besproken met 
de locatiemanager.  

 Op locatie Moerzicht zijn, in samenwerking met Emergis, weerbaarheidstrainingen gegeven 
aan medewerkers voor het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie. 
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Melding Incident Medewerker (MIM) 
Gerealiseerd in 2021: 

 In 2021 is het aantal meldingen ten opzichte van 2020 gestegen met 27%. De stijging (sinds 
2019) wordt mede veroorzaakt doordat medewerkers zich bewuster worden van het belang 
van het melden van incidenten waarbij medewerkers betrokken zijn. 

 Het overgrote merendeel van de MIM-meldingen betreft agressie en (seksueel) 
grensoverschrijdend gedrag en/of intimidatie van bewoners en van bezoek. 

 De analyse van incidenten heeft tot uiteenlopende verbetermaatregelen geleid. Zo zijn 
medewerkers door het centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) getraind in het omgaan 
‘probleemgedrag’; wordt met ergotherapeut en/of ergocoach gekeken naar 
verbetermogelijkheden bij fysieke belasting; is het controleren en afsluiten van deuren 
opnieuw onder de aandacht gebracht; zijn medewerkers geïnformeerd over de 
alarmeringsknop, en is de telefonische bereikbaarheid van het verpleegkundig 
interventieteam verbeterd. 

 

4.2 Medicatieveiligheid 
Bij medicatieveiligheid gaat het om veilige zorg voor de cliënt én om veilig werken voor de 
zorgmedewerker. Het gaat over alle activiteiten die zijn gericht op de juiste voorschrijving, aflevering 
en het juiste gebruik van geneesmiddelen.  
 
Gerealiseerd in 2021: 

 Op diverse locaties hebben audits voor medicatieveiligheid plaats gevonden. Naar aanleiding 
van de audits zijn verbetermaatregelen vastgesteld. 

 Een aantal teams is verder gegaan of gestart met het verbeteren van de medicatie-

veiligheid. In deze teams zijn medicatie-aandachtsvelders aangesteld. Zij hebben samen met 

coaches medicatie-audits uitgevoerd aan de hand van een normenlijst, die afgestemd is op 

de normen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Veilige principes in de 

medicatieketen. Op de verbeterpunten uit deze audits hebben ze een verbeterplan 

opgesteld. 

 In 2020 was Zorggroep Ter Weel op verschillende afdelingen (zonder behandeling) al bezig 

met het verbeteren en in gebruik nemen van een toedieningsregistratiesysteem. In 2022 

wordt ook voor andere afdelingen (met behandeling) gekeken naar de mogelijkheden voor 

een digitaal toedieningsregistratiesysteem.  

4.3 Klachten 
Zorggroep Ter Weel heeft aandacht voor het samen leren en verbeteren. Speciaal daarvoor is een 
klachtenmeldsysteem ontwikkeld. Klachten van zowel cliënten als medewerkers worden hierin 
geregistreerd en tevens wordt de afwikkeling ervan gemonitord.  
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Gerealiseerd in 2021: 
 In 2021 is het aantal klachten verder gedaald. De reden hiervan is dat medewerkers zich 

meer bewust worden van het verschil tussen een verzoek en een klacht en wat ze waar 
kunnen melden.  

 De afhandeling aan klachten heeft geleid tot verbetering van de individuele situatie van 
betreffende cliënt of tot een verbetermaatregel die een locatie of de gehele organisatie 
betreft, bijv. onderzoek naar de temperatuurregeling op locatie Moerzicht en een plan van 
aanpak voor verbetering van de schoonmaakservice. 

 Er is een start gemaakt met het actualiseren van de klachtenregeling voor cliënten. Zichtbaar 
is dat cliënten en naasten de klachten niet alleen mondeling melden, maar dit in 
toenemende mate ook via internet en mail doen. 

 Vastgesteld is dat de doorlooptijd van de klachten bij ongeveer 50% langer is dan 6 weken. 
Dit heeft diverse redenen. Soms dient een nader onderzoek plaats te vinden, hetgeen een 
langere doorlooptijd heeft en soms zijn klachten eerder al afgewikkeld maar nog niet 
afgemeld in het systeem.  

 

4.4 Wet zorg en dwang  

In 2021 heeft Zorggroep Ter Weel hard gewerkt aan de verdere implementatie van de Wet zorg en 
dwang (Wzd). Zorggroep Ter Weel heeft ervoor gekozen om de opgestelde procedure en toepassing 
van de wet eerst goed te implementeren voor cliënten die zorg met behandeling ontvangen. In 
tweede instantie wordt aandacht besteed aan de implementatie voor de cliënten die zorg zonder 
behandeling ontvangen en een eigen huisarts hebben. De algehele implementatie van de Wzd 
binnen Zorggroep Ter Weel heeft grote prioriteit. Eerder liep dit vertraging op door de impact van 
coronapandemie in combinatie met de in 2020 gestarte organisatieontwikkeling en 
structuurwijziging en inspanningen voor het ondersteuningsprogramma van Waardigheid & Trots op 
Locatie (WOL). Vanuit dit programma heeft de organisatie in 2021 extra ondersteuning gekregen 
voor de implementatie van de Wzd middels een extra coach met als aandachtsgebied de Wzd.  

Gerealiseerd in 2021:  
 Het beleidsstuk voor de Wet zorg en dwang van Zorggroep Ter Weel is herschreven en 

aangepast aan aanpassingen in de wet.  
 Middels drie subgroepen heeft de projectgroep gewerkt aan drie hoofdthema’s:  

o de registratie van ingezette maatregelen (on)vrijwillige zorg in het zorgdossier;  
o het opzetten van scholingen voor alle medewerkers; 
o het opzetten van een pilot op een afdeling waar geheel conform de wet gewerkt 

wordt en ‘deuren worden opengezet’.   
 Er is een stroomdiagram en handleiding opgesteld voor het vastleggen van middelen en 

maatregelen in het zorgdossier.  
 Verschillende teams hebben ondersteuning gekregen bij het vastleggen van ‘middelen en 

maatregelen in het zorgdossier.  
 De projectgroep heeft in kaart gebracht hoeveel middelen en maatregelen er op 

cliëntniveau zijn ingezet en in hoeverre deze zijn vastgelegd in het zorgdossier.  
 Er heeft een jaargesprek over 2020 plaatsgevonden met de cliëntvertrouwenspersoon en er 

de cliëntvertrouwenspersoon is regelmatig betrokken bij de voortgang van de 
implementatie van de wet.  
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Analyse Wet zorg en dwang 2021 
In 2021 is Zorggroep Ter Weel overgegaan naar een nieuwe leverancier van het zorgdossier: ONS van 
de leverancier Nedap. Binnen de organisatie is de afspraak gemaakt dat zowel vrijwillige als 
onvrijwillige zorg geregistreerd wordt in het zorgdossier van de cliënt. Op deze manier houdt de 
organisatie beter zicht op de inzet van (on)vrijwillige zorg en maakt het medewerkers meer bewust 
van de instemming ofwel verzet van cliënten. Voor medewerkers is er een handleiding opgesteld voor 
het invoeren van de (on)vrijwillige zorg in de zorgdossiers. Daarnaast is er een stroomdiagram 
opgesteld, als hulpmiddel om te kijken of een middel of maatregel ingezet moet en mag worden en 
waar dit geregistreerd moet worden. 
 

Om de gegevens van voorgaande jaren met de gegevens over 2021 te kunnen vergelijken, is gebruik 

gemaakt van de informatie die opgehaald wordt d.m.v. de  kwaliteitsindicatoren. Jaarlijks worden door 

Zorggroep Te Weel kwaliteitsindicatoren verzameld en aangeleverd. Over 2021 waren dat de volgende 

indicatoren (zie ook paragraaf 9.2):  

 Advance Care Planning (ACP); 

 Bespreken medicatiefouten in het team; 

 Aandacht voor eten en drinken; 

 Middelen en maatregelen rond vrijheid; 

 Werken aan vrijheidsbevordering. 

De eerste drie indicatoren zijn voor alle organisaties verplicht en ‘Middelen en maatregelen rond 

vrijheid’ en ‘Werken aan vrijheidsbevordering’ zijn twee keuze-indicatoren. Zorggroep Ter Weel heeft 

in 2019, 2020 en 2021 voor deze indicatoren gekozen, omdat ook via de jaarlijkse inventarisatie van 

de kwaliteitsindicatoren zicht te houden op de voortgang van de implementatie van de Wzd. 

Zorggroep Ter Weel streeft naar een minimale inzet van middelen en maatregelen waartegen verzet 

vertoond wordt door de cliënten.  

 

  Aantal 
M&M’s 

toegepast 
2019  

Aantal 
M&M’s 

toegepast 
2020  

Aantal 
M&M’s 

toegepast 
2021 

% Toegepast 
2019 

% Toegepast 
2020 

% Toegepast 
2021 

Mechanisch   73 81 89 15,0 15,0 16,5 

Fysiek  5 1 3 1,0 0,2 0,6 

Farmacologisch  50 54 58 9,9 10,0 10,8 

Psychologisch 10  12 17 2,0 2,3 3,2 

Elektronisch 79 111 109 16,0 21,0 20,3 

Eén-op-één toezicht 0 4 1 0,0 0,8 0,2 

In een ruimte afzonderen 5 14 1 1,0 2,6 0,2 

Andere maatregelen 16 14 23 3,2 2,6 4,3 

       

Totaal M&M’s toegepast 238 291 301    

Totaal aantal cliënten  
waarbij M&M’s 
toegepast 

182 185 148 36,2 35,0 27,5 

Totaal aantal cliënten 
ZGTW 

503 529 538 100 100 100 

       

Tabel 1 – Inzet middelen en maatregelen rond vrijheid 
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In tabel 1 zijn de aantallen en percentages ingezette middelen en maatregelen (M&M’s) van de 

afgelopen drie jaar weergegeven. Daarnaast zijn ook de totale aantallen van de ingezette M&M’s 

en de aantallen en percentages van de cliënten waarbij de M&M’s zijn ingezet weergegeven.  

Te zien is dat er een lichte toename is van het totaal aantal ingezette M&M’s (2019: 238 M&M’s; 

2020: 291 M&M’s; 2021: 301 M&M’s). Het aantal cliënten waarbij M&M’s zijn ingezet in 2021 is wel 

sterk gedaald t.o.v. voorgaande jaren. De toename is te verklaren door de bewustwording van de 

Wzd bij medewerkers, waardoor ingezette M&M’s beter worden geregistreerd. 

 

Zoals benoemd, is de implementatie van de Wet zorg en dwang binnen Zorggroep Ter Weel in 

2021 helaas nog niet voltooid. Door de projectgroep Wzd zijn er veel zaken voorbereid en 

klaargezet. Ook is er ondersteuning gegeven aan de afdelingen, zodat zij wel middelen en 

maatregelen konden registreren en de Wzd meer onder de aandacht van medewerkers kwam. 

Zodra de medewerkers verder geschoold worden (kwartaal 2 2022), verwacht de organisatie 

nogmaals een stijging van het aantal M&M’s doordat men zich bewuster wordt van het registreren 

van de inzet. Vervolgens zal er snel een daling volgen, door de afbouw van het aantal M&M’s.  

 

 

Hygiëne en infectiepreventie 
De aandacht voor hygiëne en infectiepreventie binnen zorginstellingen is sterk toegenomen de 
afgelopen jaren. Zorggroep Ter Weel werkt met hygiëne-kwaliteitmedewerkers (HKM’ers).  Zij 
vormen een onmisbare schakel in het hygiënekwaliteitsbeleid van de organisatie. Deze 
medewerkers coördineren de uitvoering van het hygiëne-kwaliteitsbeleid op de diverse afdelingen, 
signaleren infectierisico’s en handelen hiernaar, en dragen hun kennis over hygiëne en 
infectiepreventie over aan collega’s.  
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5. Leren en verbeteren  
 

5.1 Feedback en samenwerking 
Het thema Leren en verbeteren draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en 
dienstverlening van de organisatie. Dit is geen doel op zich, maar is verweven in diverse thema's 
zoals klachten, melden van incidenten, tevredenheidsmetingen.  
 
Gerealiseerd in 2021: 

 Op diverse locaties zijn medewerkers als aandachtsvelder feedback en samenwerking aan de 
slag gegaan met feedback. De ervaring heeft geleerd dat het wennen is om elkaar feedback 
te geven. Coaches vanuit Waardigheid en trots op locatie en teamcoaches hebben de 
aandachtsvelders en teams hierin ondersteund.  

 Feedback geven leidde ook tot verwarring over rollen en verantwoordelijkheden: wie is 
waarvoor verantwoordelijk en waarop kan men elkaar aanspreken? Hiervoor zijn 
ondersteuningsvragen voor teamcoaches geformuleerd. In 2022 wordt dit voortgezet. 

 Op locaties waar het pop-up-theater in 2020 nog geen (educatieve) voorstelling over 
feedback had gegeven, is deze voorstelling in 2021 alsnog gegeven. 

 

5.2 PDCA-werken versterken  
In het traject Waardigheid en Trots op Locatie (WOL) is vastgesteld dat het werken met de Plan-Do-
Check-Act cyclus bijdraagt een het samen leren en verbeteren en het effectiever maken van de 
organisatie.  
  
Gerealiseerd in 2021: 

 Een werkgroep heeft op vier verschillende niveaus benoemd op welke wijze de PDCA-cyclus  
kan worden vormgegeven: op het niveau van de client, medewerker, teams en organisatie.  

 Met de invoering van het nieuwe elektronisch cliëntdossier, zijn de afspraken rondom 
vastlegging van informatie in een dossier opnieuw vastgesteld. Deze afspraken dragen bij 
aan het methodisch werken en klinisch redeneren van de zorg voor een cliënt. 

 In samenwerking met andere Zeeuwse zorgorganisaties is een regionaal opleidingsplan 
gemaakt. In dit plan wordt geborgd dat medewerkers tijdig en vakgericht scholing 
ontvangen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een gezamenlijk Learning Management 
Systeem (LMS).  

 De werkwijze voor de nieuwe jaarcyclus van Zorggroep Ter Weel op organisatieniveau is 
vastgelegd en gedeeld. Dit heeft onder meer geleid tot de gezamenlijke uitvoering van een 
directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. 
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5.3 Leren en verbeteren 
In 2021 hebben de teams meer regelruimte en verantwoordelijkheid gekregen. Dit leidt ertoe dat er 
meer initiatief genomen mag worden, pro-actiever gewerkt mag worden en er verbinding met elkaar 
wordt gezocht. Dit draagt bij aan het stimuleren van het leren en verbeteren om zo het welbevinden 
voor de cliënt te bevorderen. 
 
Gerealiseerd in 2021: 
 Een aantal zorgmedewerkers hebben op andere afdelingen dan hun eigen ‘vaste’ afdeling 

gewerkt. Hierdoor hebben zij inzichten verkregen die zij op eigen afdelingen weer kunnen 
toepassen. 

 In diverse teams zijn aandachtsvelders benoemd voor onderwerpen zoals medicatie en melden 
van incidenten. De aandachtsvelders ijken en bekijken onderdelen in de zorgprocessen en 
werken vanuit de PDCA-cyclus om zo, waar nodig, verbeteringen te realiseren. 

 Teamcoaches hebben een hulpmiddel ontwikkeld om het PDCA-werken in de teams te 
bevorderen. Dit hulpmiddel begeleidt medewerkers in het leren en verbeteren in hun teams, 
bijvoorbeeld bij het analyseren van meldingen van incidenten en klachten. 

 Er zijn klinische lessen en andere scholingsvormen verzorgd over zorg aan specifieke 
cliëntgroepen zoals cliënten met Parkinson, MS en ALS. Ook heeft Emergis scholing gegeven over 
diverse ziektebeelden en het omgaan met cliënten met deze ziektebeelden. 

 Er zijn kwaliteitsverpleegkundigen aangenomen die een rol krijgen in het bewaken en 
bevorderen van kwaliteitsverbetering op de zorgafdelingen.  

 

5.4 Metingen 
Interne en externe audits zijn onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Zorggroep Ter 
Weel. Audits zijn een middel waarmee de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening periodiek 
getoetst wordt en zo aanknopingspunten te vinden voor (verdere) verbetering.  
 
Gerealiseerd in 2021:  
 Met begeleiding van de coaches van Waardigheid en trots op locatie (WOL) zijn medicatie-audits 

gehouden. Naar aanleiding van de audit zijn direct verbetermaatregelen geformuleerd en zijn 
afspraken gemaakt voor het opvolgen van de verbeteringen. 

 Naar aanleiding van een uitgebreide interne audit informatiebeveiliging is een plan van aanpak 
gemaakt en is de uitvoering gestart, zie paragraaf 8.2. 

 Er hebben onaangekondigde audits vanuit GGD Zeeland plaatsgevonden. Gekeken is naar de 
algemene hygiëne, hygiëne van de cliënt, desinfecteren, medicatie, bouw en inrichting. De 
betreffende locaties maken een plan van aanpak om de vastgestelde punten te verbeteren. 

 In mei is  een tussenscan afgenomen vanuit Waardigheid en trots op locatie. Op zes 
afdelingen/locaties is in kaart gebracht in hoeverre ze voldoen aan de thema’s uit het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De tussenscan gaf een beeld op afdeling-/locatieniveau, maar 
op verschillende onderwerpen ook op organisatieniveau.  
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6. Leiderschap, governance en management 
 

6.1 Organisatieontwikkeling 
Medewerkers meer regie, bevoegdheden en verantwoordelijkheden geven om de persoonsgerichte 
zorg rond de cliënt goed te organiseren. Dat was een belangrijk speerpunt in 2021. Andere 
belangrijke speerpunten waren samen leren en verbeteren en meer verbinding creëren tussen 
afdelingen onderling en tussen de zorgteams en de ondersteunende diensten. Persoonsgerichte zorg 
kan immers niet zonder een sterke organisatie en een continue verbetercyclus. Om de gewenste 
(cultuur)beweging mogelijk te maken, heeft Zorggroep Ter Weel in 2020 en 2021 de 
organisatiestructuur aangepast.  
 
Gerealiseerd in 2021: 
 Er zijn zes locatiemanagers benoemd met de opdracht om met hun teams persoonsgerichte, 

veilige zorg te realiseren en samen te leren en verbeteren. 
 Er zijn zorgcoördinatoren benoemd en opgeleid. Zij hebben een belangrijke rol in het 

afstemmen, coördineren en faciliteren van passende, persoonsgerichte zorg aan een cliënt en 
het bewaken van kwaliteit en continuïteit. 

 Er zijn teamcoaches benoemd die teams begeleiden bij het samen leren en verbeteren en hun 
ontwikkeling naar meer zelforganisatie. 

 Er zijn teamcoördinatoren benoemd voor aansturing van de zorgondersteunende teams. 
 Met ondersteuning van coaches vanuit Waardigheid & trots op locatie (WOL) hebben zorgteams 

gewerkt aan hun verdere professionalisering aan de hand van het kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg.  
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Themamiddag Hrôôs op ter Weel 
 

Waar ben je trots op? Wat is jouw wens voor Ter Weel? Met die twee vragen werden deelnemers 
aan de themamiddag op woensdag 20 oktober 2021 ontvangen. Die deelnemers bestonden uit 
zorg- en welzijnsmedewerkers; leden van de ondernemingsraad, professionele adviesraad en 
centrale cliëntenraad, locatiemanagers, teamcoördinatoren en leden van het directieteam en de 
raad van toezicht. Met elkaar gingen zij in gesprek over de successen die ze hebben bereikt, de 
onderwerpen waaraan hard gewerkt wordt en de vraagstukken die hen bezig houden. Dat deden 
ze tijdens vier inspiratiesessies, waarbij keuze was uit acht onderwerpen voortkomend uit de 
thema’s van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg:  
 

• Zorgdoelen baseren op de individuele behoeften en leefstijl van de cliënt, hoe doe je dat?   

• Wonen, welzijn en het in stand houden van het sociale netwerk van de cliënt   

• Onbegrepen en/of grensoverschrijdend gedrag: hoe gaan we ermee om?  

• Teamcoaches: wat is hun rol en met welke vraagstukken hebben ze te maken?  

• Professionele adviesraad (PAR): rol, visie en eerste ervaringen  

• Anders werken (organiseren): mogelijkheden voor de rol van vrijwilligers   

• Eet smakelijk! Facilitaire ondersteuning bij het verzorgen van maaltijden op de afdelingen  

• Goede en betaalbare zorg: hoe meten we dat en wat kunnen we ermee? 
 
De deelnemers waren enthousiast over de opzet van de themamiddag. Vooral het verbinding 
maken en met elkaar in gesprek gaan over thema’s werd erg gewaardeerd. Smaakt naar meer! 
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6.2 Cliëntenraden 
Op alle locaties van Zorggroep Ter Weel is een cliëntenraad actief die de gezamenlijke belangen 
behartigt van de cliënten en hun vertegenwoordigers. Twee locaties, De nieuwe Vliedberg en Hof 
Cruninghe, vallen gezien hun omvang, hierbij onder de cliëntenraad van respectievelijk Ter Weel 
Krabbendijke en Moerzicht. De voorzitters van de lokale cliëntenraden vormen samen de centrale 
cliëntenraad (CCR), die zich buigt over onderwerpen die alle cliënten of heel de organisatie aangaan. 
In 2020 heeft de CCR zes keer vergaderd met de Raad van Bestuur en eenmaal vergaderd met de 
Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast hebben nog diverse 
onderlinge overleggen plaatsgevonden. Tussentijds is de CCR geïnformeerd over of betrokken bij 
onderwerpen die relevant zijn voor cliënten, zoals kwaliteitsrapportages, organisatieontwikkeling en 
de totstandkoming van een corona-routekaart. 
 
De CCR heeft in 2021 gevraagd advies uitgebracht over: 

• Zorgcontinuïteitsplan corona;  

• Versoepeling van de coronamaatregelen;  

• Vaststelling van de jaarrekening en het 
(kwaliteits)jaarverslag 2020; 

• Vaststelling van de rolling forecasts 
(dynamische begroting); 

• De keuze voor het meten van 
kwaliteitsindicatoren Middelen en 
maatregelen rond vrijheid en Werken aan 
vrijheidsbevordering; 

• Herbenoeming lid raad van toezicht.  
 
 
Instemming is verleend voor: 

• Kwaliteitsjaarplan en ontwikkelplannen 2022; 

• Het keuren van elektrische apparatuur op afdelingen en in cliëntkamers (NEN3140); 

• Het opheffen van het prijsverschil voor interne en externe klanten van de restaurants; 

• Prijzen voor aanvullende diensten voor cliënten. 
 
 

Centrale cliëntenraad: 
“Goede zorg van de cliënten, dat blijft altijd het uitgangspunt” 
 

In 2021 lag voor de cliëntenraad (centraal en lokaal) de aandacht op drie zaken: 

• de gevolgen van COVID-19, die nog steeds heerst en die een weerslag heeft op cliënten en 

personeel, waarbij het hoge verzuim onder het personeel de zorg erg onder druk zette; 

• de organisatiewijziging, die in 2021 effectief op de werkvloer werd ingevoerd na jaren van 

voorbereiding; 

• de uitvoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg 2018 (WMCZ-2018), die een 

hoge medezeggenschap aan cliëntenraden geeft. 
Andere onderwerpen die belangrijk waren voor de CCR en lokale CR’en: Wet zorg en dwang 

(wzd), cliëntenvertrouwenspersoon Wzd, voortgang van de ontwikkelplannen van de locaties, 

bezoekmogelijkheden tijdens quarantaines als gevolg van COVID-19, en de kosten voor 

aanvullende diensten voor cliënten die in Ter Weel verblijven.  
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Bovenstaande onderwerpen hebben een grote belasting gegeven voor de cliëntenraden. 

Enerzijds was door COVID-19 een beperkte toegang tot de zorgcentra mogelijk, waardoor we 

moeilijk informatie konden ophalen op de afdelingen. Daarbij kwamen de wijzigingen in de 

functies van personeel door de veranderende organisatiestructuur, waardoor het nog zoeken 

was naar de juiste personen bij een functie. En tenslotte de toenemende verantwoordelijkheid 

van de cliëntenraad als vertegenwoordiger van de cliënten – zie bovenstaand overzicht van 

gegeven advies en instemming. Kortom, 2021 was druk. 

 

Het belangrijkste voor ons als cliëntenraad bij dit alles was steeds dat alle wijzigingen en 

veranderingen geen gevolgen mochten hebben voor de goede zorg aan de cliënten. Dat blijft 

altijd het uitgangspunt. Gelukkig kunnen we constateren dat de goede zorg, ondanks het hoge 

ziekteverzuim van het personeel en de besmettingen onder cliënten, toch weer geleverd is.  

Wij willen als cliëntenraden daarom graag een compliment geven aan alle medewerkers die 

ondanks moeilijke omstandigheden deze zorg zijn blijven leveren.  

 

Jos van Heijst, voorzitter Centrale Cliëntenraad 
 

 

6.3 Professionele adviesraad 
De zorg- en welzijnsmedewerkers, paramedici en behandelaren vormen de grootste groep 
medewerkers binnen Zorggroep Ter Weel. Om hen vanuit hun expertise meer invloed en inspraak op 
het beleid te geven, is in december 2020 de professionele adviesraad (PAR) in oprichting gestart. De 
PAR in oprichting kreeg de opdracht na te denken over de invulling vormgeving van hun rol en 
ervaring op te doen met gevraagd en ongevraagd adviseren. Op 1 september 2021 heeft de PAR een 
definitieve status gekregen. De PAR bestaat sindsdien uit een zorgcoördinator, coördinator 
welbevinden, leerling-verzorgende, fysiotherapeut en logopedist. Er zijn twee vacatures. In 2021 
heeft de PAR twee keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Daarnaast is de PAR geïnformeerd over 
en betrokken bij onderwerpen zoals anders werken in de zorg, visie op zorg aan cliënten met een 
psychiatrische achtergrond, en de organisatieontwikkeling.  
 
De PAR heeft in 2021 gevraagd advies uitgebracht over: 

• Til- en transferbeleid; 

• Zorgcontinuïteitsplan corona; 

• Vakliteratuur voor professionals; 

• Versoepeling van de coronamaatregelen;  

• Vaststelling van het (kwaliteits)jaarverslag 2020; 

• Vaststelling van het kwaliteitsjaarplan 2022.  
 
De PAR heeft in 2021 ongevraagd advies uitgebracht over: 

• Uitstellen projecten en ingrijpende veranderingen; 

• Begeleiding van BBL-leerlingen en stagiaires. 
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Professionele adviesraad: 
“Professionele medezeggenschap ontwikkelen, passend bij de organisatie” 
  
Sinds september 2021 is de PAR actief bezig geweest met naamsbekendheid binnen Zorggroep 
Ter Weel, het werven van nieuwe collega’s voor de PAR, scholingsmogelijkheden, het aanstellen 
van een voorzitter en het evalueren van de vergaderfrequentie.  
  
We zijn ervan overtuigd dat de naamsbekendheid van de PAR nog niet voldoende is binnen de 
organisatie. Deze zouden we graag willen verbeteren door middel van, onder andere, het 
opstarten van een openbare Sharepointpagina, het eventueel deelnemen aan de dag van de zorg 
op de verschillende locaties en het regelmatig posten van een bericht op SharePoint.  
  
De PAR bestaat nu uit een groep van vijf deelnemers uit verschillende settings en deze zouden wij 
willen uitbreiden naar zeven deelnemers. We zijn aan het werven in de regio Reimerswaal voor 
een kwaliteitsverpleegkundige en physician assistent, zodat we hiermee onze expertise kunnen 
uitbreiden.   
  
In de PAR hebben we sinds dit jaar een vaste voorzitter. De vergaderfrequentie hebben we 
aangepast naar eenmaal per twee weken in plaats van eenmaal per drie weken om hiermee de 
continuïteit te behouden en de werkdruk te verdelen. In februari 2022 is CC Zorgadviseurs bij ons 
op bezoek geweest om scholingsmogelijkheden voor professionele medezeggenschap, passend bij 
de organisatie en het verder ontwikkelen van de PAR, te bespreken. Dit belooft een interessant 
scholingstraject te worden voor 2022.   
 
Mariska Poissonnier, voorzitter 

 

6.4 Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad (OR) behartigt de collectieve belangen van medewerkers van Zorggroep Ter 
Weel. In 2021 heeft de OR acht keer vergaderd met de Raad van Bestuur en één keer met de Raad 
van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de bestuurder eenmaal een 
deel van een OR-cursusdag bijgewoond. Tussentijds is de OR regelmatig geïnformeerd over 
relevante onderwerpen voor medewerkers, zoals de organisatieontwikkeling en verzuimgegevens. 
De OR heeft tevens actief deelgenomen aan project- en werkgroepen rondom personeelsplanning 
en -werving.  
 
De OR heeft in 2021 gevraagd advies uitgebracht over: 

• Corona-testbeleid voor medewerkers; 

• Zorgcontinuïteitsplan corona; 

• Versoepeling van de coronamaatregelen; 

• Financieringsaanvraag voor Résidence 't Gasthuis, Randhof en Ter Weel Krabbendijke 

• Positionering team beleid & kwaliteit; 

• Wijziging van het verpleegkundig interventieteam (doorlopend in 2022).  
 
Instemming is verleend voor: 

• Aanpassing van de thuiswerkregeling; 

• Aanpassing diensttijden; 

• Aanpassing beleid verlof bij feestdagen; 
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• Risico-evaluatie en –inventarisatie arbeidsomstandigheden,  
zowel voorstel als rapportage en plan van aanpak; 

• Nieuwe arbodienstverlener; 

• Aanpassing verzuimprocedure; 

• Regeling Balansbudget; 

• Roosterbeleid en handboek; 

• Strategisch HRM-plan.  
 
 

Ondernemingsraad: 
“Werken in een nieuwe organisatiestructuur: een proces van vallen en opstaan”  
 

In januari 2021 is Zorggroep Ter Weel gestart met de nieuwe organisatiestructuur. Het was voor 
iedereen wennen en een proces van vallen en opstaan. De impact van corona, het hoge verzuim 
en veel vacatures door een krappe arbeidsmarkt hebben een grote invloed op dit proces 
gehad. Door de coronamaatregelen hebben we als OR grotendeels digitaal vergaderd. Hierdoor 
misten wij wel het fysieke contact. Gelukkig konden de trainingsdagen in maart en oktober met 
onze externe adviseur wel gewoon fysiek plaatsvinden.  
 
Zoals hierboven is aangegeven hebben we diverse adviesaanvragen behandeld en instemming 
verleend op een aantal plannen en regelingen. Ook zijn we betrokken geweest bij de selectie van 
een nieuwe arbodienstverlener. Halverwege het jaar hebben wij als voorbereiding op de evaluatie 
van de nieuwe organisatiestructuur een bezoek gebracht aan de locaties om informatie op te 
halen over de bevindingen van de medewerkers ten aanzien van de organisatieontwikkelingen. De 
belangrijkste aandachtspunten hebben wij met de bestuurder besproken en daarop is actie 
ondernomen.  
 
Eén van de acties was de analyse naar de in- en uitstroom van personeel, uitgevoerd door Porres. 
Wij zijn uitgenodigd voor de presentatie van dit project. Daarnaast zijn wij ook uitgenodigd voor 
de workshop Visie op plannen die georganiseerd werd door PlanMen. In vervolg hierop is de 
Werkgroep Professioneel Plannen tot stand gekomen, waarin twee van onze leden zitting 
hebben. Deze werkgroep heeft stapsgewijs gewerkt aan het nieuwe roosterbeleid en -handboek 
om het proces rondom de planning te verbeteren. Eind van het jaar hebben wij ingestemd met 
het nieuwe roosterbeleid- en handboek.   
  
Een belangrijk aandachtspunt in 2021 was onze PR-actie voor het werven van nieuwe OR-leden. 
Deze actie heeft in juli geleid tot de aanmelding van twee nieuwe leden. Wij informeren onze 
achterban regelmatig via updateberichten op SharePoint over onze werkzaamheden. Daarnaast 
worden de notulen van de overlegvergadering met de bestuurder gepubliceerd op SharePoint.   
  
Elise Sinke, voorzitter ondernemingsraad 
 

 

6.5 Raad van Bestuur 
Zorggroep Ter Weel werkt vanuit de zeven principes van de Governancecode Zorg. De zeven 
principes zijn geborgd in de statuten van de stichting en de reglementen van de Raad van Bestuur en 
Raad van Toezicht. Zorggroep Ter Weel heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, die in de 
besluitvorming geadviseerd door het directieteam en de medezeggenschapsorganen. De Raad van 
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Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bezoldiging van de bestuurder wordt 
bepaald aan de hand van de klasse-indeling van de Wet Normering Topinkomens (WNT).  
 
Onderwerpen in 2021: 

• Kwaliteitsverbetering en -borging aan de hand van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en 
wettelijke eisen, met ondersteuning vanuit Waardigheid & trots Op Locatie. 

• Evaluatie en doorontwikkeling van de organisatiestructuur, de beleidscyclus en leiderschapsstijl, 
met het oog op een toekomstbestendige organisatie. 

• Personele bezetting in relatie tot verzuim, verloop, financiën en arbeidsmarktvraagstukken. 

• Gevolgen van en maatregelen ten aanzien van de coronapandemie, met thema’s als overdragen 
van de provinciale COVID-noodopvang, het waarborgen van zorgcontinuïteit, en de morele 
ondersteuning medewerkers. 

• Ontwikkeling van beleid en een managementsysteem voor informatiebeveiliging. 

• Financiering voor bouw van Résidence 't Gasthuis (Goes), aankoop Randhof (Goes) en verbouw 
Ter Weel Krabbendijke. 

• Samenwerking binnen Netwerk zorg, Zeesav/Zeeuwse Verbinding, Deltaplan Arbeidsmarkt, 
Taskforce Wonen en Zorg en andere strategische netwerken. 

 
Scholing en ontwikkeling in 2021: 

• Deelname aan intervisiegroep van de NVTZ 

• Beoordelingsgesprek met leden van de Raad van Toezicht 

• Deelname aan bijeenkomsten Zorgnetwerk Nederland, o.a. ZNN Live ‘Netwerkzorg’ - Hoe zet je 
een succesvol netwerk op en hoe werk je samen met verschillende zorgorganisaties 

• Bijwonen Congres Anders Werken in de Zorg 
 

6.6 Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld. 
De remuneratiecommissie neemt namens de raad de werkgeverstaak op zich. De auditcommissie 
behandelt alle financiële aangelegenheden. De commissie kwaliteit, veiligheid & gedrag ziet toe op 
de kwaliteit van de geleverde zorg. De commissies verrichten op deze onderwerpen voorwerk zodat 
de voltallige raad snel tot menings- en besluitvorming kan komen. In 2021 heeft de Raad van 
Toezicht zeven keer vergaderd met de Raad van Bestuur en eenmaal met de ondernemingsraad en 
centrale cliëntenraad in het bijzijn van de bestuurder. Daarnaast heeft een afgevaardigde van de 
Raad van Toezicht eenmaal als toehoorder een onderlinge vergadering van de ondernemingsraad en 
centrale cliëntenraad bijgewoond.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2021 goedkeuring verleend aan de Raad van Bestuur voor: 

• Aanneemovereenkomst voor de bouw van Résidence 't Gasthuis 

• Financieringsvoorstel voor de bouw van Résidence 't Gasthuis, aankoop Randhof en verbouw Ter 
Weel Krabbendijke 

• Verkoop van twee kavels landbouwgrond 

• Vaststelling van de jaarrekening 2020 en kwaliteits-/bestuursverslag 2020; 

• Opheffen splitsing en opnieuw splitsen van appartementsrechten van het Gasthuis en daaraan 
gerelateerde besluiten; 

• Reglement raad van bestuur en waarneemregeling; 

• Vaststelling van de rolling forecasts 2021 (dynamische begroting). 
 
 
 



   
Kwaliteitsjaarverslag 2021        30 

Andere onderwerpen Raad van Toezicht in 2021: 

• Werkbezoek Gasthuis en Randhof, Goes 

• Organisatieontwikkeling en kwaliteitsverbetering; 

• Productie, financiën en formatie; 

• HRM-ontwikkelingen en HRM-plan; 

• Gevolgen en maatregelen ten aanzien van de coronapandemie;  

• Bespreken management letter met de externe accountant; 

• Informatiebeveiliging; 

• Samenwerking tussen VVT-instellingen in Zeeland; 

• Vaststelling van de WNT-klasse-indeling van Zorggroep Ter Weel; 

• Indexering van de bezoldiging van de Raad van Toezicht met ingang van 2022. 
 
 

Terugblik Raad van Toezicht op 2021  
 

Evenals in voorgaande jaren heeft de Raad van Toezicht zich in 2021 met uiteenlopende 
toezichttaken beziggehouden. Naast de reguliere onderwerpen hebben we in het bijzonder 
aandacht besteed aan het vervolg van de organisatieontwikkeling; de voortgang van het traject 
Waardigheid en trots op locaties (WOL); en de financiering en bouw van Résidence ’t Gasthuis. 
Daarnaast bleef de coronapandemie dominant aanwezig: in de hele wereld en ook merkbaar in de 
dagelijkse zorgverlening van Zorggroep Ter Weel. De Raad van Toezicht heeft de impact daarvan en 
de gevolgen voor het welbevinden van cliënten, naasten en medewerkers nauwlettend gevolgd. De 
bestuurder heeft ons regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken en genomen maatregelen. 
De Raad van Toezicht heeft respect en bewondering voor de wijze waarop medewerkers zich keer 
op keer hebben aangepast aan de omstandigheden en zich maximaal hebben ingezet voor de 
continuïteit van zorg en het welzijn van cliënten.  
 
Na wijziging van de topstructuur (van managementteam naar directieteam) in 2020, heeft 
Zorggroep Ter Weel met ingang van 2021 de structuur van het middenmanagement gewijzigd en 
nieuwe functies geïntroduceerd. Hiermee kreeg het streven om meer bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in de teams zelf te beleggen opnieuw een belangrijke impuls. Deze 
ontwikkeling is door de Raad van Toezicht op de voet gevolgd, evenals de voortgang in het traject 
Waardigheid en trots op locatie. Op gebied van financiën en risicomanagement stond de 
gefaseerde sloop en bouw van Résidence ’t Gasthuis prominent op de agenda, inclusief de daarvoor 
benodigde  financiering en de impact op de financiële positie van de organisatie. Zowel de 
commissie kwaliteit, veiligheid & gedrag als de auditcommissie hebben voor de behandeling van 
deze onderwerpen belangrijk voorbereidend werk verricht. De remuneratiecommissie heeft zoals 
gebruikelijk met de bestuurder gesproken over diens functioneren, waarvoor de commissie vooraf 
bij diverse gremia feedback heeft opgehaald. Daarnaast heeft de raad ook kritisch naar het eigen 
functioneren gekeken, wat ertoe geleid heeft dat er sindsdien meer tijd uitgetrokken wordt voor 
onderling overleg voorafgaand aan de vergadering met de bestuurder, hetgeen de kwaliteit van de 
toezichthoudende taken ten goede komt.  
 
Zorggroep Ter Weel heeft in 2021 op diverse gebieden flinke stappen gezet, wat stemt tot grote 
tevredenheid. Namens de raad wil ik waardering uitspreken voor eenieder die daaraan een bijdrage 
heeft geleverd. Tegelijkertijd is er het besef dat er ook nog het nodige te doen is om voldoende 
toekomstbestendig te zijn en blijven in een wereld die complex en veeleisend is. De Raad van 
Toezicht ervaart de contacten met de bestuurder, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad en 
andere medewerkers als zeer open, constructief en buitengewoon plezierig. De transparante wijze 
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van informeren en geïnformeerd worden, meedenken en meepraten – ook of juist vooral als het 
moeilijk is - geeft vertrouwen, voor nu en voor de toekomst.  
 
Ed Roijers, voorzitter Raad van Toezicht  
 

 

Onderwerpen commissie kwaliteit, veiligheid & gedrag in 2021: 

• Werkbezoek Ter Weel Krabbendijke en werkbezoek Maria-Oord Hansweert 

• Kwaliteitsjaarplan 2021 en ontwikkelplannen. 

• Organisatieontwikkeling: cultuur, rollen en gedrag 

• Resultaten tussenscan Waardigheid en trots op locaties (WOL)  

• Kwaliteitsmanagementsysteem 

• Wet zorg en dwang;  

• Gevolgen en maatregelen ten aanzien van de coronapandemie; 

• Kwaliteitsjaarverslag 2020; 

• Kwartaalrapportages kwaliteit en veiligheid; 

• Directiebeoordeling 2021; 

• Kwaliteitsjaarplan 2022. 
De commissie heeft in 2021 vier keer vergaderd. 
 
Onderwerpen auditcommissie in 2021: 

• Jaarrekening 2020; 

• Rolling forecasts en maandrapportages; 

• Financiering Résidence ‘t Gasthuis, Randhof en Ter Weel Krabbendijke; 

• Voortgang bouw Résidence 't Gasthuis; 

• Juridische constructie Zorggroep Ter Weel – Stichting Ouderenhuisvesting Gasthuis 

• ICT en informatiebeveiliging; 

• Management letter naar aanleiding van de interim controle door de accountant; 

• Controle belastingdienst; 
De commissie heeft in 2021 vijf keer vergaderd. 
 
Scholing en ontwikkeling in 2021: 

• Zelfevaluatie Raad van Toezicht, zonder externe begeleiding (gehele Raad van Toezicht); 

• Themamiddag Hrôôs op Ter Weel/kwaliteitskader verpleeghuiszorg, Zorggroep Ter Weel (gehele 
Raad van Toezicht); 

• Congres Innoveren en leren, Waardigheid en trots (deelname door één lid); 

• Masterclass Audit Committee, Erasmus Governance Institute (deelname door één lid); 

• Toezicht op strategievorming en scenarioplanning, Jester/Avicenna (deelname door één lid); 

• Dynamische oordeelsvorming, VTOI-NVTK Academie (deelname door één lid); 

• Congres Toekomst verpleeghuiszorg, Waardigheid en trots (deelname door één lid); 

• Inspiratiedag Zeeuwse Zorg Coalitie, Zeeuwse Zorg Coalitie (deelname door één lid); 

• Masterclass De toezichthouder als werkgever, Diemen & Van Gestel (deelname door één lid). 
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7. Personeel  
 

7.1 Personeelssamenstelling 
Hoge verzuimcijfers als gevolg van corona, openstaande vacatures als gevolg van krapte op de 
arbeidsmarkt, en een toenemende zorgzwaarte van cliënten – deze factoren hebben ertoe geleid dat 
de personele bezetting in 2021 voor de nodige hoofdbrekens heeft gezorgd. Om de zorg te kunnen 
blijven leveren, moesten we de inzet van personeel niet in loondienst (pnil) vergroten in plaats van 
dat we de wenselijke vermindering konden realiseren. Ook de beoogde groei van zorgpersoneel 
(niveau 2 en 3) met 10 fte vanuit de kwaliteitsgelden is hierdoor niet gerealiseerd. De medische 
formatie is wél versterkt met 1,5 fte. Ondertussen was er voortdurende aandacht voor werving van 
nieuwe medewerkers en werd de benodigde personele formatie per afdeling herijkt op basis van de 
zorgzwaarte en zorgvraag van de cliëntgroepen.   
  
Gerealiseerd in 2021: 

• Er is sterk ingezet op het invullen van dienstroosters en aantrekken van extra personeel tijdens de 
coronapandemie, gebruikmakend van initiatieven als de Nationale Zorgklas. 

• Zorggroep Ter Weel is aangesloten bij de pilot Professionals uit Europa halen voor het aantrekken 
en opleiden van verzorgenden uit het buitenland. 

• Het zorgcontinuïteitsplan is volledig geactualiseerd, aansluitend op regionale scenario’s. 

• Er is een nieuw formatieplaatsenplan per zorgafdeling opgesteld op basis van de zorgzwaarte van 
de cliënten, conform het Boerma-model. 

• Er zijn kwaliteitsverpleegkundigen geworven voor het versterken van de kwaliteitscyclus op de 
zorgafdelingen. 

• Vanuit Zorggroep Ter Weel is deelgenomen aan diverse werkgroepen van het Deltaplan 
Arbeidsmarkt en Thuis in het Zeeuwse verpleeghuis van het Netwerk Zorg. 

• Het team beleid & kwaliteit zodanig samengesteld dat het vanuit de ondersteunende rol optimaal 
kan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. 

 

Aantal medewerkers op 31 december   2020  2021  

Aantal medewerkers in loondienst (incl. leerlingen BBL)   1132   1123 

Aantal fte medewerkers in loondienst (incl. leerlingen BBL)   555   533 

Aantal stagiaires  77 63 

Aantal vrijwilligers  760  815 
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Functies medewerkers verzorging en 
verpleging op 31 december   

Aantal 
personen  

Aantal 
FTE  

Aantal 
personen  

Aantal 
FTE  

  2020   2020 2021   2020 

          

Specialist ouderengeneeskunde/basisarts  4  3,22  6  4,68  

Psycholoog  2  1,67  1  0,56  

Physician assistant  1  1  1  1  

Verpleegkundige hbo  24  12,70  21  10,22  

Verpleegkundige mbo  17  4,64  11  5,39  

IG-verzorgende / zorgcoördinatoren  165  91,53  230  131,24  

Verzorgende/helpende  435  213,67  414  179,28  

Zorghulp 93 18,65 109 27,74 
 

 

 

7.2 Leren en ontwikkelen 
Medewerkers zijn samen met teamcoaches en coaches vanuit Waardigheid en trots op locatie (WOL) 
aan de slag gegaan met thema’s uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Diverse vormen van 
scholing, deskundigheidsbevordering, klinische lessen etc. werden georganiseerd: 418 in totaal. Zo zijn 
alle zorgcoördinatoren getraind, tot grote tevredenheid van de zorgcoördinatoren zelf. De scholingen 
GRIP en Fysieke en Psychische belasting zijn minder vaak gegeven dan gepland. De training over 
visuele beperking is goed ontvangen en wordt voorgezet in 2022, evenals de training over positieve 
gezondheid (Hubert).  
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Scholingen in 2021    
Basistraining Grijs, Groen & Gelukkig 
Bedrijfshulpverlening BASIS 
Bedrijfshulpverlening Herhaling 
Bedrijfshulpverlening Ploegleider Herhaling 
Claimend gedrag bij dementie 
Cursus Excel Praktijkbegeleiders 
Domotica en zorgtechnologie 
GRIP 1 en 2 
Klassikale training ONS  
Klinische les Huber en Rehabilitatie  
Klinische les: Agressie op de werkvloer  
Klinische les: Claimend gedrag  
Klinische les: Combi 
Klinische les: Delier 
Klinische les: Depressie 
Klinische les: Fysieke en Psychische belasting  
Klinische les: Hypochondrie 
Klinische les: mondzorg 
Klinische les: Parkinson 
Klinische les: Psychose 
Klinische les: Slikken 
Klinische les; Medicatie delen 
Klinische les; Seksualiteit en intimiteit 
NCare Basiscursus  
NCare Beheersmodule alleen voor key-users 
NCare key-users training  
Omgaan met mensen met een visuele beperking - 
voor helpende 
Omgaan met mensen met een visuele beperking - 
voor verzorgende & verpleegkundige 
Omgaan met mensen met een visuele beperking - 
voor welzijnsmedewerkers 

Online workshop Kwaliteitskader  
Op weg naar Ruimte voor Welbevinden 
Prove 2 Move assessorentraining  
Revalidatie training voor Ter Weel Krabbendijke 
Rijvaardigheidstraining 
Rondje gebouwenkennis  
Scholing Emergis 
Tips voor bewegen met ouderen 
Training Brandmeldinstallatie 
Training Digitaal Logboek-Brandmeldinstallatie 
Training RDS & SharePoint / OneDrive 
Training Vergaderen met Teams 
Training voor zorgcöordinatoren 
Verdiepingstraining ONS Rapporteren in het ECD 
Verdiepingstraining ONS Zorgleefplanevaluatie, 
MDO of KRO 
Verdiepingstraining ONS Zorgplannen maken en  
rapporteren  
VerpleegTechnische Handelingen Toetsen 
VerpleegTechnische Handelingen Trainen 
Voorbehouden handelingen 
Workshop Snoezelen (kar) en Paro de Zeehond  
Workshop: Medewerkers inspireren, hoe doe je 
dat? 
Workshop: Tips en tricks voor omgang met 
cliënten met een visuele beperking 
Workshop: Versterken van de open communicatie 
in/tussen teams 
Workshop: Werken met locatie- en teamplannen 

 

7.3 HRM-faciliteiten 
De afdeling HRM vervult een belangrijke rol bij het toerusten, ondersteunen en faciliteren van 
medewerkers zodat zijn hun taken optimaal kunnen uitvoeren. De wijze waarop dat gebeurt kan 
variëren van het inrichten van gebruiksvriendelijke personeelssystemen, het begeleiden van 
medewerkers die (langdurig) in het verzuim zitten, tot het overhandigen van een attentie als steuntje 
in de rug in moeilijke tijden.  
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Gerealiseerd in 2021: 
 De verbetermogelijkheden voor de arbeidsomstandigheden zijn in kaart gebracht en vertaald in 

een plan van aanpak voor alle locaties van Zorggroep Ter Weel (risico-inventarisatie en -evaluatie). 
 De overstap naar een nieuwe arbo-en verzuimdienstverlener c.q. bedrijfsarts is voorbereid en de 

verzuimprocedures voor medewerkers en leidinggevenden is hierop aangepast. 
 Er is een thuiswerkregeling ontwikkeld waardoor (kantoor)medewerkers maximaal een derde van 

hun contracturen kunnen thuiswerken. 
 Er is een HRM-plan 2021-2022 opgesteld voor het vinden, binden en boeien van medewerkers, en 

er is gestart met de uitvoering ervan. 
 De visie op en het proces van roosterplanning aangepast aan de organisatieontwikkeling, zodat 

teams en medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen over de totstandkoming van hun 
roosters en er een betere werk-privé-balans ontstaat. 

 
 

 

 

  

In 2021 had Zorggroep Ter Weel te maken met een hoog verzuimpercentage onder medewerkers, mede als 

gevolg van corona-bestemmingen en langdurig verzuim. 
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8.  Hulpbronnen en middelen 
 

8.1 Facilitaire zaken en vastgoed 
De afgelopen jaren heeft Zorggroep Ter Weel fors geïnvesteerd in vastgoed: een groot deel van de 

locaties werd herontwikkeld. Ruimte voor welbevinden houdt immers ook in dat woon- en 

verblijfslocaties voor cliënten veilig en comfortabel zijn, dat ze zijn ingericht met passende middelen 

en materialen. De locaties worden toe- en uitgerust voor de zorg die er geleverd wordt of in de 

toekomst geleverd moet kunnen worden.  

Gerealiseerd in 2021: 
 Cliënten zijn van de tijdelijke locatie Stroodorpe in Krabbendijke terugverhuisd naar de volledig 

gerenoveerde zorgappartementen van Ter Weel Krabbendijke. 
 Er is een visie geschreven op de zorg aan GGZ-cliënten, de benodigde expertise en de 

huisvestingsopties die het beste bij de zorgvragen en wensen van deze doelgroep aansluiten. 
 Er is gestart met de gefaseerde sloop locatie Gasthuis in Goes, waarna de bouw is gestart van het 

nieuwe Résidence ’t Gasthuis.  
 De Veste, onderdeel van het Gasthuis, is in januari gesloten als provinciale noodopvang Covid-19. 

De functie is overgenomen door Buurtzorgpension Zierikzee.   
 Locatie Randhof, dat voorheen gehuurd werd, is aangekocht en er zijn voorbereidingen getroffen 

voor onderhoud dat moet plaatsvinden tot aan het moment van herontwikkeling. 
 Op alle locaties is elektrische apparatuur gekeurd conform de eisen van NEN3140. 
 

8.2 ICT en informatiebeveiliging 
In 2021 heeft Zorggroep Ter Weel grote stappen gezet op het gebied van ICT en informatiebeveiliging, 
enerzijds als gevolg van uitgestelde projecten in 2020 en anderzijds als vervolg op een audit e-health 
waarvoor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek bracht aan tien instellingen in 
Nederland, waaronder Zorggroep Ter Weel.  
 
Gerealiseerd in 2021: 
 Een nieuw elektronisch cliëntendossier is ingericht en in gebruik genomen. Medewerkers zijn 

hierin geschoold en hebben als onderdeel van de training zorgdossiers overgezet van het oude 
naar het nieuwe systeem. Tegelijk is een nieuw systeem voor het registeren en analyseren van 
incidenten met cliënten en medewerkers in gebruik genomen. 

 Er is een basis gelegd voor een managementsysteem voor informatiebeveiliging conform de eisen 
van NEN751, inclusief inrichting van een informatiebeveiligingsmanagementforum (IBMF) en het 
opstellen van een risicobeoordeling, risicobehandelplan, procedure data-incidenten en 
informatiebeveiligingsbeleid. 

 Er zijn een autorisatiestructuur en autorisatiematrixen opgesteld voor de meest gebruikte 
applicaties. 

 Er zijn voorbereidingen getroffen voor de overstap van Microsoft 365 naar Microsoft Azure. 
 Er is een plan gemaakt om stapsgewijs, in meerdere jaren, diverse systemen opnieuw in te richten 

zodat ze data beter inzichtelijk maken en medewerkers ondersteunen in het doorlopen van de 
plan-do-check-act-cyclus.  
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8.3 Financiën 
Zorggroep Ter Weel heeft in 2021 een positief resultaat (winst) behaald van € 2.234.709. In totaal 
realiseerde Ter Weel € 54.270.396 aan opbrengsten uit zorgprestaties. Het grootste deel daarvan is 
afkomstig vanuit de wet langdurige zorg (95%).  
 
 
    
  

 

  
  

 

  

Bedrijfsopbrengsten  2021  2020  

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke 
ondersteuning  

54.270.396  50.416.003  

Subsidies  527.201  403.505  

Overige bedrijfsopbrengsten  2.363.190  2.087.621  

TOTAAL bedrijfsopbrengsten  
  

57.160.787  52.907.129  

Bedrijfslasten  2021  2020  

Personeelskosten  37.069.360  34.782.528  

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  4.841.228  4.644.516  

Overige bedrijfskosten  12.323.963  12.430.244  

TOTAAL bedrijfslasten  
  

54.234.551  51.857.288  

Bedrijfsresultaat  2.926.236  1.049.841  

Financiële baten en lasten (rente)  -691.527  -781.392  

RESULTAAT voor boekjaar  
  

2.234.709  268.449  

Verdeling resultaat  

Reserve aanvaardbare kosten  1.912.092  944.344  

Bestemmingsreserve herontwikkeling Gasthuis  253.367  150.000  

Bestemmingsreserve Randhof  241.173  0  

Algemene / overige reserves  -171.923  -187.696  

  2.234.709  268.449  

Verdeling opbrengsten zorgprestaties en   
maatschappelijke ondersteuning:  
Wet langdurige zorg (WLZ)  
zorgzwaartepakketten, volledig pakket 
thuis, vergoeding kosten COVID-19, 
kwaliteitsbudget, extramurale zorg WLZ, 
vergoeding extreem dure geneesmiddelen   51.509.627   

Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO)  
beschermd wonen, begeleiding, pilot 
dagbesteding, kort verblijf WMO  1.708.987   

Zorgverzekeringswet (ZVW)  

wijkverpleging/zorg thuis, eerstelijns 
verblijf   790.093   

Overige zorgprestaties (Overig)  

fysiotherapie, ergotherapie en logopedie 
aan anderen dan intramurale cliënten  261.689   

Totaal  54.270.396  
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Belangrijke ontwikkelingen in 2021 die invloed hebben gehad op de jaarrekening:  
• Als gevolg van de aanhoudende coronapandemie zijn er in 2021 extra kosten gemaakt voor het 

testen van cliënten en medewerkers, beschermingsmiddelen en -maatregelen, en extra 
schoonmaakrondes. Ook was er als gevolg van corona sprake van omzetderving doordat 
vrijgekomen cliëntkamers langer leeg bleven staan voordat ze werden toegewezen aan nieuwe 
cliënten.     

• Nagenoeg alle Wmo beschermd wonen-cliënten zijn in 2021 overgegaan naar de Wlz.  
• De veranderingen in personeelskosten worden voornamelijk veroorzaakt door salarisverhoging 

vanuit CAO en meer inzet van personeel niet in loondienst als gevolg van een hoog verzuim.  
• In de jaarrekening is een voorziening opgenomen voor toekomstige uitkeringen vanuit de  

regeling ‘Stoppen met werken na 45 dienstjaren’. Bij de berekening is uitgegaan van de 
opbouwmethode, startend op 1 september 2021.  

• De algemene kosten zijn toegenomen, onder meer als gevolg van de voor advies bij en begeleiding 
van HRM-projecten.   

• De toename van de investeringen wordt veroorzaakt door de aankoop van de locatie Randhof en 
de investeringen in onderhanden werk op nieuwbouwlocatie Gasthuis.   

• Sinds 1 september heeft Ter Weel de locatie Randhof in eigendom waardoor het huurcontract is 
komen te vervallen. In de post overige opbrengsten is daarom een eenmalige vrijval van  
€ 241.173 opgenomen.   

• De post Huren/servicekosten daalt doordat het aantal cliënten Verzorgd Wonen sterk terugloopt.   
  

8.4 Samenwerkingsvormen 
Zorggroep Ter Weel is op bestuurlijk niveau aangesloten bij diverse Zeeuwse zorgnetwerken, 
waaronder Netwerk Zorg ‘Thuis in het Zeeuwse Verpleeghuis’ (in 2022: Consortium Zorg in balans), 
Zeeuws Samenwerkingsverband, de Zeeuwse Zorg Coalitie, Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, 
Taskforce Wonen & Zorg, en Anders werken in de Zorg. Daarnaast heeft Zorggroep Ter Weel 
samenwerkingsverbanden, groot en klein, met andere zorginstellingen (onder meer ziekenhuizen, 
huisartsen, GGZ, specialisten), apotheken, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, 
opleidingsinstituten, overheidsinstellingen, lokale ondernemers en tal van leveranciers. 
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9. Gebruik van informatie 
 

9.1 Cliëntervaringen 
Tussenscan Waardigheid & trots op locatie  
In het voorjaar van 2021 heeft Waardigheid & trots op locatie (WOL) op zes afdelingen/locaties een 
WOL-tussenscan uitgevoerd. Net als in de eerste WOL-scan in 2019 is de stand van zaken op de 
thema’s van het kwaliteitskader in kaart gebracht. De resultaten zijn met een brede 
vertegenwoordiging van medewerkers en cliënten en/of naasten tijdens het kwaliteitsgesprek 
besproken. In het onderzoek waren twee vragen opgenomen die de cliëntervaring direct raken. 
Respondenten gaven aan in hoeverre zij het hiermee eens/oneens zijn. De vragen worden hieronder 
weergegeven. 
 
1. De (zorg)medewerkers hebben voldoende aandacht voor bewoners en hun situatie. Dat betekent 

dat zij persoonlijk contact maken, betrokken zijn en goed luisteren naar wat bewoners zeggen. Er 
zijn duidelijke afspraken rondom persoonsgericht werken en wij ondersteunen (zorg)medewerkers 
zodat zij hiernaar kunnen handelen. 
Uit de meting blijkt dat op vijf van de zes afdelingen/locaties voldoende aandacht voor de cliënt 
is. Op de zesde locatie zijn de gevolgen van de organisatieverandering merkbaar. Door meerdere 
personele wisselingen op een korte termijn is de aandacht aan de cliënten verminderd, is de 
ervaring. Inmiddels is er weer sprake van een stabielere situatie. 

 
2. Bewoners moeten zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe hun leven eruitziet. Dat betekent dat 

(zorg)medewerkers aan hun wensen en behoeften tegemoetkomen, ook als dat betekent dat ze 
moeten afwijken van de afspraken in het zorgleefplan. Zo nodig overleggen (zorg)medewerkers 
hierover met naaste(n). 
De uitkomsten variëren per locatie: tussen de 52% en 80% van de cliënten/naasten vindt dit 
voldoende tot goed. Naar aanleiding hiervan is op organisatieniveau geadviseerd om minder 
tegelijk te doen en vooral de goede dingen te doen. Daarbij is het belangrijk om te prioriteren 
vanuit het perspectief van de cliënt om zo de kwaliteit van zorg en het welbevinden te verbeteren. 
Op verschillende manieren is dit vertaald naar de dagelijkse zorg. Zo zijn voor het nieuwe 
elektronisch cliëntdossier de afspraken over vastlegging van wensen en behoeften geactualiseerd 
en werken zorg en welzijn in gezamenlijkheid aan de wensen en behoeften van de cliënt. 

 
Zorgkaart Nederland  
Zorggroep Ter Weel monitort de tevredenheid van cliënten, onder andere middels de beoordelingen 
op Zorgkaart Nederland. Op meerdere momenten, zowel schriftelijk als mondeling, worden cliënten 
en/of hun naasten uitgenodigd om een beoordeling op Zorgkaart Nederland te geven. Een waardering 
wordt anoniem gegeven. De beoordelingen op Zorgkaart Nederland zijn in 2021 over het algemeen 
positief. Indien sprake is van een minder goede beoordeling of indien de opgenomen tekst daartoe 
aanleiding geeft, dan wordt de schrijver via Zorgkaart Nederland uitgenodigd voor een gesprek. De 
ervaring leert dat dit waardevolle gesprekken zijn en deze concrete punten ter verbetering opleveren.  
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De afgelopen jaren is Zorggroep Ter Weel als volgt beoordeeld:   
 

Thema  2019  2020 2021 1ste half jaar 2021 

Verpleging   8,8  8,9  8,5  8,3 

Kwaliteit van leven  8,5  8,3  8,3  8,1 

Luisteren  8,7  8,9  8,4 8,2 

Omgang met medewerkers 9,0  8,9  8,6 8,4 

Accommodatie 8,7  8,6  8,5 8,4 

Afspraken 8,8  8,8  8,5  8,1 

Totaalcijfer 8,8 8,8 8,5 8,3 

 Aantal respondenten 37  62  92 36 

  

9.2 Kwaliteitsindicatoren 
Jaarlijks worden binnen Zorggroep Ter Weel kwaliteitsindicatoren verzameld. Net als in 2019 en 2020 
heeft Zorggroep Ter Weel ook in 2021 voor twee keuze-indicatoren gekozen die inzicht geven in de 
stand van zaken omtrent de Wet zorg en dwang. De verplichte indicator voor medicatieveiligheid sluit 
aan bij het aandachtspunt medicatieveiligheid dat voortgekomen is uit de scan en tussenscan van 
Waardigheid & trots op locatie.  
 
Uitkomsten kwaliteitsindicatoren 2021: 

• Advanced Care Planning: Op alle afdelingen en locaties worden afspraken rondom het 
levenseinde gemaakt met cliënten.  

• Medicatieveiligheid: Door de overgang naar het programma Triasweb voor de registratie van 
(medicatie)incidenten, worden incidenten gemakkelijker en hierdoor beter geregistreerd door 
medewerkers. Nog niet op alle afdelingen worden de medicatie-incidenten multidisciplinair 
besproken. Hier wordt aan gewerkt.  
 
 2020 2021 
Totaal aantal afdelingen  16 18 
Medicatie-incidenten wel multidisciplinair besproken  10 11 
Medicatie-incidenten niet multidisciplinair besproken 6 7 

 

• Middelen en maatregelen rond vrijheid: Deze kwaliteitsindicator geeft weer op welke afdelingen 
welke middelen en maatregelen ingezet worden bij cliënten. Per afdeling is dit aantal zowel toe- 
als afgenomen ten opzichte van 2021. Dit komt doordat de afdelingen meer kennis hebben over 
de Wet zorg en dwang en bewuster omgaan met de inzet van middelen en maatregelen. De 
kwaliteitsindicator over 2021 geeft hierdoor een beter beeld dan over 2020.  

• Aandacht voor eten en drinken: Afspraken worden op sommige afdelingen wel vastgelegd in het 
zorgdossier, maar op een aantal afdelingen niet. Op de afdelingen waar het niet wordt 
vastgelegd, wordt tijdens de eet- en drinkmomenten aan de cliënt gevraagd wat zijn of haar 
voorkeuren zijn. Op slechts drie afdelingen worden de voorkeuren omtrent het eten en drinken 
van cliënten niet met de naaste of cliënten (vooraf) besproken.  
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9.3 Andere informatiebronnen 
Naast gegevens over cliëntervaringen, kwaliteitsindicatoren en gegevens uit bestaande 
administratiesystemen benutten we ook andere informatiebronnen om de kwaliteit, veiligheid en/of 
bedrijfsvoering te verbeteren. Zorggroep Ter Weel is bezig om de beschikbare informatie in de 
organisatie beter in kaart brengen, inzichtelijk maken, met elkaar verbinden en op een cyclische 
manier gebruiken om resultaten op diverse gebieden te monitoren en bij te sturen.  De introductie 
van het nieuwe systeem voor incidentmeldingen is elders in dit jaarverslag toegelicht, evenals het 
systeem voor informatiebeveiliging. Een volgende stap is het ontsluiten en integreren van 
beschikbare data en informatiebronnen door middel van een BI-tool en (kwaliteits)dashboard. 
 
 



   
Kwaliteitsjaarverslag 2021        43 

  



   
Kwaliteitsjaarverslag 2021        44 

10. Vooruitblik 2022 
 
De afgelopen twee jaar is er binnen Ter Weel heel veel verbeterd en in gang gezet. Daar mogen we 
terecht trots op zijn. Zeker omdat we in diezelfde periode te maken kregen met iets waarvan we de 
impact vooraf niet konden weten: corona. Die impact in combinatie met de 
organisatieontwikkeling,  onvervulde vacatures door een krappe arbeidsmarkt, vakanties én een 
hoog verzuim maakt dat het niet altijd gemakkelijk is. Daarbij komt dat de uitdagingen in 
de gezondheidszorg in Nederland steeds groter worden. De groep ouderen wordt groter, de groep 
die voor hen moet zorgen kleiner. Er zijn nu al veel vacatures in de zorg; zorgmedewerkers kunnen 
kiezen waar ze willen werken. Dat merken we ook binnen Ter Weel: door de krappe arbeidsmarkt 
lukt het niet altijd om alle vacatures in te vullen.   
  
Wanneer we blijven doen wat we deden, met minder mensen, dan leidt dat tot werkdruk en 
overbelasting. Dat willen we voorkomen. Daarom moeten we slimme oplossingen bedenken om in 
de toekomst zorg te kunnen blijven geven aan mensen die dat nodig hebben. Onze gezamenlijke 
opdracht is: persoonsgerichte zorg voor onze cliënten, werken vanuit het Zeeuwse hart én hoofd en 
ervoor zorgen dat Ter Weel klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Dat bereiken we alleen als 
we doorgaan op de ingeslagen weg, als medewerkers en teams de ruimte krijgen én hun 
verantwoordelijkheid nemen om hun eigen werk te organiseren. De thema’s van het 
kwaliteitskader zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.  
   
Speerpunten:  

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor cliënten, ruimte voor persoonlijk welbevinden, en 
(behoud van) regie over eigen leven; 

• Vinden, binden en boeien van personeel;  

• Door-ontwikkelen van zelforganisatie en eigen regie, waarbij de focus verschuift van structuur 
naar cultuur en gedrag; 

• Financieel gezonde bedrijfsvoering met voldoende resultaat voor het kunnen doen van 
investeringen, bijv. in onderhoud vastgoed, zorgtechnologie en innovaties; 

• Actief deelnemen aan de diverse Zeeuwse zorgnetwerken en  samenwerking aangaan met 
andere instellingen op de onderdelen waar we zelf kwetsbaar zijn.  
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Afkortingen en begrippen  
ACP   Advance Care Planning  
BBL   Beroepsbegeleidende Leerweg  
BOL   Beroeps Opleidende Leerweg  
CSB   Cliënt Service Bureau  
CTO   Cliënttevredenheidsonderzoek  
DT   Directieteam  
ECD   Elektronisch cliëntendossier  
FTE   Fulltime-equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of 

de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek.  
HKZ   Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dit is het kwaliteitscertificaat 

dat Zorggroep Ter Weel sinds 2009 heeft.   
HRM   Human Resource Management, personeelszaken  
MDO   Multidisciplinair overleg  
MIC   Melding Incident Cliënt  
MIM   Melding Incident Medewerker  
NPS   Net Promoter Score  
PAR   Professionele Adviesraad  
PG   Psychogeriatrische zorg  
Planning & control-cyclus   

Een cyclus die ieder jaar doorlopen wordt. Per kwartaal wordt er een 
(kwaliteits)rapportage opgesteld en deze wordt besproken met de Raad van Bestuur 
en het management. Aan de hand van de rapportages wordt er bijgestuurd en worden 
er maatregelen getroffen.   

RI&E   Risico-inventarisatie en -evaluatie  
RvT  Raad van Toezicht  
SMART   Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden  
SO   Specialist ouderengeneeskunde  
Somatiek   De zorg en behandeling bij een chronische lichamelijke aandoening wordt ook 

wel somatische zorg genoemd.   
VIT   Verpleegkundig Interventie Team  
VVT   Verzorging, Verpleging en Thuiszorg  
Wkkgz    Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg  
Wlz   Wet langdurige zorg  
Wmo   Wet maatschappelijke ondersteuning  
WNT   Wet Normering Topinkomens  
WOL   Waardigheid & trots Op Locatie  
Wzd   Wet zorg en dwang   
ZLP   Zorgleefplan  
Zvw  Zorgverzekeringswet  
ZZP    Zorgzwaartepakket  
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Bijlagen 
 



 
 

Bijlage 1 Organogram Zorggroep Ter Weel 2021 
  

 

 

 

  



   
   

Bijlage 2 Samenstelling Raad van Bestuur 
 

Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2021   

Naam Functie Nevenfuncties 

Mw. Drs. J.A. Traas bestuurder • Bestuurder Stichting 
Ouderenhuisvesting Gasthuis 

• Lid raad van commissarissen 
Zeeuwland 

  
 

 

 

  



   
   

Bijlage 3 Samenstelling Raad van Toezicht 
Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2021 

Naam en functie in RvT Hoofdfunctie en nevenfuncties 

Dhr. mr. E.C. Roijers , 
Voorzitter RvT 
 
  

Hoofdfunctie:  

• Interim directiefuncties 
Nevenfuncties:  

• Lid Raad van Toezicht Scholengemeenschap Pontes  

• Voorzitter Raad van Toezicht Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen  

• Voorzitter belanghebbendenorgaan Kring Holland  
Casino Algemeen Pensioenfonds Stap  

• Docent LOI 

• Voorzitter Raad van Toezicht  St. Ouderenhuisvesting Gasthuis  

• Moderator HR Directors bij CV Connect 

• Bestuurslid Diabeter Foundation  
Dhr. drs. M.W. Bakker, 
lid RvT en lid 
auditcommissie 
  
 
 
 

Hoofdfunctie:  

• Controller bij NV REWIN West Brabant  
Nevenfuncties:  

• Lid Raad van Toezicht St SOVOR (Jan Tinbergen College)  

• Lid Raad van Toezicht 
St. Samenwerkingsverband passend onderwijs Brabantse Wal  

• Lid Raad van Toezicht  St. Ouderenhuisvesting Gasthuis  

Mw. J.A. Treffers-
Lepoeter, 
vice-voorzitter en lid 
commissie 
kwaliteit, veiligheid  
en gedrag  
 

Nevenfuncties:  

• Voorzitter Raad van Toezicht St. Maaswaarden Ouderenzorg 

• Voorzitter Bestuur St. SHIVA   

• Lid Raad van Commissarissen Saamborgh  

• Coördinator St. Vrijstad Culemborg (tot 01-08-2021) 

• Lid Raad van Toezicht St. Ouderenhuisvesting Gasthuis 

Mw. A.A. van de Meene, 
lid RvT en lid commissie  
kwaliteit, veiligheid  
en gedrag  
  
 

Hoofdfunctie:  

• Algemeen directeur St. Begraafplaatsen en Crematoria Zoom- en 
Zegestede  

Nevenfuncties:  

• Lid Raad van Toezicht GGz Breburg  

• Lid Stichting Bezoekerscentrum Militaire erevelden Bergen op Zoom  

• Bestuurslid Werkgeversvereniging Nederlandse Crematoria  

• Penningmeester Stichting Stiltemonumenten  

• Lid Raad van Toezicht St. Ouderenhuisvesting Gasthuis 

Dhr. dr. J.M.D. Koster, 
lid  RvT en 
lid auditcommissie 
 
 
 
 

Hoofdfunctie:  

• Senior Partner Holland Consulting Group 
Nevenfuncties:  

• Lid raad van commissarissen Oasen N.V.   

• Gastdocent Nyenrode Business Universiteit  

• Lid Visitatiecommissie Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie   

• Lid Raad van Toezicht St. Ouderenhuisvesting Gasthuis 

• Lid raad van commissarissen Omnia Wonen 

 


