Jaardocument 2021
Versie Raad van Toezicht

1

Voorwoord

Met genoegen presenteert de Raad van Bestuur het Jaardocument 2021 van Woonzorggroep Samen.
Het afgelopen jaar stond net als in 2020 hoofdzakelijk in het teken van Corona. Voor zowel onze bewoners,
cliënten, familie en mantelzorgers als voor onze medewerkers en vrijwilligers een impactvolle periode die veel
van een ieder heeft gevraagd. Onze regio en Samen zijn in deze periode hard getroffen wat betreft het aantal
besmettingen onder cliënten en medewerkers. Ook heeft deze hele periode invloed gehad op de
bedrijfsvoering en uitvoering van projecten. Dat noodzaakte ons om ons te concentreren op voortgang van
het primaire proces en alleen noodzakelijke projecten te continueren. Daar waar mogelijk zijn projecten tot
eind 2021 stilgelegd of getemporiseerd. Dat brengt met zich mee dat een aantal grote projecten een doorloop
kennen in 2022.
Hoewel Corona het realiseren van het jaarplan onder druk heeft gezet, hebben we toch ook in 2021 veel
mooie resultaten behaald. De nieuwbouw in Hippolytushoef kreeg gestalte, de herontwikkeling van Maria
Mater verloopt conform planning waardoor hier nu ook Wlz-zorg geboden kan worden, de reorganisatie
binnen het Revalidatie- & Behandelcentrum is afgerond en het programmaplan Thuiszorg is tot uitvoering
gebracht.
Eind 2021 liep de meerjaren-strategie af en startten we met de vormgeving van de nieuwe strategie. Het is al
langer bekend dat de toenemende vergrijzing en het afnemende potentieel aan werknemers op ons af komt.
In Noord-Holland-Noord zelfs in versterkte mate de komende vijf jaar. Ons antwoord hierop is in intensieve
interactie met belanghebbenden helder geworden; we willen enerzijds investeren in werkplezier ten einde
onze collega’s aan Samen te binden en willen we al deze professionals inzetten op noodzakelijke zorg om
zoveel als mogelijk cliënten in ons werkgebied van zorg te voorzien. Daarnaast willen we een bijdrage blijven
leveren aan een duurzame en gezonde samenleving en willen we financieel gezond blijven.
In dit Jaardocument geeft Woonzorggroep Samen hoe we invulling geven aan onze verantwoordelijkheid als
maatschappelijke onderneming. In het tweede gedeelte van het jaardocument besteden we aandacht aan
het ons kwaliteitsbeleid. Voor het financiële beeld over 2021 verwijzen we u graag naar de jaarrekening. Deze
laat zien dat Woonzorggroep Samen, mede door de Coronacompensatie, het jaar financieel gezien toch
positief heeft afgesloten. Zekerheid over de precieze toekenning van de compensatie krijgen we in 2022.
Graag wil de Raad van Bestuur alle medewerkers, vrijwilligers, ondernemingsraad, cliëntenraden,
V&VAR, Raad van Toezicht, alle samenwerkingsrelaties en alle andere betrokkenen van Samen hartelijk
bedanken voor hun bijdrage en enorme inzet. Zij hebben ervoor gezorgd dat we alle uitdagingen van 2021 aan
konden gaan.
Tanja Ineke en Caroline Beentjes
Raad van Bestuur
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1.Uitgangspunten van de verslaglegging
Het opstellen van een maatschappelijk verslag is niet langer verplicht. Echter, mede op basis van
de Zorgbrede Governancecode, heeft Woonzorggroep Samen de keuze gemaakt de huidige lijn
van het maatschappelijk verslag in beperkte vorm voort te zetten.
De verslagleggingperiode van dit verslag is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
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2.1 Profiel van de organisatie
2.1.1 Algemene identificatiegegevens
Naam rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Nummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Website
Rechtsvorm

Woonzorggroep Samen
Jacob Ruysdaellaan 30
1741 KW
Schagen
088 – 6194000
41241831
info@woonzorggroepsamen.nl
www.woonzorggroepsamen.nl
Stichting

Woonzorggroep Samen is een organisatie binnen de sector Verzorging, Verpleging en
Thuiszorg (VVT) en levert haar zorg- en dienstverlening in onze locaties en door onze
thuiszorg- en behandelteams binnen de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Binnen
dit landelijke en uitgestrekte gebied bevinden zich de locaties van Samen: locaties voor
verpleeghuiszorg zoals een (traditioneel) verpleeghuis, kleinschalig wonen locaties en
zorgcentra, een revalidatie- en behandelcentrum, locaties voor zelfstandig wonen met
thuiszorg en locaties voor gespikkeld* wonen. Samen beschikt over toelatingen voor de
Wet Langdurige Zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). Onze 1800 medewerkers leveren langdurige zorg aan mensen met
psychogeriatrische ziektebeelden (denk aan dementie) en aan mensen met somatische
(lichamelijke) problematiek. Mensen kunnen daarnaast bij Samen terecht voor thuiszorg
en voor revalidatie, tijdelijk verblijf en voor paramedische behandeling. Ook levert Samen
hulp bij huishouding, maaltijdservice, dagbesteding en -activiteiten.

2.1.2 Structuur van Woonzorggroep Samen
Woonzorggroep Samen is een concernorganisatie. De verschillende locaties maken
onderdeel uit van de stichting. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur.
De verschillende locaties van Woonzorggroep Samen zijn geclusterd in vier clusters. Ieder
cluster staat onder leiding van een clustermanager die binnen de beleid- en
begrotingscyclus verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur.
Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd. Zij leggen
vanuit hun discipline eveneens verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert het
toezicht uit op het bestuur conform de statuten, de Zorgbrede Governancecode en de
reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
Voor de organisatorische structuur wordt verwezen naar het organogram op de volgende
pagina.
De Raad van Bestuur (RvB) is tweehoofdig. Het managementteam van Woonzorggroep
Samen wordt gevormd door de clustermanagers, de manager Facilitair Bedrijf en de
managers van Beleid, Advies en Services (BAS).
Ten behoeve van de medezeggenschap voor cliënten/bewoners beschikken de locaties
van Woonzorggroep Samen over lokale raden/bewonerscommissies. Op centraal niveau
is er een centrale cliëntenraad actief. De medezeggenschap voor personeel is centraal
georganiseerd. Op concernniveau beschikt Woonzorggroep Samen over een
ondernemingsraad, waarin ieder cluster, het Facilitair Bedrijf en BAS zijn
vertegenwoordigd. De medezeggenschap van verpleegkundige en verzorgende
beroepsbeoefenaren is binnen Woonzorggroep Samen vormgegeven door een
verpleegkundige/verzorgende adviesraad op concernniveau.

*Locaties voor gespikkeld wonen: in deze locaties wonen bewoners met elkaar samen met:
- verschillende ziektebeelden (bijv. somatische cliënten en psychogeriatrische cliënten)
- met een verschillende zorgvraag (bijv. 24 uurs-zorg of zorg op afspraak)
- met indicaties vanuit verschillende financieringsvormen (bijv. langdurige zorg (Wlz) of thuiszorg (Zvw)
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2.1.3 Verzorgingsgebied Woonzorggroep Samen
*De strategie omtrent de locaties die
geen eigendom van Samen zijn, maar
waar we huren van de
woningcorporaties, wordt nog verder
uitgewerkt. Deze locaties dragen de vlag
van Samen, maar zijn formeel geen
locaties van Samen. Denk hierbij aan bijv.
Keizershof en Angelapark.
Ook zijn er locaties die wel eigendom van
Samen zijn, zoals de Caegstate, waar we
alleen thuiszorg bieden.
Ook de locaties voor dagbesteding zijn in
dit overzicht niet opgenomen.

Fig. 2: Locaties met langdurige zorg van Woonzorggroep Samen

Fig. 1: Verzorgingsgebied van Woonzorggroep Samen met de
focus op gemeente Schagen en Hollands Kroon, maar tevens
oog voor de gehele provincie met betrekking tot Revalidatie &
Behandeling

Fig. 3: Thuiszorgteams van Woonzorggroep Samen
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Organogram
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2.3 Besturingsfilosofie
Het strategiehuis (MJBP 2017-2021) van Woonzorggroep Samen geeft inzicht in de
strategische initiatieven van de belangrijkste pijlers die leiden tot ‘Samen naar de top’:
• Samen specialist
• Samen voor elkaar
• Samen aan de basis
• Samen medewerkers
• Samenwerken

•
•

•
•
•

Vanuit zowel cluster, productlijn, stafdiensten en zorgbeleid wordt er via de
verantwoordelijk manager, verantwoording afgelegd aan de Raad van Bestuur
(eindverantwoordelijk).
Het cluster (aangestuurd door een clustermanager) draagt de verantwoordelijkheid voor
de realisering van de overeengekomen doelen van het primaire proces, personeelszorg
en middelenbeheer, binnen de vastgestelde kaders, met behulp van de beschikbaar
gestelde middelen, in goede afstemming met anderen binnen en buiten de organisatie.
De productlijnen (portefeuille clustermanager) zorgen voor een efficiënte organisatie en
uitvoering van (zorg)contractering tot ontwikkeling, implementatie, borging en evaluatie
van betreffende product(en) of diensten.
Op centraal niveau zijn de staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd.
Zorgbeleid richt zich specifiek op het ontwikkelen, evalueren en bijstellen van
zorginhoudelijk beleid, zodat dit voldoet aan de actuele richtlijnen en de wet- en
regelgeving. Dit gaat over de productlijnen heen, maar wel in samenhang met de
productlijnen
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2.4 Missie, Visie & Kernwaarden
Missie & Visie
Woonzorggroep Samen is úw partner bij het ouder worden; Als géén ander begrijpen wij
de eigenheid van uw leefwereld. Dit statement is vertaald naar een meer concreet doel
(Meerjarenbeleidsplan), met de ambitie: Samen naar de top: in 2021 kiest u bij Samen
voor uitstekende kwaliteit in een veilige en prettige woonomgeving.
Kernwaarden
Onze kernwaarden geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we in geloven
en wat essentieel is in onze houding en gedrag. Onze kernwaarden zijn:

Bedrijfs- en gedragscode Woonzorggroep Samen
Onderdeel van het compliance beleid van Woonzorggroep Samen is een gedragscode, die
integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst van medewerkers en de
vrijwilligersovereenkomst. De bedrijfscode maakt duidelijk wat bewoners en hun naasten,
medewerkers, vrijwilligers en de maatschappij van ons mogen verwachten. Wij willen
transparant zijn over onze ambities en over de wijze waarop we hieraan invulling willen
geven. In de kern gaat het daarbij om verantwoordelijkheid nemen, gezond verstand
gebruiken en open en eerlijk zijn.
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2.5 Kerngegevens
Kernactiviteiten en nadere typering
Woonzorggroep Samen is een organisatie binnen de sector Verzorging, Verpleging en
Thuiszorg (VVT). Woonzorggroep Samen levert intra- en extramurale zorg, revalidatie,
behandeling en overige diensten op het terrein van welzijn, zowel intramuraal als bij
individuele cliënten thuis.
Cliënten, personeel en opbrengsten
Zie tabel ‘Kerngegevens’
Werkgebied
Woonzorggroep Samen levert haar zorg en diensten in de gemeenten Schagen en
Hollands Kroon:
Schagen (26 kernen)
Schagen, Dirkshorn, Eenigenburg, Groenveld, Kalverdijk, Kerkbuurt, Krabbendam, ’t Rijpje,
Schoorldam, Sint Maarten, Stroet, Tuitjenhorn, Valkkoog, Waarland, Warmenhuizen.
Burgerbrug, Burgervlotbrug, Callantsoog, Groote Keeten, Oudesluis, Petten, Schagerbrug,
Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Sint Maartenszee en ’t Zand.
Hollands Kroon (22 kernen)
Barsingerhorn, Haringhuizen, Kolhorn, Lutjewinkel, Nieuwe-Niedorp, Oude-Niedorp, ’t
Veld, Winkel, Zijdewind, Anna Paulowna, Breezand, Nieuwe Sluis, Van Ewijcksluis,
Wieringerwaard, Kreileroord, Middenmeer, Slootdorp, Wieringerwerf, Den Oever,
Hippolytushoef, Oosterland en Westerland.

Kerngegevens

2021
Aantal/bedrag

Cliënten
Aantal cliënten zorg en verblijf gemiddeld per verslagjaar (WLZ)

591

Aantal unieke cliënten revalidatie met zorg en verblijf per verslagjaar (ZVW)

503

Aantal cliënten ELV gemiddeld per maand (ZVW)
Aantal cliënten Wijkverpleging gemiddeld per maand (ZVW)
Aantal cliënten huishoudelijke hulp en begeleiding (gemiddeld per maand)
Productie
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Waarvan personeelsleden met een 0-uren contract
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
Bedrijfsopbrengsten
Langdurige zorg (WLZ)
GRZ (ZVW)
Wijkverpleging (ZVW)
ELV (ZVW)
Huishoudelijke hulp en begeleiding (WMO)
Overige zorg
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

15
515
718

1.827
336
903,1
€
€
€
€
€
€
€
€
€

61.612.874
7.102.460
5.564.397
669.718
2.925.443
128.870
2.072.999
3.818.660
83.895.421
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2.6 Samenwerkingsrelaties
Ketensamenwerking en
collega-organisaties

Netwerken, kennis & kunde

Ziekenhuizen: o.a. Noordwest
Ziekenhuisgroep en
Dijklander ziekenhuis

Netwerk Dementie NHN,
Netwerk Palliatieve Zorg,
ParkinsonNet, CCE, GGZ,
Zorgnetwerk ZW Plus, CVA
Netwerk, Stuurgroep ABR,
Triaspect, Tensen & Nolte,
Lerend Netwerk: Sint Jacob en
Geriant.

Huisartsen: HKN, HONK,
WFHO
VVT-instellingen: Omring,
Magentazorg, Zorggroep
Tellus, JonkersZorg,
Wilgaerden Leekerweide
Groep, Buurtzorg, Hospice
Schagen, De Polderresidence,
Warm Thuis, Viva Zorggroep,
Zorgbalans, Zorgcirkel, Niko,
Alkcare, DPRS, Horizon,
Geriant, Evean, Max Plazier
Huis, Aristozorg
Leveranciers, Gemeente
Schagen, Gemeente Hollands
Kroon
Incluzio
(uitvoeringsorganisatie Wmo
Gemeente HK)
GGZ NHN, Starlet,
‘s Heerenloo,
Esdégé Reigersdaal,
De Waerden,
Geriant

Welzijn

Wonen Plus Welzijn,
Gemeente Schagen,
Gemeente Hollands Kroon,
Samen Vrienden,
Mantelzorgcentrum

Arbeidsmarkt & Opleiden

Wonen

ZW-plus-netwerk, ROC Kop
van Noord-Holland, Horizon
College,
RegioCollege, InHolland,
Hogeschool van Amsterdam,
AMC, Sigra, Gerion

Wooncompagnie,
Woonzorg Nederland,
Woningstichting Anna
Paulowna,
Woningbouwvereniging Beter
Wonen

We zijn ervan overtuigd dat samenwerking meer kansen biedt dan concurrentie. We werken samen met
stakeholders in de regio om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, waarbij de wensen en behoeften van
onze cliënten het vertrekpunt zijn. Samenwerking met andere partijen geven we blijvend vorm.
Samenwerking staat centraal in ons stakeholdersbeleid, het meerjarenbeleidsplan en het strategiehuis van
Woonzorggroep Samen. Op alle niveaus binnen de organisatie wordt geïnvesteerd in het samenwerken
met stakeholders in de regio, waardoor er een belangrijk netwerk bestaat dat zorgt voor een optimale
verbinding tussen de binnen- en buitenwereld van de organisatie, met als uiteindelijke doel optimale zorg,
behandeling en dienstverlening te bieden aan de cliënten van Woonzorggroep Samen.
De vertaling van de bestuurlijke betrokkenheid buiten de organisatie is zichtbaar:
• Organisaties die maatschappelijke ondersteuning leveren, zoals vrijwilligersorganisaties,
ouderenbonden e.d.
• Belangrijke (financiële) stakeholders, zoals Zorgkantoor, Gemeenten en Zorgverzekeraars.
• Op strategisch niveau vindt overleg en samenwerking plaats met (kennis)netwerken op het gebied van
dementie, Parkinson, Palliatieve zorg, Antibiotica Resistentie, arbeidsmarkt en onderwijs en
brancheorganisatie Actiz e.a.
• Ook de samenwerking met andere zorgaanbieders op meerdere terreinen neemt een belangrijke
plaats in.
Met betrekking tot een meer inhoudelijke beschrijving van de belangrijkste samenwerkingsprojecten en
-initiatieven in 2021 verwijzen we u graag naar de paragraaf ‘Samenwerken’ op pagina 23 en 24

Andere
Samenwerkingspartners
CIZ, Zorgkantoor VGZ,
Verzekeraars (o.a. VGZ,
Achmea, CZ, Menzis),
Gemeente Schagen,
Gemeente Hollands Kroon
ICT samenwerkingspartners
Nedvice en Quattri
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3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering
3.1 Normen voor goed bestuur
Woonzorggroep Samen past de Governancecode Zorg 2017 toe. Naast de regelingen en
bepalingen opgenomen in de statuten van de stichting, zijn de taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Bestuur
beschreven in het reglement van de Raad van Bestuur. In het reglement van de Raad van
Toezicht zijn de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Raad
van Toezicht opgenomen.

Hieronder vindt u een korte toelichting op bovenstaande mate van naleving:

Mate van
naleving
principe in 2021
Voldoet / niet
voldoet

"Woonzorggroep Samen heeft in haar missie staan dat we de partner willen zijn bij het ouder
worden en als geen ander de eigenheid van de leefwereld van onze cliënten kennen. Hier wordt
dagelijks aan gewerkt. We doen dit niet alleen maar heel bewust in samenspraak met onze cliënten
en medewerkers, maar ook in samenwerking met veel andere partijen, zoals gemeenten, collega
zorginstellingen, corporaties en welzijnsinstellingen. We betrekken al deze partijen ook bij de
strategische keuzes die wij maken. Ook de vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties in ons
werkgebied worden middels periodieke bijeenkomsten bij ons beleid betrokken. De Raad van
Toezicht ziet hierop toe. Niet alleen door dit te bespreken tijdens de reguliere vergaderingen maar
ook door bij een aantal van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn, door themabijeenkomsten te
organiseren, door het eigen netwerk te benutten en de signalen hieruit met elkaar te delen.
Zowel bij de RvT als de RvB staat de eigen én gezamenlijke ontwikkeling van deskundigheid en
professionaliteit met regelmaat op de agenda. Jaarlijks vindt de evaluatie plaats en de governance
van de organisatie is dan een vast punt."

De maatschappelijke doelstellingen en legitimatie van de zorgorganisatie
is het bieden van goede zorg aan cliënten
De raad van bestuur en de raad van toezicht hanteren waarden en
normen die passen bij de maatschappelijke positie van de organisatie
De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een
adequate invloed van belanghebbenden.
De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol
verantwoordelijke voor de governance van de zorgorganisatie

Voldoet

Hieronder vindt u een korte toelichting m.b.t. welk(e) principe(s) Woonzorggroep Samen de
komende jaren voor een bijzondere veranderopgave wordt gesteld en wat het voorgenomen
beleid ter zake is:

De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar
maatschappelijke doelstelling

Voldoet

De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke
doelstelling van de zorgorganisatie.
De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun
professionaliteit en deskundigheid

Voldoet

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de naleving van de principes van de
Governancecode Zorg (versie 2017):
De principes van de Governancecode Zorg (versie 2017)

Voldoet

Voldoet
Voldoet

"Het samenspel tussen de RvT en de RvB ontwikkelt zich continu. De focus van de komende
periode is erop gericht om de uitdagingen die er voor de ouderenzorg zijn (met als grootste de
toename van het aantal ouderen en afnemende beroepsbevolking) doeltreffend het hoofd te
bieden. De maatschappelijke doelstelling voor Samen is om de zorg voor ouderen toegankelijk te
houden, nu en in de toekomst. De Raad van Toezicht wordt in een vroeg stadium betrokken bij de
stappen die de organisatie hierin zet. De nadruk zal hierbij liggen op de implementatie van de
nieuwe strategie, het arbeidsmarktbeleid, de kwaliteitsontwikkeling in brede zin en de
technologische ondersteuning bij zorg en dienstverlening."

Voldoet
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3.2 Raad van Bestuur
Woonzorggroep Samen beschikt over een tweehoofdige Raad van Bestuur. In 2021 is de
heer ir. J.G.M. Groenendijk opgevolgd door mevrouw C.M.M. Ineke. Mevrouw drs. C.
Beentjes is aangebleven als lid van de Raad van Bestuur.
Naam
De heer ir. J.G.M. Groenendijk

Bestuursfunctie
Voorzitter Raad van
Bestuur

Functie vervuld: van 1 februari 2011 tot 1 augustus 2021
Mevrouw C.M.M. Ineke
Voorzitter Raad van
Bestuur

Nevenfunctie
−
Lid Actiz Kerngroep Wonen en
Zorg (tot 1 mei 2021)
−
Lid RvT Stichting de Opbouw
−
Voorzitter RvC Mozaïek Wonen

−
−
−
−
−

Lid Actiz commissie Arbeid
Voorzitter RvT Raphaelstichting
Lid RvC Woonwaard Alkmaar
Toezichthouder Partners voor Jeugd
Bestuurslid Nationale Zorgklas

Functie vervuld sinds: 12 juli 2021
Mevrouw drs. C. Beentjes

Lid Raad van
Bestuur

−
−
−

Voorzitter Actiz Kerngroep Zorg Thuis
Lid bestuur ZWplus
Voorzitter Technische Commissie HV
Vrone

Functie vervuld sinds: 1 juni 2016

3.2.1 Portefeuilleverdeling
De portefeuilleverdeling van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
-

De Raad van Bestuur acteert als geheel en opereert op basis van de principes van
consensus en collegialiteit.
Een aantal onderdelen wordt als eerste bij de voorzitter ondergebracht; het
strategisch beleid, eerste aanspreekpunt voor RvT, boegbeeldfunctie en
voorzitterschap van MT en bestuursoverleg

-

De zorginhoudelijke portefeuilles zijn over beide bestuurders verdeeld; hetzelfde geldt
voor de ondersteunende portefeuilles.
Logische lijnen worden gevolgd: verantwoordelijkheid voor de Wlz betekent ook
verantwoordelijkheid voor de zorgcontractering Wlz en de aansturing van het MT-lid
met de verantwoordelijkheid voor de productlijn Wlz.
Een evenwichtige verdeling van taken en aandachtsgebieden, aansluitend bij de
kwaliteiten binnen de Raad van Bestuur, met een zekere mate van onderlinge
afhankelijkheid.
Het zijn van het eerste aanspreekpunt voor de medezeggenschap, OR, CCR en V&VAR,
wordt over beide bestuurders verdeeld.
In het kader van de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als
geheel, voeren beide leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk de jaargesprekken
met de MT-leden. De leden Raad van Bestuur voeren de bilaterale overleggen met de
MT-leden doorgaans afzonderlijk.

-

-

-

-

De heer ir. J.G.M. Groenendijk /
Mevrouw C.M.M. Ineke
Organisatiebrede portefeuilles
Strategisch beleid
Medezeggenschap OR
Raad van Toezicht overall en
audit

Mevrouw drs. C. Beentjes

Specifieke portefeuilles
Wet langdurige zorg
WMO/Welzijn Services en
Diensten
Stakeholdermanagement en
ketenzorg
Externe woordvoering

Specifieke portefeuilles
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ), Eerstelijns
Verblijf (ELV) en eerstelijns paramedische
behandeling
Thuiszorg
Innovatie producten en markten
Zorgcontractering wijkverpleging, GRZ, ELV en
eerstelijns paramedische behandeling
P&O
Kwaliteit, ICT en bemiddelingsbureau Zorg &
Wonen
Bestuursbureau (VZ en lid RvB)

-

Marketing & communicatie

-

Zorgcontractering Wlz en Wmo
Financiën en Control
Facilitair bedrijf
Vastgoed
Bestuursbureau (VZ en lid RvB)

Organisatiebrede portefeuilles
Kwaliteit en veiligheid
Organisatieontwikkeling
Medezeggenschap CCR en V&VAR
Organisatieontwikkeling en scholing
Raad van Toezicht kwaliteit en veiligheid
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3.2.2 Accreditatie en honorering Raad van Bestuur
Aan de heer Groenendijk is op 1 januari 2016 accreditatie toegekend als bestuurder in de
zorg en de heer Groenendijk is opgenomen in het openbaar register van geaccrediteerde
bestuurders in de zorg van de NVZD. Mevrouw Beentjes heeft per 1 juni 2017 accreditatie
verkregen als bestuurder in de zorg en is tevens opgenomen in het register van
geaccrediteerde bestuurders in de zorg van de NVZD. Mevrouw Ineke heeft per mei 2019
accreditatie verkregen als bestuurder in de zorg en is tevens opgenomen in het register
van geaccrediteerde bestuurders in de zorg van de NVZD.
Op 30 november 2015 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een
nieuwe regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen voor de zorg- en welzijnssector
gepubliceerd in de Staatscourant, die per 1 januari 2016 in werking is getreden. Op basis
van deze regeling is Woonzorggroep Samen ingedeeld in klasse IV, met een bijbehorend
bezoldigingsmaximum van € 193.000 voor 2021.
De bezoldiging van de heer Groenendijk, mevrouw Beentjes en mevrouw Ineke vallen
binnen het in 2021 geldende bezoldigingsmaximum.
In 2021 zijn de volgende onkosten vergoed aan de leden van de Raad van Bestuur:
Hans Groenendijk
Reiskosten
KM-vergoeding (onbelast)
Parkeergeld WKR
Telefoonvergoeding
Verblijfskosten
Uitbetaling reiskosten MKSA
ivm uitruil
Totaal

Tanja Ineke
€ 366,19
€ 81,32

€ 1.179,90

Caroline Beentjes
€ 970,93
€ 299,82
€ 6,00
€240,00
€75,00

€ 1.185,67

€ 1.591,75

€ 871,78

€ 5,77

€ 25,40
€ 398,87
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3.3 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Woonzorggroep Samen handelt in haar toezichthoudende functie
conform de gedragscode en richtlijnen van de Governancecode Zorg 2017. De leden van de
Raad van Toezicht van Woonzorggroep Samen zijn lid van de koepel van toezichthouders de
NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders Zorgsector). Langs deze weg worden zij onder
meer op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. De leden van de Raad van
Toezicht bewaken zowel de collectieve deskundigheid van de raad als ook de eigen individuele
deskundigheid. De diversiteit in deskundigheid is evenredig over de leden verdeeld. Tenminste
één lid beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg. Voor de Raad van Toezicht van
Woonzorggroep Samen is een profiel beschikbaar. De leden zijn onafhankelijk. De Raad van
Toezicht evalueert jaarlijks het functioneren van de Raad van Bestuur en het eigen
functioneren.
De Raad van Toezicht van Woonzorggroep Samen heeft in het verslagjaar vijfmaal vergaderd in
aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Hiernaast heeft de raad tweemaal een werkbezoek
gebracht waarin themabesprekingen centraal stonden.
Tijdens de vergaderingen en de werkbezoeken is aandacht besteed aan onder meer de
volgende onderwerpen:
Strategietraject
Bestuurlijke continuïteit
Regionale samenwerking zoals bijvoorbeeld ‘Van vergrijzing naar vernieuwing in de
Kop van Noord-Holland’
Personeel gerelateerde onderwerpen: verzuim, in- en uitstroom.
Potentiële nieuwbouw
Accountantsverslag, jaarrekening en jaardocument 2020
Jaarrekening 2020 Stichting Steunfonds Zuster Kueter
Strategische monitor (kwartaalrapportages)
Corona-situatie
Bestuurlijke continuïteit: werving nieuwe bestuurder
Herontwikkeling locatie Maria Mater
Diverse themabesprekingen in het kader van het strategietraject
Nieuwbouw locatie Hippolytushoef
Kwaliteitsonderwerpen (Kwaliteitskader, HKZ, informatieveiligheid, zorgbeleid,
kwaliteitsorganisatie, resultaten externe audits, rapportages IGJ)
Financiële onderwerpen (financiële rapportages, risicobeoordeling)
Interim-controle 2021: managementletter en Plan van Aanpak
Kaderbrief 2022
Voortgang Kwaliteitsplan 2020-2021
Jaarplan 2022 en begroting 2022

Tijdens de vergaderingen zijn, voor zover van toepassing, de eerder genoemde
onderwerpen goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld, een remuneratiecommissie, een
auditcommissie en een commissie Kwaliteit en Veiligheid (K&V). De voorzitter en
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht hebben zitting in de remuneratiecommissie. De
voorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als voorzitter van de remuneratiecommissie.
Zowel in de auditcommissie als in de commissie kwaliteit en veiligheid hebben twee leden
van de Raad van Toezicht zitting. De Raad van Bestuur is bij de vergaderingen van de
auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid aanwezig tenzij de commissie
hierover anders beslist. De manager Financiën en Control (F&C) treedt op als ambtelijk
secretaris van de auditcommissie. De manager Kwaliteit, Informatiebeleid en
Bemiddelingsbureau Zorg & Wonen (KIB) treedt op als secretaris van de commissie
kwaliteit en veiligheid. Voor beide commissies zijn reglementen beschikbaar.
De Raad van Toezicht houdt binnen de beleid- en begrotingscyclus toezicht op de strategie
en prestaties van de organisatie. Hiertoe ontvangen zij ter bespreking en goedkeuring het
meerjarenbeleidsplan, de kaderbrief, het jaarplan en de begroting van Woonzorggroep
Samen. In het meerjarenbeleidsplan is de missie, de visie en het strategisch beleid van
Woonzorggroep Samen uiteengezet. In het jaarplan van Woonzorggroep Samen zijn de
centrale doelstellingen en projecten voor het komende jaar opgenomen.
Middels de strategische monitor (kwartaalrapportage) legt de Raad van Bestuur
verantwoording af over het jaarplan van Woonzorggroep Samen aan de Raad van Toezicht.
Hiernaast wordt de Raad van Toezicht structureel geïnformeerd over de belangrijkste
interne en externe ontwikkelingen. De Raad van Toezicht vervult een belangrijke
klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur.
Een delegatie van de Raad van Toezicht voert tweemaal per jaar een overleg met de
ondernemingsraad en jaarlijks met de centrale cliëntenraad van Woonzorggroep Samen.
Ook wordt jaarlijks een overleg vormgegeven tussen de drie adviesorganen (OR, CCR en
V&VAR), de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ook spreekt de Raad van Toezicht
met (leden van) het managementteam van Woonzorggroep Samen, onder meer door
middel van een jaarlijks overleg met het voltallige MT, door middel van themabesprekingen
en tijdens de werkbezoeken aan de clusters. De Raad van Toezicht hecht groot belang aan
deze contacten, omdat zij hierdoor op een andere wijze dan via de Raad van Bestuur
geïnformeerd wordt over de gang van zaken binnen de organisatie.
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3.3.1 Samenstelling Raad van Toezicht
Naam
De heer J. Verschoor

Functie
Voorzitter Raad van
Toezicht
Voorzitter Remuneratiecommissie

Mevrouw R.H.M.
Vernimmen

Lid Raad van Toezicht
Lid Remuneratiecommissie
Voorzitter Commissie
Kwaliteit & Veiligheid
Lid Raad van Toezicht
Lid Commissie Kwaliteit &
Veiligheid
-

Mevrouw M.J.W. van
Wuijtswinkel

Mevrouw D.P.M. Boekweit

Lid Raad van Toezicht
Lid Auditcommissie

(Neven)functies
Voorzitter Raad van Toezicht Lentis
Lid Commissie Aanpak Leerlingendaling OCW
Lid Stuurgroep Pact West-Friesland 7.1

-

-

De heer R.C.P. Bruins

Lid Raad van Toezicht
Voorzitter
Auditcommissie

-

Raad van Bestuur OLVG Amsterdam
Lid Raad van Toezicht GGnet (vanaf 1 september
2021)
Lid Adviesraad Trimbos Instituut
Manager Behandelzaken van één FACT-team en
klinisch psycholoog bij GGZ Friesland (tot 31-10-2021)
Supervisor van GZ-psychologen in opleiding tot
klinisch psycholoog
Directeur Informatievoorziening, Financiën & Control
van de Stichting Antoni van Leeuwenhoek; het
Nederlands Kanker Instituut, Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis en diverse kleinere (steun)stichtingen/BV’s
Lid Raad van Toezicht en voorzitter van de
Auditcommissie van Stichting Kleinschalig Wonen
Westwoud (tot 1 april 2021)
Financieel Directeur GGZ Friesland (tot 1 december
2021)
Financieel Directeur Schadenberg Groep (vanaf 1
december 2021)
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Den
Helder
Voorzitter Auditcommissie Woningstichting Den
Helder
Lid Raad van Toezicht Stichting Netwerk Hoorn

3.3.2 Honorering Raad van Toezicht
De honorering van de Raad van Toezicht voor 2021 is vastgesteld op 7,5% voor de leden en 11,25%
voor de voorzitter van het voor Woonzorggroep Samen in 2021 geldende bezoldigingsmaximum
van €193.000. Dit komt dit neer op de volgende vergoeding:
- Voorzitter
€ 21.715,- Overige leden
€ 14.475,-
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3.4 Medezeggenschap Cliënten
De medezeggenschap van cliënten is binnen Woonzorggroep Samen vormgegeven door een
centrale cliëntenraad in combinatie met lokale raden/bewonerscommissies. De
medezeggenschap van cliënten was in 2021 als volgt georganiseerd:
- Op elke locatie van Woonzorggroep Samen wordt een lokale cliëntenraad/
commissie/bewonersraad opgericht die zich bezighoudt met onderwerpen die direct
invloed hebben op de zorg en welzijn zoals die dagelijks wordt ervaren. De lokale
commissie heeft betrekking op de zorg op de locatie, maar ook op de geboden zorg en
diensten in het betreffende dorp en omgeving.
- De centrale cliëntenraad van Woonzorggroep Samen zal zich gezien de verzwaarde eisen
met name buigen over beleidsmatige zaken en zal als gesprekspartner fungeren voor
onder andere het zorgkantoor, verzekeraars, IGJ en de Raad van Toezicht. Gelet op de
verzwaarde eisen zijn leden voor de raad gezocht met expertise op bepaalde
onderwerpen.
- De leden van de CCR fungeren als contactpersoon naar de lokale commissie om
zodoende de lokale problematiek mee te kunnen nemen naar centraal niveau.
De CCR, bestaande uit vijf leden, heeft in 2021 gefunctioneerd op basis van de
medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement. Actief signaleren, adviseren en
verbinden blijven de rollen van de centrale cliëntenraad, maar nu vanuit een externe positie
en niet meer vanuit de afvaardiging van de lokale cliëntenraden. De nieuwe raad blijft
onverminderd opkomen voor het welzijn en de belangen van alle cliënten van
Woonzorggroep Samen en hun naasten. Zij doet dit vanuit de visie waarbij de wens en de
behoefte van de cliënt centraal staat, het leefklimaat en de zorg zoveel mogelijk zijn
afgestemd op deze behoefte. Er is directe zeggenschap mogelijk door de cliënt zelf en
indirect door de lokale cliëntenraad.

Vanuit de CCR is een portefeuilleverdeling opgesteld, conform het organisatiemodel van
Woonzorggroep Samen opgedeeld per productlijn. De voorzitter CCR is secundus inter pares
op alle portefeuilles. Aan de hand van de verdeling hebben de portefeuillehouders contact
met de locaties binnen Woonzorggroep Samen. Dit met gebruikmaking van de reeds
bestaande lokale raden of bewonerscommissies. Op dit moment zijn nog niet alle locaties
van een aanspreekpunt voorzien.

Door het Landelijke Orgaan Cliëntenraden (LOC) is in 2021 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd
met als doel om te achterhalen of Samen reeds een duurzame clientmedezeggenschapstructuur
heeft of dat optimalisaties en verbeteracties gewenst zijn. Naar aanleiding van de
onderzoeksresultaten is een plan van aanpak opgesteld dat in 2021 heeft geresulteerd in:
- Herijking van het medezeggenschapsbeleid met afvaardiging van Samen en de lokale raden en
bewonerscommissies met als doel éénduidig beleid;
- Een pilot met Tapster met als doel laagdrempelige communicatie en betrokkenheid te vergroten;
- Aansluiting bij het project informele zorg;
- Start van een training medezeggenschap voor alle betrokken bij lokale medezeggenschap
(afronding april 2022);
- Aansluiting van Samen bij het Samen Medezeggenschap actieteam Radicale Vernieuwing Zorg
waar de samenwerkingsdriehoek bewoner, informele zorg en zorgmedewerker
(driehoekskunde) centraal staat.
In 2022 zal het nieuwe medezeggenschapbeleid worden vastgesteld en zal de lokale
medezeggenschap op alle locaties/teams worden ingevuld, zodat ook de CCR optimaal vanuit de
locaties gevoed wordt over de aspecten die bij de bewoners of mantelzorgers spelen.
Het afgelopen jaar zijn er 4 reguliere overlegvergaderingen geweest met een vertegenwoordiging
vanuit de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft de CCR meermaals zonder de RvB vergaderd en hierin
ook de evaluatie van de CCR besproken. In 2021 heeft de CCR advies uitgebracht over:
- Voortgangsnotitie Kwaliteitsplan 2020-2021
- Jaarrekening 2020
- Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid
- Beleidsplan Brandveiligheid
- Notitie Samen Slim Leren
- Kaderbrief 2022
- Voortzetting participatie Radicale Vernieuwing Zorg
- Jaarplan 2022 en begroting 2022
De CCR heeft in 2021 ingestemd met:
- Interieurplan nieuwbouw Hippolytushoef
- Interieurplan verbouw Maria Mater
- Meting clientervaringen Langdurige Zorg
- Kwaliteitsjaarverslag 2020
- Kwaliteitsplan 2022
- Kwaliteitsindicatoren Langdurige Zorg verslagjaar 2021
- Openbare tarievenlijst 2022
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3.5 Medezeggenschap Personeel
De medezeggenschap voor personeel is centraal georganiseerd. Op concernniveau
beschikt Woonzorggroep Samen over een ondernemingsraad, waarin ieder cluster en het
centraal bureau zijn vertegenwoordigd. In het verslagjaar heeft zesmaal een formele
overlegvergadering plaatsgevonden met de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur
van Woonzorggroep Samen. In Corona-tijd heeft er wekelijks overleg plaatsgevonden
tussen de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur inzake de actuele ontwikkelingen
ten gevolge van de Corona-situatie. Ook heeft de ondernemingsraad eenmaal met een
delegatie van de Raad van Toezicht gesproken in aanwezigheid van de Raad van Bestuur
en eenmaal met de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en overige adviesorganen.

De ondernemingsraad heeft in 2021 ingestemd met:
Kwaliteitsjaarverslag 2020
Notitie ‘Inzet Samen-assistent binnen ADL t.g.v. Corona-situatie’
Notitie Slaapdienst
Regeling SamenFlex
Regeling Studiefaciliteiten
Kwaliteitsplan 2022
Werkwijze RI&E
De ondernemingsraad heeft in 2021 advies uitgebracht over:
Voortgangsnotitie Kwaliteitsplan 2020-2021
Notitie ‘Doorontwikkeling bemiddelingsbureau Samen’
Herinrichting ANW-zorg
Notitie ‘Optimalisatie organisatie onderhoud’
Flexibele schil Samen
Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid
Beleidsplan Brandveiligheid
Kaderbrief 2022

3.6 Medezeggenschap Verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren
De medezeggenschap van verpleegkundige en verzorgende beroepsbeoefenaren is
binnen Woonzorggroep Samen vormgegeven door een verpleegkundige en verzorgende
adviesraad op concernniveau. Na de herziening van het reglement van de V&VAR in 2019,
wordt voldaan aan de vereisten vanuit de Governancecode Zorg 2017 en is het reglement
van de V&VAR meer in lijn komen te liggen met de opzet van de reglementen van de
overige adviesorganen. De V&VAR is in het verslagjaar tienmaal bijeengekomen, waarbij
een deel van de vergaderingen is bijgewoond door de Raad van Bestuur.
De V&VAR heeft in 2021 adviezen uitgebracht over de volgende onderwerpen:
Kwaliteitsjaarverslag 2020 (instemming)
Kwaliteitsplan 2022 (instemming)
Voortgangsnotitie Kwaliteitsplan 2020-2021
Herinrichting ANW-zorg
Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid
Kaderbrief 2022
Tevens is de V&VAR betrokken geweest bij de volgende inhoudelijke thema’s:
Strategietraject
Jaarplan en begroting 2022

Tevens is de OR betrokken geweest bij de volgende inhoudelijke thema’s:
Strategietraject
Jaarplan en begroting 2022
Mede op basis van de instemming en adviezen van de ondernemingsraad zijn door de
Raad van Bestuur definitieve besluiten ten aanzien van bovenstaande onderwerpen
genomen.
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4. Algemeen beleid
19

4.1 Meerjarenbeleid
Kernwaarden
De kernwaarden van Woonzorggroep Samen duiden aan wie we zijn en bepalen ons denken
en handelen. Onze kernwaarden geven aan waar we voor staan, wat ons verbindt, waar we
in geloven en wat essentieel is in onze houding en gedrag.

In het voorgaande strategisch beleidsplan van Woonzorggroep Samen is de keuze gemaakt
voor het bouwen van een strategiehuis. Het strategiehuis is een krachtig beeld en heeft zijn
waarde bewezen als ‘kapstok’ voor het beleidsproces. Deze kapstok is dan ook
vastgehouden voor het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van Woonzorggroep Samen.

De kernwaarden van Woonzorggroep Samen zijn: actief, verbindend en oprecht.
Hoger en gewaagd doel
Het hoger doel van Woonzorggroep Samen is simpel geformuleerd onze bestaansreden. Het
geeft antwoord op vragen als ‘Waarom zijn wij op aarde? Wat is onze essentie? Wat willen
wij voor onze omgeving betekenen? Wat is onze bijdrage aan de samenleving?
Het hoger doel van Woonzorggroep Samen voor de periode 2017-2021 luidt als volgt:
Woonzorggroep Samen is úw partner bij het ouder worden
Als géén ander begrijpen wij de eigenheid van uw leefwereld
Het gewaagd doel van Woonzorggroep Samen is specifieker; wat is onze ambitie voor de
komende jaren; het is een uitdagende droom met een deadline. Ons gewaagd doel voor de
komende jaren is:
Samen naar de top: in 2021 kiest u bij Woonzorggroep Samen voor uitstekende kwaliteit
in een veilige en prettige woonomgeving

Dit gewaagd doel vormt het dak van ons strategiehuis. Vanuit een stevig fundament en de
pijlers die inhoud geven aan nieuwe ontwikkelingen, wordt het dak van het strategiehuis met
het gewaagd doel gerealiseerd. Ons strategiehuis bestaat, tussen het fundament en het dak,
uit twee pijlers en een ronddraaiende cirkel. De pijlers geven twee belangrijke nieuwe
ontwikkelingen aan: ‘Samen voor Elkaar’ en ‘Samen specialist’. In de cirkel zijn de nieuwe
ontwikkelingen opgenomen die nodig zijn om zowel de beide pijlers als het fundament en
het dak te realiseren: ‘Samenwerken’ en ‘Samen medewerkers’. De cirkel staat dan ook in
verbinding met beide pijlers, het fundament ‘Samen aan de Basis’ en het dak ‘Samen naar de
Top’.
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4.2 Algemeen beleid: verslagjaar 2020
21

4.2.1 Fundament: ‘Samen aan de Basis
In navolging op afgelopen jaren is ook in 20201 weer verder gewerkt aan de versteviging van het
fundament. Om alle ambities en gewenste verandering en vernieuwing binnen Woonzorggroep Samen
vorm te geven, is een stevig fundament noodzakelijk. Zoals beschreven in het strategiehuis bestaat het
fundament ‘Samen aan de Basis’ uit tevreden cliënten, tevreden medewerkers, kwaliteit van zorg,
optimale informatievoorziening, financieel gezond en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In 2021 is met hulp van FACIT een extern cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd binnen de
Langdurige Zorg. Samen scoort zowel bij de bewoners als vertegenwoordigers hoge cijfers op de NPSscore: NPS bewoners 72,2 (was 70), NPS vertegenwoordigers 80,1 (was 74,3). Ook de gegeven
rapportcijfers laten een positief beeld zien. De medewerkers van Samen krijgen gemiddeld een 8,5
(was 8,5) en de organisatie wordt beoordeeld met gemiddeld een 7,9 (was 7,9). In 2021 is de
cliënttevredenheid binnen Woonzorggroep Samen tevens in kaart gebracht middels de eindevaluaties
cliënten, tussentijdse evaluaties en Zorgkaart Nederland. Eind 2021 heeft Woonzorggroep Samen 401
beoordelingen voor intramuraal, 191 beoordelingen voor de thuiszorg, en 80 beoordelingen voor
Revalidatie & Behandeling op Zorgkaart Nederland. Het aantal mensen dat Woonzorggroep Samen
aanbeveelt voor de thuiszorg is 100%. Het aantal mensen dat Woonzorggroep Samen aanbeveelt voor
intramuraal en Revalidatie & Behandeling is respectievelijk 93% en 91%. Het gemiddelde cijfer gegeven
op Zorgkaart Nederland betreft voor de thuiszorg een 8,5, intramuraal een 8,1 en Revalidatie &
Behandeling een 7,9. Naast Zorgkaart Nederland voert Woonzorggroep Samen ook nog interne
tussentijdse evaluaties en eindevaluaties uit. In de tussentijdse evaluatie wordt onder andere de NPSscore uitgevraagd, deze bedroeg voor 2021 gemiddeld +85. In de eindevaluatie scoort Woonzorggroep
Samen over 2021 gemiddeld een score van 3,4 op een vierpuntschaal met betrekking tot de vraag ‘Zou
u Samen aanbevelen?
Corona heeft een sterke invloed op het ziekteverzuim gehad met momenten dat het verzuim boven de
tien procent is gestegen. Inmiddels is de dalende trend weer ingezet, echter is duidelijk merkbaar dat
de naweeën van Corona nog aanwezig zijn. Enerzijds door langdurige uitval en door complexe
revalidatietrajecten van collega’s die Corona gehad hebben. Anderzijds komt, nu de druk wat afneemt,
ook de mentale stress naar boven. Het voortschrijdend verzuimpercentage van Woonzorggroep Samen
bedroeg eind 2022 8,3%. Dit ligt behoorlijk boven de gestelde interne norm van 5%, maar past wel
binnen het beeld wat zowel in heel Nederland als ook in de (ouderen)zorg is terug te zien. Het is echter
zaak dat de dalende trend verder door te zetten in 2022 omdat een gezonde basis essentieel is om de
toekomst tegemoet te kunnen treden. Het verzuimbeleid zal derhalve ook in 2022 weer een belangrijk
onderwerp zijn evenals de verdere uitwerking van de plannen rondom duurzame inzetbaarheid van
medewerkers.

Een belangrijk ICT georiënteerd project is de implementatie van het project Microsoft Office
365 in de gehele organisatie. Reeds in 2019 zijn voorbereidingen getroffen en door Corona is
in 2020 vervroegd gestart met de implementatie van Office 365. De ondersteunde diensten,
verpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en de afdeling R&B zijn gestart met het werken in
de Cloud en hebben allen een nieuwe device ontvangen. Deze periode heeft gemaakt dat
we versneld meer digitaal zijn gaan werken. In 2021 is de implementatie van Office 365 ook
verder uitgerold over de zorgteams en dit kent een doorloop in 2022.
In oktober 2021 is het HKZ keurmerk behaald o.b.v. van de nieuwe normen (gebaseerd op de
ISO 9001 / 2015). Hiermee toont de organisatie aan te voldoen aan een (erkend)
kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg.
Met betrekking tot het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen verwijzen we u
graag naar pagina 26.
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4.2.2 Samen voor Elkaar
Samen voor Elkaar heeft betrekking op het neerzetten van de locaties als middelpunt in
de kernen en het nastreven van lokale verankering. Vanuit de lokale verankering streeft
Woonzorggroep Samen er naar om een passend woon- en zorgaanbod te bieden in de
grote kernen van het verzorgingsgebied.
Na het woon- en zorgaanbod in de afgelopen 10 jaar te hebben uitgebreid met de opening
van kleinschalig wonen in Warmenhuizen en Anna Paulowna en het vernieuwde Lelypark
in Wieringerwerf is als volgende stap gewerkt aan de nieuwbouw in de kern
Hippolytushoef. Een belangrijk uitgangspunt bij de nieuwbouw in de kern Hippolytushoef
is een woonconcept dat het mogelijk maakt dat een zo breed mogelijke doelgroep binnen
de herontwikkelde locatie kan wonen. Dit betekent concreet dat we plaats bieden aan een
mix van bewoners met verschillende achtergronden (bijv. psychogeriatrische en
somatische cliënten). In 2021 heeft de bouw van de twee panden ‘Hof van Wieringen’ en
‘Ulkediep’ vorm gekregen en medio 2022 verhuizen de bewoners van de tijdelijke locatie in
Wieringerwaard terug naar Hippolyushoef.
De planvorming ten aanzien van de herontwikkeling van de Zandstee is in 2021 gestart en
kent een doorloop in 2022. Tevens zijn in 2021 de mogelijkheden voor een nieuwe locatie
in Middenmeer in samenwerking met WoonCompagnie en de gemeente Hollands Kroon
verder onderzocht. Hieromtrent is reeds een intentieovereenkomst ondertekend. De
verdere planontwikkeling zal in 2022 worden vormgegeven.

In 2021 is de herontwikkeling van Maria Mater vormgegeven. Deze locatie is geheel
in eigendom van Woonzorggroep Samen. Door de toename van de vraag
naar verpleeghuiszorg zal deze locatie stap voor stap geschikt worden gemaakt om ook
verpleeghuiszorg in de appartementen te kunnen bieden. Mensen kunnen ervoor kiezen
om dit met een volledig pakket thuis (VPT) te doen en daarmee het appartement zelf huren
of via een ZZP waardoor de huisvesting onderdeel is van het totale arrangement.
Woonzorggroep Samen ondersteunt de keuze voor een VPT, maar merkt in de praktijk
dat veel mensen kiezen voor een ZZP-pakket omdat de eigen bijdrage daar gunstiger
uitvalt. Begin 2021 werd al in 30 appartementen verpleeghuiszorg geboden.
In de nieuwe vleugel in Maria Mater gaat gewerkt worden volgens het nieuwe concept van
de ‘buurtjes’. Een groep medewerkers met de bewoners en informele zorg organiseert hier
alles. Dit vraagt om een andere manier van werken en specifieke competenties van
medewerkers die georiënteerd zijn op Wonen en Welzijn. De huidige krapte op de
arbeidsmarkt en de veranderende vraag van ouderen maakt dat anders moet worden
gekeken naar het aantrekken van nieuwe medewerkers. De functie-eisen verruimen en het
werken met autorisaties per handeling (conform bestaande BIG beleid) biedt kansen om
een bredere doelgroep van anders opgeleide kandidaten aan WZG Samen te binden. In dit
kader is per 1 december een pilot gestart binnen het buurtje in de vleugel van Maria
Mater. In deze pilot wordt met een mix van huidige functies en instroom vanuit ‘anders
opgeleiden’ binnen de welzijnsfuncties zorg geleverd. Alle ervaringen die in Maria Mater
worden opgedaan, worden gebruikt voor andere woonzorglocaties waar dit de komende
jaren mogelijk ook zal gaan spelen.
Een belangrijk initiatief dat bijdraagt aan de locaties als middelpunt in de kernen zijn de
buurtkamers. Eind 2021 zijn de buurtkamers in Angelapark, Hornhoeve, Jozefpark,
Sabinahof en Huis ten Oghe officieel geopend. De buurtkamers zijn een samenwerking
tussen bewoners, vrijwilligers, de gemeente Schagen, Wonen Plus Welzijn, Woonzorggroep
Samen en Wooncompagnie en worden gerund door vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn.
In de buurtkamers staat ontmoeten centraal en worden dan ook tal van activiteiten
georganiseerd om sociale interactie vorm te geven.
Tevens gaat het in deze pijler ook over de samenwerking met de informele zorg. Om de
samenwerking met en de rol van de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) te
versterken is in 2021 een start gemaakt met de implementatie van het nieuwe vrijwilligersen mantelzorgbeleid.
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4.2.3 Samen Specialist
Woonzorggroep Samen heeft in meerjarenbeleidsplan gekozen om expert in de langdurige
dementiezorg, thuiszorg en revalidatiezorg te worden. In de pijler Samen Specialist worden
deze onderdelen verder ontwikkeld.

Langdurige zorg
Persoonsgericht werken staat vanuit de visie wonen en welzijn binnen Samen centraal.
Onze energie is in 2021 uitgegaan naar gerichte inzet voor persoonsgerichte aandacht voor
welzijn en zorg. Voorbeelden hiervan zijn individuele activiteiten vanuit wat de bewoner
wenst en het continueren van onze teamontwikkeling in persoonsgericht werken. Dit doen
we niet alleen. Met Geriant zijn we de bewonersreis aan het verbeteren zodat de bewoner
en mantelzorger zich thuis voelen als hun naaste bij Samen komt wonen.
In 2021 is veel bewustwording in de teams gebracht over de wet zorg en dwang. Onder
andere door het bespreken van casuïstiek in de teams, scholingen en vanuit de commissie
zorg in vrijheid en veiligheid te bespreken hoe invulling kan worden geven aan ‘nee tenzij’.
Ook zijn we voortvarend met het team vrijheid en veiligheid vanuit Radicale Vernieuwing
Zorg aan de slag om de Wet zorg en dwang te onderzoeken en op de juiste manier te
interpreteren in belang van de bewoner. Onze palliatieve zorg is gestart met de
implementatie van de SigMa-methodiek. De methodiek is ontwikkeld om palliatieve zorg in
verpleeghuizen te verbeteren en bestaat uit instrumenten die ondersteunen bij het tijdig
en nauwkeurig signaleren van veranderingen in behoeften bij verpleeghuisbewoners. De
kwaliteitsverpleegkundigen hebben hun positie binnen de zorgteams verkregen wat
(in)direct bijdraagt aan kwaliteitsverbeteringen per zorgteam.
Vanuit de langdurige zorg zijn in 2021 verschillende samenwerkingsinitiatieven gestart en
deze worden gecontinueerd in 2022. Voorbeelden zijn het warmer welkom in
samenwerking met Geriant. Hierin staat het levensverhaal en wonen zoals thuis (na
verhuizing) en behouden van een zo goed mogelijk welbevinden van bewoner en
mantelzorger centraal. Intern worden de samenwerkingsrelaties met onder andere de
behandeldienst en de thuiszorg versterkt. Verder hebben we onze samenwerking met het
mantelzorgcentrum en de samenwerking met de regionale ROC’s geïntensiveerd. Deze
laatste twee dragen bij aan o.a. onze visie om veel meer mét de mantelzorgers samen te
werken en zoveel mogelijk praktijk en theorie bij elkaar te brengen in het leren en werken.

Revalidatie & Behandeling
In navolging van de langdurige zorg heeft ook het Cluster Revalidatie & Behandeling zich gebogen
over specialisatie. Hier lagen ambitieuze, inhoudelijke plannen aan ten grondslag. Deze zijn
noodgedwongen op een lager pitje gekomen door de Corona-situatie in 2020-2021 en de
noodzakelijke reorganisatie. Binnen de afdeling is, in samenwerking en afstemming met andere
bedrijfsonderdelen, veel tijd besteed aan het juist tegemoet treden van de Corona-pandemie qua
voorbereiding, scholing en uitvoeren van maatregelen.
Gedurende een aantal jaar was er sprake van een negatief financieel resultaat binnen het cluster
Revalidatie en Behandeling Samen (hierna: R&B) . Dit negatieve resultaat heeft zich, ondanks dat
er verscheidene acties waren ondernomen, voortgezet in 2020. Dit heeft ertoe geleid dat het
noodzakelijk was om behandeling en zorg die we binnen R&B bieden, anders te organiseren. In
2020 en 2021 heeft hierop een reorganisatie plaats gevonden om R&B weer financieel gezond en
toekomstbestendig te maken. Dit is onder andere bewerkstelligd door een reductie van 90 naar
70 bedden GRZ en ELV en een efficiëntere inzet in de eerste lijn.
In 2021 is hard gewerkt aan het programma ‘Langer Vitaal thuis’. Het programma heeft tot doel
ouderen zo lang en fit mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten blijven wonen met behoud
van kwaliteit van leven. Het programma helpt om zelfredzaamheid te behouden of te verbeteren.
Het uitgangspunt hierbij is dat alles wat iemand nog zelf kan of weer kan leren niet uit handen
wordt genomen door de professionele zorg.
Na de oprichting van het Verpleegkundig Technisch Team (VTT) in 2020, is in 2021 sprake
geweest van een herpositionering van het VVT. Het VVT is dichter bij de medische dienst en de
gespecialiseerd verpleegkundigen gepositioneerd binnen het cluster Revalidatie & Behandeling
om zodoende ook de specialistische deskundigheid verder uit te breiden.
Thuiszorg
Er is in 2021 veel aandacht geweest voor het verder professionaliseren van de Thuiszorg. De
thuiszorg is een belangrijk onderdeel van Samen en is daarnaast tevens het voorportaal van de
langdurige zorg en belangrijk voor het Revalidatie- & Behandelcentrum t.a.v. uitstroom van
cliënten naar huis. In 2021 zijn door middel van het programmaplan Thuiszorg verdere stappen
gezet om de thuiszorg toekomstbestendig in te richten en daarmee met Samen Thuiszorg een
belangrijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan de missie van Samen: uw partner bij het ouder
worden. Het programmaplan richt zich op het op orde brengen van processen, inzetten van
(technologische) hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld de medicijndispencer, en de samenwerking met
zowel de andere productlijnen binnen Samen als ook de externe relaties in onze regio.
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4.2.4 Samenwerken
Samenwerking staat centraal in ons stakeholdersbeleid, het meerjarenbeleidsplan en het
strategiehuis van Woonzorggroep Samen. Op alle niveaus binnen de organisatie wordt
geïnvesteerd in het samenwerken met stakeholders in de regio, waardoor er een belangrijk
netwerk bestaat dat zorgt voor een optimale verbinding tussen de binnen- en
buitenwereld van de organisatie, met als uiteindelijke doel om optimale zorg, behandeling
en dienstverlening te bieden aan de cliënten van Woonzorggroep Samen.
We zijn ervan overtuigd dat samenwerking in het dunbevolkte plattelandsgebied waar
Woonzorggroep Samen werkzaam is meer kansen biedt dan concurrentie. We kiezen er
dan ook bewust voor om met stakeholders in de regio gezamenlijk naar oplossingen te
zoeken, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten steeds het vertrekpunt zijn.
Samenwerking met andere partijen geven we blijvend vorm. We zien steeds meer dat ook
andere organisaties deze keuze maken, waardoor er meer kansen op het gebied van
samenwerking ontstaan. In eerste instantie zoeken we de samenwerking op met partijen
in de Kop van Noord-Holland. Dat gold ook voor de gezamenlijke aanpak van de Coronapandemie. Periodiek is overlegd over de aanpak en afstemming van de pandemie.
Woonzorggroep Samen vervulde hier de voorzitters- en secretariaatsrol in. Daarnaast was
Samen ook de vertegenwoordiger van de VVT-organisaties in het Regionale Overleg over
de Acute Zorg (ROAZ).
Samenwerkingsrelaties vinden binnen Woonzorggroep Samen plaats op verschillende
niveaus en hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Op uitvoerend niveau vindt
samenwerking plaats met collega-zorgaanbieders als het gaat om de zorg voor cliënten,
overdracht van cliënten, afstemming van zorg bij gezamenlijke cliënten, het inschakelen
van expertise, consultatie e.d.
Met Wonen Plus Welzijn wordt nauw samengewerkt met betrekking tot het concept
Samen Meedoen zoals dat gezamenlijk wordt aangeboden in de gemeente Hollands Kroon
en gemeente Schagen. Met deze samenwerking hebben Wonen Plus Welzijn en
Woonzorggroep Samen een mooie bijdrage kunnen leveren aan de dienstverlening in de
kernen van beide gemeenten.

Op bestuurlijk niveau vindt samenwerking plaats met de belangrijkste stakeholders in de
regio. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de door Woonzorggroep Samen geïnitieerde
stakeholdersbijeenkomsten die onder andere worden bijgewoond door de NoordWest
Ziekenhuisgroep, het zorgkantoor, VGZ, de gemeente Schagen en gemeente Hollands Kroon,
Wooncompagnie, GGZ NHN, Geriant, Wonen Plus Welzijn en collega VVT-instellingen. Deze
bijeenkomsten resulteren in samenwerking rondom verschillende thema’s als de vergrijging,
duurzaamheid en arbeidsmarktproblematiek. In 2021 is specifiek aandacht geweest voor het
initiatief ‘Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland’ en de regiotafels de
die daaruit voortgekomen zijn. In de regiotafels wordt nagedacht over oplossing om de
consequenties van de vergrijzing het hoofd te bieden door initiatieven op het gebied van
langer thuis wonen en door passende woonvormen voor ouderen.
Ook ten aanzien van de regionale transitiemiddelen, die voort zijn gekomen uit de Wlzfinanciering ten behoeve van het aanpakken van regionale knelpunten, werkt Samen in de
regio aan projecten op het gebied van opleiden, arbeidsmarkt en innovatie. Dit samen met
regionale partijen op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg.
De Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen vormt samen met de Raden van Bestuur van
Geriant en stichting Sint Jacob een lerend netwerk. Het contact op bestuurlijk niveau heeft
ertoe geleid dat belangrijke documenten zoals kwaliteitsplannen worden gedeeld en dat de
kwaliteitsteams van Sint Jacob en Woonzorggroep Samen met elkaar in overleg zijn gegaan.
Op strategisch niveau vindt overleg en samenwerking plaats met diverse partners, onder meer
in het Netwerk dementie Noord-Holland Noord, het samenwerkingsinitiatief (sub)acute
ouderenzorg (geïnitieerd door NoordWest Ziekenhuisgroep) en binnen de kerngroepen
‘Wonen en Zorg’ en ‘Zorg Thuis’ van Actiz waarin de Raad van Bestuur participeert.

Naast de inspanningen gericht op samenwerking met externe partijen is aandacht besteed aan
de interne samenwerking. De Corona-periode heeft veel gevraagd van de gehele organisatie
en in het bijzonder alle collega's in contacten met onze cliënten. Een grote mate van
saamhorigheid en solidariteit was waarneembaar tijdens deze moeilijke periode.

In het kader van de financiering is de samenwerking met het zorgkantoor, gemeenten en
zorgverzekeraars van groot belang.
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Samenwerken
Samen met onze partners in de regio hebben we deze samenwerking, ondanks Corona, in 2021
verder vorm gegeven, wat heeft geresulteerd in een aantal concrete samenwerkingsprojecten:
•
•

•

•

•
•

•

We participeren actief in het Netwerk Dementie en leveren een bijdrage aan de projecten
die op de rol staan. Dit betreft onder andere het leveren van een bijdrage om de gemeenten
Schagen en Hollands Kroon dementievriendelijk te maken.
Wij zijn aangesloten bij het ZW-plus-verband. Dit samenwerkingsverband is de trekker van
een aantal belangrijke projecten op het gebied van de regionale arbeidsmarkt. Wij
participeren in deze projecten met als doel om zoveel mogelijk medewerkers nu en in de
nabije toekomst beschikbaar te krijgen. Voor de periode van 2018-2021 zijn er
transitiemiddelen beschikbaar ten behoeve van het aanpakken van regionale knelpunten.
Veel middelen worden ingezet voor opleiden in de praktijk en werkbegeleiding
(www.lerenwerkenwerkenleren.nl)
Daarnaast is er in 2021 vanuit subsidies een aantal regionale projecten gestart rondom
gegevensoverdracht en afstemming in de zorgketen; het gaat hier om introductie van
elektronische toedieningsregistratie (eTRS), de introductie van ZorgDomein en de
implementatie van PGO en de e-overdracht.
We participeren in Zorgring, de Regionale Samenwerkingsorganisatie (RSO) van NHN. De
Zorgring vervult, in opdracht van de zorginstellingen in NHN, een drietal rollen: zij is kennisen expertisecentrum op het gebied van ketencommunicatie en transmurale overdracht van
medische gegevens. In afstemming met haar stakeholders maken zij samen keuzes om
informatieoverdracht tussen instellingen te organiseren en te faciliteren. Daarnaast heeft
Zorgring een rol in projecten en programma’s op het thema van gegevensuitwisseling.
Zorgring inventariseert, brengt in kaart en, eventueel, voert projecten en programma’s uit in
aansluiting op haar missie. Als laatste biedt Zorgring ICT diensten aan. Deze diensten
moeten de gegevensuitwisseling in de regio ondersteunen.
We participeren actief in het palliatief netwerk en de CVA-keten in de regio.
Met de organisatie van een stakeholdersontbijt bieden we een platform om in ons
werkgebied met veel betrokken partijen ontwikkelingen te bespreken en deze zoveel als
mogelijk te concretiseren in een gezamenlijke aanpak. In 2021 is de intentieverklaring ‘Van
vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland’ vertaald in een gezamenlijke
uitvoeringsagenda die wordt uitgevoerd door middel van de regiotafels. Hiermee proberen
we een antwoord te vinden ten aanzien van de consequenties van de vergrijzing.
Om de samenwerking met en de rol van de informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers) te
versterken is in 2021 een start gemaakt met de implementatie van het nieuwe vrijwilligersen mantelzorgbeleid.
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4.2.5 Samen Medewerkers
In een tijd dat medewerkers in de zorg een ‘schaars goed’ zijn, is het van het grootste
belang je maximaal te profileren als aantrekkelijk werkgever en dat in de praktijk ook waar
te maken. Dit vraagt een uitgebreid pakket aan maatregelen om niet alleen nieuwe
mensen te kunnen aantrekken, maar ook te kunnen behouden. Binden en boeien, maar
ook duurzame inzetbaarheid, focus op gezondheid en fitheid van medewerkers zijn hierbij
belangrijke thema’s. Dit alles met het uiteindelijke doel dat de bewoner de benodigde en
gewenste deskundige zorg ontvangt vanuit een team waarbij continu gewerkt wordt aan
tevredenheid van medewerkers, monitoring van werkdruk, vitaliteit en balans in werk en
privé.
Continue aandacht voor werving, behoud en de ontwikkeling van medewerkers is voor
2021 wederom een belangrijke voorwaardelijke pijler geweest. We hebben in 2021 binnen
Samen voor het eerst een hogere uitstroom dan instroom ervaren. Zoals zichtbaar is
geworden in veel sectoren begint de arbeidsmarkt nu echt nijpend te worden.
Het opzetten en uitbouwen van de Samen Academie is een van de projecten van het
programma Goed, Beter, Best! In 2021 is de Samen Academie verder ontwikkeld om
medewerkers nog beter te gaan ondersteunen in het persoonlijk ontwikkelperspectief.
Hierbij gaan we er vanuit dat er in de nabije toekomst alleen nog maar sprake kan zijn van
continu leren, waarbij leren in de praktijk een zeer belangrijke pijler zal worden.
Het Fieldlab dat gestart was in samenwerking met Warm Thuis en Reigershoeve is
inmiddels gegroeid naar een samenwerkingsverband van 8 organisaties met drie
lesgroepen waarmee deze vorm van praktijk opleiden bestendigd wordt. Daarnaast is de
voorbereiding van Samen Slim, opleiden in de praktijk volgens een eigen route, in
voorbereiding genomen en in april 2022 van start gegaan.

Het project Duurzame Inzetbaarheid voor medewerkers is in 2021 gestart. Het project
heeft nog niet de uitvoering gekregen zoals ingezet. Door de coronamaatregelen waren
delen van het programma niet mogelijk om uit te voeren. Daarnaast was er bij
medewerkers geen ruimte en tijd om eraan deel te nemen. Doordoor is de focus van het
programma verschoven naar mentale ondersteuning in de coronatijd. In 2022 worden de
actielijnen, fysiek fit, metaal fit en fit voor de toekomst, van het project Duurzame
Inzetbaarheid weer opgepakt.
Binnen Woonzorggroep Samen wordt de medewerkerstevredenheid sinds 2019 in kaart
gebracht door het Medewerker Ontwikkel Onderzoek Samen (MOOS) in samenwerking
met Effectory. Initieel zou MOOS jaarlijks worden uitgevoerd, echter de Corona-situatie
heeft gemaakt dat een een hernieuwde meting is uitgesteld. In 2021 is in overleg met de
Ondernemingsraad onder de medewerkers gepolst of er juist wel of wat minder behoefte
was aan MOOS in de drukke Corona-tijd. De medewerkers hebben laten weten de
voorkeur te hebben voor een hernieuwde meting op het moment dat Corona rustiger zou
worden. Om deze reden is de hernieuwde meting uitgesteld naar begin 2022.
Woonzorggroep Samen wil de organisatie beter bestuurbaar te maken door het invoeren
van capaciteitsmanagement. Met capaciteitsmanagement worden vraag en aanbod voor
een langere termijn (12-18 maanden) op elkaar afgestemd. Doel is om knelpunten in de
bezetting eerder te signaleren, zodat deze niet in het operationele rooster opgelost hoeven
te worden, maar er eerder maatregelen genomen kunnen worden. Vanuit het
CoronaCapaciteitsPlatform is in de Corona-periode een start gemaakt met
capaciteitsmanagement. In 2022 leggen wij de basis voor het roosteren in de toekomst. Dit
is een groots project. Het raakt bewoners, financiën en medewerkers.
Capaciteitsmanagement zal verandering vragen in beleid, systemen én gedrag van alle
betrokken medewerkers.

Het programma "Leren is werken, Werken is leren" loopt formeel af per 2021; vanwege de
goede resultaten en de voorbereidende activiteiten op gebeid van praktijkleren,
deskundigheidsbevordering en innovatie wordt dit samenwerkingsverband voor vier jaar
voortgezet.
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4.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO)
De ‘corebusiness’ van Woonzorggroep Samen is het bieden van goede ouderenzorg in een
gezonde leefomgeving voor ouderen. Hierin is het ook heel passend om kritisch te zijn op
onze omgeving en op welke manier wij hieraan bij kunnen dragen. Woonzorggroep Samen
is een grote organisatie in de Kop van Noord-Holland en heeft daarmee ook een
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door het gebruik van energie en brandstoffen
draagt Woonzorggroep Samen bij aan luchtverontreiniging en daarmee aan een structurele
klimaatverandering, die grote gevolgen hebben, ook voor de gezondheid en de
gezondheidszorg. Hiermee wordt zorg om het milieu eigenlijk preventieve
gezondheidszorg. Door onze negatieve impact op het milieu te verkleinen, dragen we bij
aan een gezond leven en een gezonde maatschappij, ook op de langere termijn. Door
duurzaam te handelen, wil Woonzorggroep Samen betekenis geven aan het in verbinding
staan met haar cliënten en de samenleving. Door de ondertekening van de regionale én de
landelijke Green Deal heeft Woonzorggroep Samen zich gecommitteerd aan de
doelstellingen van de Greendeal; CO2 reductie, circulariteit, terugdringen van
medicijnresten in afvalwater en gezonde werk- en woonomgeving.
Woonzorggroep Samen is al enkele jaren bezig met diverse verbeterprocessen in het kader
van duurzaamheid. De milieuthermometer wordt hierbij als leidraad gebruikt om toe te
werken naar het bronzen certificaat in De Bron en De Elshof. De planning is dat dit
certificaat in 2022 behaald zal worden.
In maatschappelijk opzicht streeft Woonzorggroep Samen naar het leveren van een breed,
volwaardig en kwalitatief hoogstaand lokaal wonen, zorg-, behandelings- en
welzijnsaanbod, als bijdrage aan de kwaliteit van leven voor de cliënten in het werkgebied.
Voor Woonzorggroep Samen is duidelijk dat de groei van het aantal ouderen de komende
decennia om een integrale aanpak vraagt. Gemeenten, welzijnsorganisatie, corporaties en
zorgorganisaties moeten samenwerken aan gemeenschappelijke oplossingen.
De consequenties van de vergrijzing en hoe we de zorg gericht op de toekomst op de juiste
wijze kunnen organiseren is het belangrijkste thema geweest in het strategietraject zoals
doorlopen in 2021. In het strategietraject, waarin ook samenwerkingspartners op het
gebied van wonen, zorg, welzijn en partijen zoals gemeenten en financiers zijn betrokken,
is met name ook aandacht geweest hoe we onze verantwoordelijkheid kunnen nemen om
de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. In 2022 wordt de
strategie verder geconcretiseerd en voorgelegd aan de adviesorganen en de Raad van
Toezicht.

Binnen Woonzorggroep Samen is er in het kader van maatschappelijk verantwoord
ondernemen ook oog voor de duurzame inzetbaarheid van de eigen medewerkers. Het
programma duurzame inzetbaarheid bestaande uit activiteiten zoals de inzet van
ergocoaches, werkgroep ongewenst gedrag, een actief verzuimbeleid, en nieuw op te
zetten activiteiten zoals fysieke trainingen, inzet van de overgangsconsulent en stimuleren
van een gezonde levensstijl.
Duurzaamheid zal in 2022 binnen Samen verder vorm gaan krijgen om fasegewijs toe te
werken naar de vastgestelde milieudoelstellingen. Deze vragen een realistisch
duurzaamheidsbeleid voor Samen voor de komende jaren waarin de diverse aspecten
worden belicht. Naast het opstellen en implementeren van de onderdelen vanuit de
milieuthermometer blijven we ons ook inzetten op het realiseren van duurzame installaties
binnen de locaties van Samen. We geloven dat een duurzame toekomst een gezonde
toekomst is en zetten dan ook in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dit uit
zich onder andere in het bevorderen van kwaliteit van leven van cliënten, in vitaliteit en
duurzame inzetbaarheid van medewerkers, in het creëren van een gezonde leef- en
werkomgeving, in het bevorderen van circulariteit en in het reduceren van de CO2uitstoot. Duidelijk is dat de tijd van vrijblijvendheid ten aanzien van het onderwerp
duurzaamheid voorbij is. Vanuit Samen zien we dit als een aanmoediging om met
voortvarendheid én op een structurele wijze duurzaamheid te integreren in onze
strategie én de dagelijkse bedrijfsvoering. Tevens brengen we duurzaamheid hierbij
in verbinding met werkplezier en positieve gezondheid.
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4.4 Naleving gedragscodes
Onderdeel van het compliance beleid binnen Woonzorggroep Samen zijn de gedrags- en
bedrijfscode, die integraal onderdeel uitmaken van de arbeidsovereenkomst van
medewerkers en de vrijwilligersovereenkomst. In de bedrijfscode staat beschreven wat
medewerkers, cliënten en de maatschappij van Woonzorggroep Samen mogen
verwachten. In de gedragscode staat beschreven wat Woonzorggroep Samen van
medewerkers, stagiaires, leerlingen, vrijwilligers en mantelzorgers verwacht. De gedragsen bedrijfscode zijn integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst.
Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de Raad van Bestuur is de
Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD. Deze gedragscode maakt
onderdeel uit van dit Reglement Raad van Bestuur van Woonzorggroep Samen. Tevens
hebben de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Woonzorggroep Samen zich
gecommitteerd aan de Governancecode Zorg (2017). Zie hiervoor ook het hoofdstuk
‘Normen voor goed bestuur’.
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4.5 AVG/Privacy
Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht en Woonzorggroep Samen vindt het vanzelfsprekend en van groot
belang dat goed en transparant wordt omgegaan met privacy gevoelige gegevens. Dat sluit geheel aan bij de strategie ‘de
bewoner in regie’ waarin de bewoner en een veilige omgeving centraal staan in de ketenzorg. Ketenzorg betekent ook dat
het uitwisselen van vertrouwelijke gegevens van de bewoners op een veilige manier gebeurt. Woonzorggroep Samen
vindt het belangrijk dat met de persoonsgegevens van haar medewerkers en (kwetsbare) bewoners wordt omgegaan zoals
iedereen zou willen dat er met de eigen persoonsgegevens wordt omgegaan.
Woonzorggroep Samen heeft conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) diverse organisatorische en
technische maatregelen getroffen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Onder andere is een protocol
voor datalekmeldingen opgesteld en in 2021 is het Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid herzien. In 2021 is er veel tijd
besteed aan automatisering en techniek en in het schrijven van beleid. Vanwege de Corona-situatie is er veelal achter de
schermen gewerkt, waarbij er bewust is gekozen om de (zorg)medewerkers te ontzien. Komend jaar zal dit veranderen
met bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne gericht op de (zorg)medewerkers.
Sinds 2018 is binnen Woonzorggroep Samen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) werkzaam die wordt ingehuurd
via SIGRA. Deze FG is vanuit SIGRA binnen meerdere organisaties werkzaam wat voordelen heeft op het gebied van
continuïteit en actuele kennis op het terrein van de AVG. Per 1 januari 2021 vond er een wisseling van de functionaris
gegevensbescherming plaats en daarnaast is er een Security Officer voor 16 uur per week aangesteld. Meest recent is de
komst van een nieuwe Manager Informatievoorzieningen/Informatiebeveiliging die nu tevens ook deel uit maakt van het
team Informatiebeveiliging & Privacy.
De FG heeft over 2021 een verantwoordingsverslag Gegevensbescherming geschreven waarin Woonzorggroep Samen
verantwoording aflegt aan alle belanghebbenden over de naleving van verplichtingen vanuit wet- en regelgeving op het
gebied van gegevensbescherming (privacy en informatiebeveiliging). Met dit verantwoordingsverslag wordt aangegeven
hoe Woonzorggroep Samen ‘in control’ is en hoe de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving worden nageleefd.
In 2021 zijn er 54 datalekken gemeld, ten opzichte van 21 meldingen in 2020. Van vier datalekken is de Autoriteit
Persoonsgegevens op de hoogte gebracht. De stijging in het aantal datalekmeldingen wordt gezien als positieve
ontwikkeling omdat dit het beeld geeft dat medewerkers datalekken steeds beter herkennen en zich steeds bewuster
worden van het melden van datalekken. De stijging van het aantal datalekmeldingen ligt in lijn met de landelijke groei in
de sector Zorg.
In 2022 komt de aandacht vooral te liggen op het doorvoeren van verbeteringen, bewustwording en het NENcertificeringstraject om hiermee te gaan voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm NEN 7510.
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4.6 Risicoparagraaf
Risico’s gerelateerd aan Corona
Zoals reeds eerder toegelicht was de impact van Corona op de organisatie in 2021 erg groot. De
effecten hiervan zijn nog dagelijks merkbaar. Dit is onder andere terug te zien in een hoog
ziekteverzuim, leegstand op enkele locaties en een volle projectenkalender ten gevolge van
projecten die uitgesteld zijn. Naast risico’s ten aanzien van de werkdruk en duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers brengen de gevolgen van de Corona-situatie ook
financiële risico’s met zich mee.
Vanuit financieel perspectief is de impact in 2021 beperkt door de verschillende
compensatieregelingen. Deze regelingen zijn voor 2022 echter nog zeer onzeker.
Voor 2022 wordt dan ook rekening gehouden met een financieel risico ten gevolge van het hoge
ziekteverzuim en een daarmee gepaard gaande hogere inzet van Personeel Niet In Loondienst
(PNIL). Om dit risico te mitigeren wordt door middel van vele acties ingezet op het verlagen van
het verzuim. Tevens wordt gestuurd op het versneld in gebruik nemen van een
sturingsdashboard om zodoende de financiële situatie te kunnen monitoren. Ten aanzien van de
werkdruk en de volle projectenkalender wordt gestuurd op het stellen van prioriteiten in relatie
tot de nieuwe strategie om wordt hiermee getracht voldoende verandervermogen te borgen.
Algemeen
Woonzorggroep Samen beschikt over een risicomanagementbeleid. In het
risicomanagementbeleid wordt niet alleen meer gekeken naar de risico’s, maar ook naar
mogelijkheden en het risico van het niet benutten van deze mogelijkheden. Daarnaast is in het
herziene risicomanagementbeleid meer aandacht voor stakeholders en voor een gedegen in- en
externe analyse.

De belangrijkste risico’s zoals geformuleerd voor 2021 zijn:
- Instroom van kwalitatief geschikt zorgpersoneel, behandelaren en ondersteunend
personeel om de verwachte groei aan cliënten efficiënt op te kunnen vangen blijft
verder achter dan waarop beleidsmatig wordt geanticipeerd.
- (Tijdelijke) uitval van kwalitatief geschikt personeel is groter dan waar planmatig op
wordt geanticipeerd.
- Het veranderingsvermogen van de organisatie is kleiner dan waarop geanticipeerd.
- Mislukken van huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden
- Significante (onverwachte) toename van eisen belangrijke financiers met contracten die
niet passen bij de eisen die Woonzorggroep Samen stelt aan haar zorgdoelstellingen
- Samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers om de verwachte groei aan cliënten
efficiënt op te kunnen vangen blijft verder achter dan waarop beleidsmatig wordt
geanticipeerd.
- Woonzorggroep Samen maakt onvoldoende gebruik van technologische ontwikkelingen
en gebruikt technologie onvoldoende
- Concept nieuwbouw Hippolytushoef voldoet niet aan de verwachtingen en gestelde
doelen
- Onvoorspelbaarheid inzet extra middelen over een langere periode
Jaarlijks wordt tevens de Samenbrede risicobeoordeling als onderdeel van het
risicomanagementbeleid uitgevoerd, bestaande uit drie stappen:
1.
2.
3.

Eind 2019 is volgens planning (eens per vier jaar) met behulp van een extern bureau een
uitgebreide risicoanalyse gedaan en zijn de risico’s voor de periode vanaf 2020 opgesteld.
Middels interviews binnen de organisatie is een risico-inventarisatie opgesteld. Vervolgens zijn
de risico’s getoetst, aangevuld en beoordeeld op kans en impact. Voor de top 10 risico’s met de
hoogste prioriteit zijn beheersmaatregelen opgesteld en wordt gestreefd naar het behalen van
de doelscore.

Analyse van de in- en externe ontwikkelingen, eisen van relevante stakeholders en
kritische processen die leidt tot een overzicht toprisico’s en bijbehorende scenario’s.
Aanvullend onderzoek en analyse naar oorzaken, gevolgen en maatregelen om de
risico’s te reduceren, ter voorbereiding op stap 3.
Evaluatie: deze wordt uitgevoerd in de vorm van een dialoog van de Raad van Bestuur
met de verantwoordelijken voor de items waarop de toprisico’s betrekking hebben.

De resultaten van de drie stappen worden weergegeven in een rapport jaarlijkse
risicobeoordeling. Noodzakelijke maatregelen worden opgenomen in het
verbeterregister/risicomonitor en zijn basis voor de jaarplannen en kwartaalrapportages.
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4.7 Toekomstparagraaf
Tijdens de totstandkoming van dit jaardocument zijn de effecten van twee jaar Covid-19
merkbaar; een hoog verzuim omdat ook veel van onze medewerkers (opnieuw) door Corona
zijn getroffen en een aanhoudend hoge werkdruk. Het maakt dat er, meer dan we normaliter
hebben gedaan, gebruik moest worden gemaakt van personeel-niet-in-loondienst, de
zogeheten PNIL. Dit alles heeft tot gevolg dat we in het eerste tertiaal van 2022 de begroting
al fors overschrijden . Naar alle waarschijnlijkheid is hier dit jaar nog enige compensatie voor,
in ieder geval op basis van de WLZ-beleidsregels. Corona blijft, hopelijk steeds meer in de
vorm van een regulier ‘griepje’, en daar moeten we ons toe verhouden en onze
bedrijfsvoering zo goed mogelijk op aanpassen.
Per 2021 liep de meerjarenstrategie af en is in 2021 al ingezet op de vormgeving van een
nieuwe strategie. Het is al langer bekend dat de toenemende vergrijzing en het afnemende
potentieel aan werknemers op ons af komt. In Noord-Holland-Noord zelfs in versterkte mate
de komende vijf jaar. Ons antwoord hierop is in intensieve interactie met belanghebbenden
helder geworden; we willen enerzijds investeren in werkplezier ten einde onze collega’s aan
Samen te binden en willen we al deze professionals inzetten op noodzakelijke zorg om
zoveel als mogelijk cliënten in ons werkgebied van zorg te voorzien. Daarnaast willen we een
bijdrage blijven leveren aan een duurzame en gezonde samenleving en willen we financieel
gezond blijven.
We hebben veel ideeën voor hoe we deze doelen kunnen bereiken. Het betekent anders
denken, anders werken, anders organiseren. De wijze waarop we dit willen vormgeven is
door middel van pilots; zo zijn in de Thuiszorg de pilots langer vitaal thuis, een programma
gebaseerd op het Deens Re-ablement, en het Living Lab al gestart. Intramuraal wordt een
nieuwe wijze van wonen met zorg beproefd in Maria Mater en in de nieuwbouw van
Hippolytushoef. Bij Revalidatie & Herstel kijken we naar welke preventieprogramma’s
burgers langer thuis kunnen houden en met welke interventies zij toch weer terug naar huis
kunnen na een kortdurend verblijf. We doen dit in pilots en op basis van de uitkomsten
besluiten we of we dat wat we hebben beproefd breder gaan inzetten, al dan niet met
bijstelling. Dat is een aanpak die flexibiliteit en voortdurende bijstelling vereist. Hierop zal
veel van onze aandacht en energie gericht zijn in 2022.
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5. Bedrijfsvoering
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5. Bedrijfsvoering
Terugblik
Bij aanvang van het jaar 2021 was al duidelijk dat we ook in dit jaar met corona te maken zouden
krijgen. Nieuwe varianten en uitbraken zorgden ervoor dat de organisatie attent bleef om te
testen, te vaccineren, en lokaal in te grijpen bij uitbraken. Het grootste probleem kwam echter
niet direct van de uitbraken, dit bleek dat er een flinke wissel was getrokken op de weerbaarheid
van ons zorgpersoneel. Ziekteverzuim en vermoeidheid zorgden ervoor dat de druk op het
personeel groot bleef en er teruggevallen moest worden op het inhuren van zorgpersoneel.
Dit is ook goed in de cijfers te merken. Het ziekteverzuim was gemiddeld 7,7% (begroot 5%) en
de PNIL-kosten (personeel niet in loondienst) liepen op tot € 4,25 miljoen (in 2020 was dit € 1,75
miljoen). Ondertussen ging de nieuwbouw in Hippolytushoef en ’t Veld gewoon door. Uit
voornamelijk eigen financiële middelen en onder eigen aansturing werden het Hof van
Wieringen en Ulkediep en Maria Mater verder ontwikkeld tot locaties die een nieuwe
toekomstgerichte vorm van zorg ondersteunen. Een vorm die past bij de nieuwe strategie die
eind 2021, begin 2022 wordt uitgewerkt.
Algemeen
Binnen Woonzorggroep Samen zijn interne risicobeheersings- en controlesystemen voorhanden
om risico’s te beheersen. Deze systemen zijn onder meer:
Het
HKZ-kwaliteitssysteem,
met
het
kwaliteitshandboek,
interne
de directiebeoordeling;
- Toetsing vanuit externe instanties;
- De beleids- en begrotingscyclus met de jaarplannensystematiek;
- De strategische monitor (kwartaalrapportage);
- De beschikbaarheid en toetsing van de AO/IB procedures;
- De klokkenluidersregeling;
- Het beleid voor risicomanagement, zie ook paragraaf 4.5 Risicoparagraaf.

audits

en

Voorzien was dat in 2021 het compliance-beleid en het kwaliteits- en veiligheidsbeleid herzien
zou worden. Ten gevolge van Corona is deze herziening uitgesteld naar 2022.

Bedrijfsvoering ten gevolge van Corona
De schrik van 2020, toen Corona veel onzekerheden met zich meebracht, was er niet
meer in 2021. De organisatie had de zaken op orde: protocollen waren opgesteld en
hadden zich bewezen, voorraden waren op orde, de test- en vaccinatieprogramma’s
liepen gesmeerd
en de communicatie met medewerkers en cliënten en
vertegenwoordigers was goed geregeld. De angst voor nieuwe varianten was wel
voortdurend aanwezig en helaas moest er wel ingegrepen worden bij uitbraken. In de
loop van het jaar werd de situatie “gewoner” en bleven maatregelen uit (zoals testen).
De omzet bleef wel onder druk staan. Veel cliënten waren overleden, veel daarvan door
corona. Ook bleven de wachtlijsten bleven klein, omdat men (cliënt en hun naasten) nog
niet naar een verplegingshuis durft vanwege de besmettingsrisico’s. Dit betekende dat
het lastig was om de intramurale plekken volledig te bezetten. Bij Revalidatie en
behandeling kon de terugloop in ELV-plekken worden opgevangen door GRZ-plekken.
In de wijkverpleging leidde dit tot een flinke daling van de omzet (€4,4 miljoen bij een
begroting van €5 miljoen). De daling bij de wijkverpleging was mede ingegeven door de
personeelsproblematiek. Het hoge verzuim leidde tot minder inzet. Het verzuim bleek
ook bij de intramurale zorg een groot probleem. Om de roosters vol te krijgen moest
gebruik gemaakt worden van inhuurpersoneel wat op een flinke verhoging van de kosten
leidde. De kosten van de PNIL liepen op naar 4,25 miljoen terwijl deze in 2020 en de jaren
ervoor niet boven de 2 miljoen kwamen.
De Coronavergoedingsregeling is ongeveer gelijk aan die voor 2020 en vangt met name
de overschrijding van de personele inzet op. De te vergoeden materiele vergoedingen
liggen op 1,4 miljoen. We verwachten de definitieve afrekening hiervan pas in 2022. De
vergoedingen zullen in 2022 versoberd worden, in 2023 zal er waarschijnlijk geen
vergoeding meer zijn. Alles onder voorbehoud van nieuwe varianten en uitbraken.
Meerkosten en omzetderving Corona

Wlz

Zvw

Wmo

€€ 47.162
€ 66.088
€113.250
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Continuïteitsbijdrage
Compensatie Personele Meerkosten

€ 576.176
€ 3.728.380

Compensatie materiële meerkosten

€ 456.564

€ 664.389
€ 682.897
€ 98.248

€ 4.761.120

€1.445.534

Totaal toegekende corona-compensatie

Financieel
De opbrengsten

De lasten

De productie in de Wlz is min of meer gelijk gebleven met die van 2020. Daarnaast was er
groei van de kwaliteitsgelden (laatste tranche van 5,5 miljoen) en van de extra coronagerelateerde inzet. Ook gingen de GGZ-gelden van de WMO naar de WLZ. De omzet van de
GRZ groeide met 2 miljoen (naar 6,6, miljoen) en compenseerde de daling van de ELV-omzet
met 0,5 miljoen ruimschoots. Het omzetverlies bij de wijkverpleging werd opgevangen door
de coronavergoeding voor omzetderving. De opbrengsten van de WMO steeg dankzij de
HbH (hulp bij huishouding), die ook in 2021 verder groeide. De subsidies daalde door de
lagere zorgbonus die uitbetaald werd ten opzichte van 2020. De overige bedrijfsopbrengsten
stegen enigszins ten opzichte van 2020.

De loonkosten groeide van € 58 miljoen in 2020 tot € 60,6 miljoen in 2021. Deze stijging is te
herleiden naar de Cao-aanpassingen, kosten pensioenen en de extra inzet in het kader van
kwaliteit en Corona. Anderzijds is er minder aan zorgbonus uit betaald (2 miljoen). De
belangrijkste, en zorgwekkende, stijging komt uit de post “personeel niet in loondienst”
(PNIL) die met 2,5 miljoen gestegen is. De toename van de afschrijvingen is te verklaren uit
de groei van de investeringen. De groei van de overige bedrijfskosten hebben alles te maken
met de voorzieningen die zijn toegenomen met € 1,1 miljoen in verband met de
huurverplichtingen aan Woonzorg Nederland voor de wijksteunpunten. Samen draagt hier
de huurlasten tot 2032 en krijgt hiervoor een beperkte vergoeding van gemeente Schagen en
de woningcorporatie.

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

2021
78.003.762
2.072.999
3.818.660
83.895.421

2020
73.110.786
4.013.301
3.743.485
80.867.571

Omzet zorg (in € mio)

2021

2020

WLZ

52,8

49,6

WLZ

kwaliteitsgelden

5,5

4,3

WLZ

coronavergoeding

3,1

2,1

WLZ

ggz/corr

0

2

DBC’s

6,6

4,6

ELV

0,6

1,1

0,6

1,2

4,7

4,9

DBC/ELV

coronavergoeding

ZVW (wijkverpl)
ZVW (wijkverpl)

0,8

0,5

WMO

coronavergoeding

2,9

2,6

Overige

0,4

0,2

toelichting

was WMO (1 mio)

incl. covid unit in 2020

VERSCHIL
4.892.976
-1.940.302
75.175
3.027.850

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Financiële baten en lasten
Som der bedrijfslasten

2021
60.623.675
3.433.491
17.762.459
804.044
82.625.690

2020 VERSCHIL
58.003.597
2.620.078
3.012.770
420.721
17.086.120
676.339
882.215
-78.171
78.984.702
8.340.270

Resultaat
Samen behaalde over 2021 een resultaat van € 1,3 miljoen tegen € 1,9 miljoen in 2020. Dit is
een verslechtering ten opzichte van 2020 en de begroting. In de balans is de fusie met het
steunfonds verwerkt. De solvabiliteit (als percentage van het eigen vermogen ten opzichte
van de omzet) is 28%, wat ruimschoots beantwoordt aan de eisen van financiers en banken.
De liquiditeit is flink afgenomen als gevolg van het besluit om deze te gebruiken om de veren nieuwbouwprojecten te financieren en om hoge kosten van negatieve rente tegen te
gaan. Tegenover de zekerheden van de locaties in Hippolytushoef staat een kredietfaciliteit
van 7 miljoen.
Voor een specifiekere toelichting op de jaarrekeningposten verwijzen wij naar de toelichting
per post in de jaarrekening.
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6. Kwaliteitsbeleid
Het thema Kwaliteit heeft binnen de Ouderenzorg een belangrijke plaats gekregen in de
afgelopen jaren. Met de komst van het VWS rapport: ‘Waardigheid en Trots, Liefdevolle zorg
voor onze ouderen’ is een meerjarenprogramma in gang gezet, dat de kwaliteit van de
verpleeg(huis)zorg structureel moet verbeteren. De overheid en sectorpartijen hebben de
handen ineen geslagen om, vanuit een gedeelde visie, beleid te ontwikkelen dat die
verbetering van Kwaliteit moet borgen. De totstandkoming van een nieuw Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging zijn daarvan één van de resultaten.
Visie op kwaliteit en veiligheid
Onder het programma Goed, Beter, Best liggen de uitgangspunten voor de visie op kwaliteit
en veiligheid. In de uitwerking hiervan in onderliggend beleid maakt Woonzorggroep Samen
de beweging van een kwantitatief kwaliteitssysteem gericht op meten en vinken naar een
kwalitatief systeem waar de inhoud centraal staat in het geheel van zorg en dienstverlening.
Hierbij ligt de focus niet meer zozeer op het proces, maar vooral op het resultaat voor onze
cliënten. Op deze manier willen we bereiken dat kwaliteit weer van cliënten, hun naasten en
medewerkers wordt.
Veiligheid in de zorg is een intrinsiek onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Goede zorg kan
immers niet zonder werkelijke aandacht voor risico’s en veiligheid. Veiligheid is dan ook
onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering in een lerende organisatie; het komt tot
uitdrukking in het gedrag van mensen en vereist geen apart ‘systeem’. Om recht te doen aan
de belangrijke onderlinge verbinding, spreken we in het vervolg van een integrale visie op
kwaliteit en veiligheid.

De visie vindt zijn uitwerking in het organiseren van kwaliteit en veiligheid door middel van
structuur en systemen en het bewustzijn hieromtrent in cultuur en gedrag. Als structuur en
systeem, en cultuur en gedrag synergie geven, dan is er de verankering van kwaliteit en
veiligheid die wordt beoogd. Immers, dan ondersteunen de regels de gewenste cultuur en
heerst er een cultuur van waaruit de juiste dingen geregeld worden. Zo wordt kwaliteit en
veiligheid een door álle betrokkenen gevoelde en gedeelde verantwoordelijkheid.
Om de verbetering van de kwaliteit in de zorg te benadrukken, heeft Woonzorggroep
Samen het reeds eerder genoemde programma Goed, Beter, Best! geïnitieerd waarin
verschillende onderliggende projecten in uitvoering zijn. In 2020 zou het programma
aflopen en geëvalueerd worden. Dat laatste is doorgeschoven naar 2021, de eindevaluatie
is in 2021 vormgegeven en de verbeteracties zijn opgepakt. In 2022 wordt het programma
definitief afgesloten.
HKZ-certificering
In oktober 2021 is het HKZ keurmerk behaald o.b.v. van de nieuwe normen (gebaseerd op
de ISO 9001 / 2015). Hiermee toont de organisatie aan te voldoen aan een (erkend)
kwaliteitsmanagementsysteem voor de zorg.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Binnen Woonzorggroep Samen worden het beleid en de processen vastgelegd in een
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). In 2020 is dit systeem uitgebreid met een
meldmodule voor incidenten rondom cliënten, medewerkers en informatie. Ook de
opvolging naar aanleiding van deze incidenten heeft hier een plek in gekregen. Door de
coronacrisis is deze uitbreiding nog niet volledig in gebruik genomen. De volledige
implementatie en in gebruikname gaat in 2022 plaatsvinden.

Het doel voor 2021 was om het kwaliteits- en veiligheidsbeleid op te stellen. Echter door de
grote druk op de afdeling Kwaliteit ten gevolge van de Corona-situatie is de vormgeving van
het beleid uitgesteld naar 2022. De volgende uitgangspunten zullen onderdeel zijn van de in
2022 te vormen definitieve visie op kwaliteit en veiligheid van Woonzorggroep Samen:
- Kwaliteit en veiligheid is onderdeel van het dagelijks werk en dus van iedereen.
- Alles wat wij binnen Woonzorggroep Samen doen, heeft meerwaarde voor de cliënten
- We gaan uit van het vakmanschap en de professionaliteit van medewerkers.
- We toetsen bij cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners of we de goede
dingen doen.
- We zijn transparant in en over wat wij doen.
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Leren en verbeteren van Kwaliteit
(Samen) Leren en verbeteren van kwaliteit is een niet op zichzelf staand thema. Er wordt immers
dagelijks geleerd van ervaringen, fouten, incidenten, scholing, feedback etc. Allemaal met het resultaat
de kwaliteit rondom de zorg te verbeteren. Leren en verbeteren in de teams is een belangrijk
onderwerp. Met de komst van kwaliteitsverpleegkundigen binnen teams worden medewerkers op de
werkvloer effectief gecoacht op leren en verbeteren in hun werk.
Feiten & cijfers:
- Meldingen Incidenten Cliënten: er is een goede ‘meldingsbereidheid’ van medewerkers van Samen
om incidenten m.b.t. cliëntenzorg te melden. Indien het incident binnen een bepaalde categorie
valt wordt direct na een incident een prismaonderzoek gestart, waarbij niet alleen een analyse
plaatsvindt naar de oorzaak van het incident, maar ook welke verbeterpunten uit deze situatie
geleerd kunnen worden. Volgens de richtlijnen van de IGJ vindt zo nodig melding van een calamiteit
plaats aan de IGJ. Dit heeft in 2021 vier keer plaatsgevonden. Na een dergelijke melding wordt een
calamiteitenrapportage o.b.v. de prisma-analyse en een vervolgonderzoek door een
calamiteitencommissie opgesteld. Na bespreking van deze rapportage met de Raad van Bestuur
wordt deze door hen aan de Inspectie verzonden.
Op één melding na zijn de betreffende meldingen bij de IGJ afgesloten.
- Meldingen Incidenten Medewerkers: in 2021 werden er 144 meldingen gedaan door medewerkers
van incidenten die hen zelf betroffen. Het grootste deel van alle meldingen had betrekking op
fysiek/verbale agressie van cliënten jegens de medewerker, in veel gevallen in situaties van
onbegrepen gedrag van cliënten. Het accent in de aanpak ligt op individuele benaderingsadviezen,
omgangsoverleg met arts, team en psycholoog of de inzet van CCE of de GGZ. De
weerbaarheidstraining ‘Omgaan met agressie’ blijft structureel aangeboden worden.
- Clienttevredenheid: zie paragraaf 4.2.1 ‘Samen aan de Basis’
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7. Zorgbeleid
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7. Zorgbeleid
Zorgbeleid richt zich specifiek op het ontwikkelen, evalueren en bijstellen (tot verbetering)
van het Woonzorggroep Samen-brede zorginhoudelijk beleid, zodat dit voldoet aan actuele
richtlijnen, normen en de wet- en regelgeving.

De stuurgroep Zorgbeleid bestaat uit de voorzitters van de zeven commissies uit Zorgbeleid
aangevuld met een adviseur Kwaliteit. De voorzitter van de stuurgroep is een lid van de Raad
van Bestuur. De commissies ontwikkelen zich als expertteams. Om deze ontwikkeling
mogelijk te maken, dient de samenstelling zodanig te zijn dat deze expertise geborgd is. De
commissieleden nemen deel aan een commissie o.b.v. hun aanwezige specifieke
deskundigheid of betrokkenheid, waarbij een evenwichtige verdeling uit clusters en
productlijnen wenselijk is. Binnen de commissies kunnen (tijdelijke) werkgroepen actief zijn.
Commissie Medicatieveiligheid
Door de Corona-situatie heeft het regionale project eTRS waarin in de gehele zorgketen
wordt samengewerkt op het vlak van elektronische toedieningsregistratie en digitaal
aftekenen vertraging opgelopen. In 2022 krijgt dit project verder vorm. In 2021 zijn audits
medicatieveiligheid ingezet om de status van de medicatieveiligheid binnen Samen in kaart
te brengen. Naar aanleiding van de audits wordt in 2022 een plan van aanpak opgesteld ten
aanzien van de verbeteracties en herziening van de werkprocessen. Ook worden
taakdeskundigen medicatieveiligheid gepositioneerd op de afdelingen.
Commissie Hygiëne en Infectiepreventie
Verschillende toekomstgerichte plannen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie zijn
ten gevolge van de Corona-situatie vanuit 2020 doorgeschoven naar 2021. Echter ook in
2021 was de impact van de Corona-situatie dusdanig groot dit de focus volledig heeft
gelegen op hygiëne en infectiepreventie gerelateerd aan Corona. Vanuit deze situatie is in de
organisatie veel aandacht geweest voor dit onderwerp, evenals dat het bewustzijn door de
situatie zeer aanwezig is. Dit blijkt ook uit de door Tensen & Nolte uitgevoerde audits op dit
vlak, waarin Samen goed scoort ten aanzien van hygiëne. In 2021 is de werving gestart voor
een adviseur Hygiëne en Infectiepreventie en deze nieuwe collega zal starten in 2022. De
toekomstgerichte plannen de HIC zullen onder haar coördinatie in 2022 worden opgepakt.

Commissie Ethiek
De Ethische Commissie houdt zich bezig met het vergroten van het ethische bewustzijn van
alle medewerkers binnen WZG Samen. Daarnaast brengt zij (on)gevraagd advies uit over
morele kwesties en brengt zij de ethische dimensie van zorg onder de aandacht door het
faciliteren en ondersteunen van (zorg)personeel in het omgaan met ethische vragen waarmee
ze te maken krijgen in hun dagelijkse werk.
Gedurende de Corona-situatie en de daarmee gepaard gaande druk op de zorgteams, was er
weinig ruimte voor reflectie op alle ethische dilemma's die optraden rondom de coronamaatregelen. De werkgroep: ‘inventariseren van ethische dilemma's’ van de Ethische
Commissie heeft de dilemma's die tijdens de Coronacrisis naar voren kwamen deels kunnen
inventariseren, zodat er wel zicht was op wat er speelde. Via de Luisterlijn van Samen
en door ondersteuning van de zorgteams op afstand door o.a. het management en
de geestelijk verzorgers werd er vinger aan de pols gehouden. Tegelijkertijd
werd geconcludeerd dat ethische reflectie vraagt om tijd en om afstand te nemen van de
situatie en dat de ervaren druk ook in 2021 groot was. De Corona-situatie had ook op ethisch
vlak grote gevolgen, en vanuit deze constatering had de ethische commissie steviger
gepositioneerd kunnen worden. Om deze reden heeft de ethische commissie een zelfevaluatie
gedaan en een plan opgesteld voor 2022 ten aanzien van integraal ethiekbeleid. Om zodoende
ethiek nog meer centraal te stellen in de organisatie, niet enkel voor zorgmedewerkers maar
voor de gehele organisatie. De uitdagingen in de zorg worden steeds complexer, en er ontstaat
een toenemende druk op de personele bezetting. Deze situatie gaat hand in hand met de
toename van de ethische uitdagingen.
De Ethische Commissie wil, kan en mag hierbij geen top-down commissie van ‘wijzen’ zijn,
maar heeft als taak zich te richten op het vergroten van ethisch bewustzijn bij alle
medewerkers, zodat iedere individuele medewerker taal en mogelijkheden tot haar
beschikking heeft om het gesprek hierover aan te gaan. Dit ook vanuit het oogpunt van 'zorgen
voor de zorg', het voorkomt namelijk morele stress bij medewerkers en daarmee uitval.
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Commissie Zorg in Vrijheid en Veiligheid (voorheen Commissie Zorg & Dwang)
Vanaf 2020 is de ZIVV-commissie, Zorg in Vrijheid en Veiligheid, binnen Samen actief. Deze
commissie is samengevoegd vanuit de commissie Wet zorg en dwang en projectgroep
Probleemgedrag. Aandachtsgebieden van deze commissie zijn de implementatie van het
WZD-beleid, visieontwikkeling, ontwikkeling scholing, doorontwikkelen protocol
probleemgedrag, deelname Radicale Vernieuwing ten aanzien van het onderwerp ‘vrijheid
en veiligheid. Ook de invoering van zorgtechnologie wordt met grote belangstelling gevolgd
vanuit de ZIVV-commissie. De pilot met open deuren in combinatie met zorgtechologie in De
Zandstee is voorbereid en zal starten in de zomer 2022 en zal vervolgens een verdere uitrol
krijgen. De ZIVV commissie heeft het afgelopen jaar het WZD-beleidsplan ontwikkeld.
Momenteel wordt dit beleid uitgerold. Door de Samen Academie is in dit kader een elearning ontwikkeld om de theorie bij de medewerkers te laten landen. De daadwerkelijke
bewustwording komt door de gesprekken die de kwaliteitsverpleegkundige met kleine
groepen op de locaties over dit onderwerp voert.
Commissie Productlijn Overstijgende Zorgthema’s
Zorgthema’s die niet geborgd kunnen worden in een specifieke productlijn of in de andere
commissie van Zorgbeleid, zijn ondergebracht in de commissie Productlijn Overstijgende
Zorgthema’s (PLOZ). De PLOZ heeft als doel om beleid op specifieke zorginhoudelijke thema’s
zo in te richten dat deze voldoen aan de actuele richtlijnen en wet- en regelgeving.
De thema’s waar de commissie zich in 2021 mee heeft bezig gehouden zijn Mondzorg,
Meldcode Huiselijk geweld & Veilige zorgrelatie. Speciale aandacht is uitgegaan naar het
opleiden van twee medewerkers tot aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling. In dit kader is ook aansluiting gezocht bij het LVAK, deze vereniging stelt
zich primair ten doel om de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
binnen zijn of haar organisatie te ondersteunen bij het in stand houden en/of bevorderen
van continuïteit en deskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en mishandeling.

Commissie Palliatieve Zorg
Voor de commissie Palliatieve Zorg lag het speerpunt in 2021 op de implementatie van de
CADD PCA pompen ten behoeve van ‘continue’ palliatieve sedatie en pijnstilling. Binnen de
langdurige zorg is allereerst gestart met het gebruik van de CADD-pompen en de teams zijn
geschoold in het werken met de CADD-pompen. Daarnaast heeft Samen ook in 2021
deelgenomen aan het SigMa onderzoek van het Universitair Netwerk voor de Care sector. Dit
onderzoek richt zich op het Signaleren en Markeren van de palliatief-terminale fase van
verpleeghuisbewoners. Dit drie jaar durende project zal zich in de beginfase richten op twee
afdelingen (pilot) binnen de langdurige zorg, te weten de Bron en Neskaag in Magnushof.
Daarnaast is het terminaal consultteam operationeel waarmee er meer kennis en informatie
gedeeld worden voor en aan de terminale cliënt en diens naasten.
Commissie Incidenten
Een al langer bestaande wens is om voor de incidentmeldingen een nieuwe meldmodule in
te richten in het kwaliteitsmanagementsysteem van Samen. Deze meldmodule is dan ook
ondersteunend aan het volgen van de PDCA-cyclus om op de juiste wijze opvolging te geven
en te leren van de meldingen. Na afronding van de implementatie van Microsoft Office 365
heeft elke medewerker van Samen een persoonlijke account waarna ook de meldmodule in
gebruik genomen kan worden. Dit zal in 2022 verder worden geoperationaliseerd. Verder
zijn in 2021 de medewerkers weer geschoold in het uitvoeren van een Prisma-analyse
(lightversie).
In 2022 wordt ook het Prisma-beleid verder aangepast waarbij wordt beschreven wanneer
bij een incident over moet worden gegaan tot een Prisma-analyse.
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