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Voorwoord 
 

OMKIJKEN 

Dat doe je als organisatie als je een jaarverslag maakt. Je kijkt terug naar het jaar 2018, dat voorbij is. 

Je beschrijft de ontwikkelingen binnen Huize Winterdijk. Je benoemt de inzet van de cliëntenraad en 

de ondernemingsraad. Daarnaast maak je inzichtelijk hoeveel bewoners en cliënten er onder het dak 

van Huize Winterdijk verbleven en wat de financiële resultaten waren. Was dit omkijken volledig? Nee. 

Het is onmogelijk om alle activiteiten die hebben plaatsgevonden te beschrijven en allen die hier een 

bijdrage aan hebben geleverd te noemen.  

 

Maar mogen we tevreden zijn als de financiële administratie goed werk heeft geleverd, de maaltijden 

uit de keuken smaakvol waren en het gebouw schoon was? Leveren we goede zorg als de maat van de 

steunkousen klopte en er geen medicatiefouten zijn gemaakt? Nee, ook hier gaat het om omkijken. 

Het gaat om de echte aandacht voor elkaar. Allereerst en allermeest geldt dit omkijken onze bewoners 

en cliënten. Zij verdienen onze aandacht. Omkijken is dan de beste zorg die geleverd kan worden. 

Omkijken gaat ook verder dan de zorg voor het lichamelijke. Ook in geestelijk opzicht leveren wij zorg. 

Omkijken is ook samen psalmzingen of een dagsluiting bijwonen. Maar het is ook dat gesprekje in de 

gang of die hand op een schouder. Naast omkijken naar onze bewoners en cliënten moeten we ook 

omkijken naar de medewerkers en alle betrokkenen bij Huize Winterdijk. Want de beste zorg leveren 

is alleen mogelijk als we echte aandacht voor elkaar hebben en elkaar respecteren.  

 

De meeste diepe vorm van omkijken die wij kennen is datgene wat de Heere Jezus deed bij de bloed-

vloeiende vrouw. Daar lezen we: En Jezus, Zich omkerende, en haar ziende, zeide: Wees welgemoed, 

dochter! uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelve ure af. Wij hopen dat wij 

dit omkijken van De Borg en Zaligmaker persoonlijk mogen kennen.  

 

H.C. van Beijnum, Raad van Bestuur 
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1   Zorg  
 

 

 

uize Winterdijk leverde in het jaar 2018 thuiszorg aan bewoners in de serviceappar-

tementen, tijdelijke zorg op de zorgkamers en intramurale zorg aan bewoners in de 

kleinschalige woongroepen. In dit hoofdstuk geven we inzicht in de geleverde zorg.  

 

1.1 Thuiszorg (Zorgverzekeringswet) 
In het afgelopen jaar zijn (op grond van de zorgverzekeringswet) opnieuw contracten afge-

sloten met de verzekeringsmaatschappijen. Daarin is opgenomen dat het aantal zorgkamers 

mag worden uitgebreid naar vier. In het jaar 2018 zijn er in deze kamers vijftien cliënten 

opgenomen geweest op basis van eerstelijnsverblijf. Dit is zorg voor cliënten die vanwege 

medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Daarnaast was er één keer sprake van 

een cliënt met een indicatie voor respijtzorg. De indicering voor deze zorg vindt plaats door 

een niveau vijf-verpleegkundige op basis van het OMAHA-classificatiemodel.  

 

1.2 Wet Langdurige Zorg 
Binnen onze instelling waren er vorig jaar 26 plaatsen op basis van de Wet Langdurige Zorg. 

De zorgzwaarte van deze cliënten lag tussen de vijf en acht. Daarnaast hadden drie cliënten 

een zorgzwaarte van tien. Er zijn in het afgelopen jaar (buiten de afdeling kleinschalig wo-

nen) 29 cliënten opgevangen met een indicatie op grond van de Wet Langdurige Zorg. Daar-

van hadden zeven cliënten recht op een ‘volledig pakket thuis’(VPT), zestien cliënten een 

‘modulair pakket thuis’ en één cliënt had een Persoonsgebonden Budget. Daarnaast zijn vijf 

cliënten opgenomen geweest op de zorgkamer. De zorgzwaarte varieerde tussen de vier en 

de zes.  

 

1.3 Zorgmanagement 
Het afgelopen jaar is zowel de thuiszorgorganisatie als het verpleeghuisdeel (kleinschalig wo-

nen) van Huize Winterdijk aangestuurd door één zorgmanager. De huidige zorgmanager 

heeft de tijdelijke zorgmanager die ad interim was aangesteld, opgevolgd. Hierdoor kwam de 

functie teamleider op het kleinschalig wonen vrij. In oktober 2018 is hier een teamleider voor 

benoemd. De zorgmanager wordt ondersteund door twee teamleiders in de thuiszorg en één 

teamleider van de afdeling kleinschalig wonen. De teamleiders in de thuiszorg zijn ook ver-

antwoordelijk voor de dagelijkse zorgplanning.  

                                                                

1.4 Ontwikkelingen  
Er zijn een aantal ontwikkelingen te benoemen. We noemen dat de in het jaar 2017 ingezette 

formatie-uitbreiding en de overleggen van de Projectgroep Welzijn in het jaar 2018 zijn ge-

continueerd. Zo is door alle betrokkenen steeds meer inhoudelijk gestalte gegeven aan het 

concept van zinvolle dagbesteding voor de bewoners van afdeling Het Baken. Daarnaast is er 

een pilot gestart onder de noemer: Palliatief Terminale Zorg Midden Holland. Door middel 

van een zelfevaluatie toetsen we onze palliatieve zorg en deze gegevens delen we met de 

groep. In deze groep zijn verschillende organisaties betrokken, zoals Beth-San, het Groene 
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Hart Ziekenhuis en de Zevenster. De kartrekker van deze groep is de netwerkcoördinator 

Palliatieve Zorg. Daarnaast participeren we binnen het regionale netwerk Transmurale zorg.  

 

Vanzelfsprekend is bewonerstevredenheid een belangrijke graadmeter voor onze kwaliteit 

van zorg. Daarom zijn we er dankbaar voor dat ook in het jaar de gestelde norm van bewo-

nerstevredenheid is behaald. De meting van deze tevredenheid vindt plaats via de halfjaar-

lijkse evaluatie. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een belangrijke rol bij de 

kwaliteit van zorg. Naar aanleiding van een inspectiebezoek zijn een aantal maatregelen ge-

troffen. Zo zal het cijfercodeslot op de afdeling Het Baken worden vervangen door een druk-

knop. Daarnaast zijn er acties ingezet naar aanleiding van zogenaamde MIB-meldingen. Dit 

betreffen meldingen over incidenten met bewoners. Ook is er een beleid gemaakt om valin-

cidenten te voorkomen.  

 

1.5 Personeel 
Het personeel is de sleutel naar goede zorg. In het jaar 2017 is geprobeerd om de inzet van 

het personeel meer af te stemmen op de dagelijkse zorgvraag. Dit is in het jaar 2018 vervolgd. 

De productiviteit per fulltime eenheid (fte) is in de thuiszorg in het jaar 2018 gelijk gebleven. 

De krapte op de arbeidsmarkt raakt ook onze organisatie. Daarnaast was er ook sprake van 

langdurig ziekteverzuim. Daardoor waren we genoodzaakt een beroep te doen op de uit-

zendbureaus Operando, Zorgwerk en Happy Nurse. Daarnaast is er samen met de afdeling 

HR een beleid gemaakt. Dit heeft erin geresulteerd dat het aantal leerling verzorgenden en 

leerling verpleegkundigen is verhoogd, er meer functiedifferentiatie is toegepast en er inten-

siever wordt samengewerkt met andere instellingen. Alle zorgmedewerkers en welzijnsassis-

tenten hebben in 2018 een functioneringsgesprek met hun leidinggevende gehad. Elke drie 

maanden is er teamoverleg geweest.  

 

1.6 Deskundigheidsbevordering 
Op het gebied van scholing is ook in 2018 het nodige gedaan. Zo zijn er klinische lessen ver-

zorgd over mondzorg, pacemakers en dementie. Daarnaast werden de scholingen, assesso-

rentraining en bedrijfshulpverlening gevolgd. Diverse collega’s hadden een bijzonder aan-

dachtsgebied, wat betekent dat ze gespecialiseerd zijn in een bepaald thema. Binnen onze 

organisatie zijn er collega’s met de aandachtsgebieden wondzorg, psychogeriatrie, niet-aan-

geboren hersenletsel, palliatief terminale zorg, mondzorg en onbegrepen gedrag. Daarnaast 

zijn twee verzorgenden in september 2018 gestart met de opleiding tot verpleegkundige. 

Helaas is één van hen gestopt. De ander hoopt deze opleiding in het jaar 2020 af te ronden. 

Ook zijn er lezingen georganiseerd door de vrijwilligerscoördinator en de mantelzorgconsu-

lent. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: geloof en depressie, autisme en pal-

liatieve zorg. 

 

1.7 Domotica 
In 2018 zijn wij ook gestart met de pilot ‘slimme matrassen’. In het matras bevindt zich een 

sensor die nauwkeurig registreert wat de bewoner doet. Per bewoner kan ingesteld worden 

wat er geregistreerd dient te worden. Zo kan er gestuurd worden op de preventie van decu-

bitus en wordt er geregistreerd of de bewoner uit bed gaat en hoe lang. Per individu kan er 

in kaart gebracht worden wat het slaapritme is en of er interventies moeten plaatsvinden 

door de zorg. 
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2   Wonen en facility management 
 

uize Winterdijk is een instelling die zorg levert en appartementen verhuurt. Om dit 

mogelijk te maken, gebeurt er veel achter de schermen. Het afgelopen jaar stond bij 

de afdeling die zich met wonen bezighoudt vooral bekend als ‘het jaar van de blik-

seminslag’. In één klap waren de ICT, telefonie, kerkomroep en de beveiligingssystemen 

onbruikbaar geworden. Er is nog steeds grote waardering voor de leveranciers die op korte 

termijn de dienstverlening provisorisch werkend kregen. In dit hoofdstuk geven we inzicht 

in de facilitaire organisatie.  

 

2.1 Teamleiding 
De teamleiding bestond in het jaar 2018 uit een facility manager en een parttime manage-

mentassistent. Er is afscheid genomen van de vertrekkende facility manager en van de 

medewerker applicatiebeheer. De werving voor een teamleider facility is in het jaar 2018 

gestart.  

 

2.2 Restauratieve dienst 
De restauratieve dienst heeft in 2018 goed gedraaid. Er zijn verdere bezuinigingen in de 

inkoop en in het uitvoeringsproces doorgevoerd. Ook is er voldaan aan de eisen op het 

gebied van de verschillende diëten en de wettelijke voedselveiligheid. De waardering voor 

de maaltijdvoorziening is gemiddeld over het jaar gewaardeerd met het cijfer 8,1. Daar-

naast is het aantal afnemers met enkele tientallen toegenomen. Ook is er voorzien in ex-

tra tafels, zodat alle bewoners een plaats kunnen krijgen.  

 

2.3 Huishoudelijke dienst 
De huishoudelijke dienst heeft voldaan aan de gestelde schoonmaakeisen. Er zijn geen in-

cidenten gemeld of klachten binnengekomen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden 

met betrekking tot de benodigde hulpmiddelen. De personeelsbezetting blijft een aan-

dachtspunt. Er is duidelijk behoefte aan een andere aansturing. Daarom is gestart met de 

werving van een teamleider.  

 

2.4 Receptie 
De dienstverlening van de receptie is opnieuw onder loep genomen. Dit heeft er in gere-

sulteerd dat de receptie ook functioneert als servicedesk. Zo kunnen alle verstoringen van 

dienstverlening bij de receptie worden gemeld. Deze worden geregistreerd en doorgezet 

om opgelost te worden.  

 

2.5 Technische dienst en ICT 
De technische dienst bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers, met ondersteuning van externe 

partijen. De telefonie heeft in het jaar 2018 (buiten de schade van de blikseminslag) stabiel 

gefunctioneerd. Met onze ICT-dienstverlener is een SLA (service level agreement) afgeslo-

ten over de afgesproken responsetijden. Het ONS-systeem heeft stabiel gefunctioneerd in 

het jaar 2018. De meeste incidenten waren het gevolg van inperking van autorisaties van-

wege de privacywetgeving. 
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2.6 Winkel 
De kosten om de winkel draaiend te houden zijn verlaagd. Zo er nu sprake van een strak 

voorraadbeheer, is het assortiment ingeperkt en zijn de financiële stromen beter in beeld. 

Ondanks een omzetdaling is er toch een beter resultaat gerealiseerd dan in 2017.  

 

2.7 Gebouw 
In 2018 zijn er vier woningen verbouwd of gerenoveerd. Verder zijn er geen grote verbou-

wingen geweest. 

 

2.8 BHV 
Het BHV noodplan is in 2018 geïmplementeerd en up-to-date gehouden. Ook zijn er struc-

tureel oefeningen gehouden en trainingen gegeven om de kwaliteit op peil houden.  
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3   Risicomanagement 
 

aarlijks wordt een strategische risicoanalyse uitgevoerd voor Huize Winterdijk. De be-

heersmaatregelen die horen bij de risicogebieden, zijn geborgd in een activiteitenplan. 

 

 

3.1 Terugblik 
In het jaar 2018 is er een directiebeoordeling door de Raad van Bestuur uitgevoerd, aan de 

hand van HKZ-norm VVT 2010. De besluiten op basis van deze beoordeling zijn in het activi-

teitenplan opgenomen. Zo bewaakt, beheerst en verbetert Huize Winterdijk systematisch 

de zorg. In april 2018 heeft Lloyd’s Huize Winterdijk voorgedragen voor certificering op ba-

sis van het schema HKZ VV&T 2015. In november heeft de inspectie voor de gezondheids-

zorg en jeugd een bezoek gebracht. Uit het voorlopig verslag van de IGJ blijkt dat er nog vol-

doende uitdagingen liggen voor de toekomst. Het komende jaar zal dan ook in het teken 

staan van het implementeren van maatregelen op de gebieden waarop wij niet voldoende 

scoorden. 

 

3.2 Zorgkwaliteit  
De verpleegtechnische protocollen, jaarlijks onderhouden door Vilans, zijn nu onderdeel van 

het kwaliteitshandboek. In 2018 zijn risico-inventarisaties uitgevoerd op cliëntniveau, pro-

cesniveau en organisatieniveau. De uitkomsten zijn meegenomen in het kwaliteitsmanage-

mentsysteem, evenals de MIB-meldingen (Meldingen Incidenten Bewoners). De MIB-meldin-

gen worden door de MIB-commissie geanalyseerd en eventuele trends worden vastgesteld. 

In 2018 zijn er 351 MIB-meldingen binnengekomen. In 2017 waren dit er 364. Op aanraden 

van de HKZ-auditor worden de cijfers voor de thuiszorg en de verpleegafdeling nu apart 

weergegeven. Conform de HKZ, worden periodiek audits uitgevoerd. Met ingang van 2016 

wordt gebruikgemaakt van externen om een audit uit te voeren. Deze externen - met een 

bepaalde deskundigheid- zijn gezocht bij zusterorganisaties. Door interne audits te koppelen 

aan prospectieve risico-inventarisaties, worden de kritische processen beoordeeld door me-

dewerkers, en indien nodig aangepast. Ook zijn er zelfevaluaties door de eerste medewerkers 

ingevoerd.  

 

3.3 Bewonerstevredenheid  
De tevredenheid van bewoners over de kwaliteit van onze zorgverlening, meten we op 

twee manieren. Als eerste is er een anonieme tevredenheidsmeting volgens de CQ-index. 

Als tweede is er een persoonlijke evaluatie van de zorg- en dienstverlening. In 2017 is een 

CQ-meting uitgevoerd. De aanbevelingsvraag resulteerde voor de thuiszorg gemiddeld in 

een 8,97 en voor de psychogeriatrie in een 7,81. De Net Promotor Score (NPS) is voor de 

verpleegafdeling door een student uitgevoerd. Het gemiddeld toegekende cijfer op de aan-

bevelingsvraag bedroeg een 8,1. Wanneer het toegekende cijfer 8 buiten beschouwing ge-

laten wordt, is de NPS voor de verpleegafdeling 27. De persoonlijke evaluaties van de zorg- 

en dienstverlening, de zogenaamde tussen- en eindevaluatie, geven een goede uitslag. 

Sinds 2016 is een KPI opgesteld om de tevredenheid van bewoners uit te drukken in een cij-

fer; 80% van de respondenten geeft Huize Winterdijk een 8 of hoger, op een schaal van 0 

J  



7 

tot 10. Het gemiddeld toegekende cijfer in de thuiszorg was een 8,3. Voor de verpleegafde-

ling was dit een 8,6. De uitslagen van beide metingen zijn input voor het managementteam 

om de tevredenheid nog verder te verhogen of minimaal gelijk te houden. 

 

3.4 Klachten  
In 2018 zijn er geen formele klachten ingediend. Via de brancheorganisatie ActiZ is Huize 

Winterdijk eind 2016 aangesloten bij een geschillencommissie. Als verwachtingen en erva-

ringen niet met elkaar overeenstemmen, is het de ambitie om dit bij te sturen. Om te voor-

komen dat onvrede uitgroeit tot een klacht, kan men een ‘verbetersignaal’ indienen. In 

2018 zijn er acht verbetersignalen ontvangen.  

 

3.5 Voornaamste risico´s  
In het jaarverslag van 2017 werden de volgende punten het meest risicovol geacht. Dit be-

trof de erosie van identiteit, het personeelstekort, de druk op liquiditeit, de veranderde 

wet- en regelgeving, de AVG en de governancecode 2017. Om de risico’s te verminderen, 

zijn maatregelen getroffen.  

 

3.6 Vooruitblik 
De volgende punten worden voor 2019 gezien als risico’s:  

 

Strategie   

Omschrijving  Aandachtspunten toezichtbezoek IGJ on-

voldoende opvolgen  

Impact  Bestuursmaatregel, imagoschade 

  

Maatregelen o Plan van Aanpak opstellen en uitvoe-

ren 

o Coaching inzetten 

o Proactief reageren op veranderingen 

in zorgaanbod/-vraag 

 

 

Personeel  

Omschrijving  Personeelstekort 

Impact  De kwaliteit van de zorg en de veiligheid 

voor cliënten komt onder druk te staan. 

Toename van werkdruk voor medewerkers 

door ervaren tekort aan collega’s.  

 

Maatregelen  o Aanbieden van persoonlijke ontwikkel-

trajecten 

o Stimuleren van het volgen van oplei-

ding(en) 

o Gastlessen geven op scholen om leer-

lingen enthousiast te maken voor 
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Huize Winterdijk 

o Deelnemen aan informatiemarkten ter 

voorbereiding op het middelbaar be-

roepsonderwijs 

o Beleid maken op aantrekkelijk werkge-

verschap 

  

Wet- en regelgeving  

Omschrijving  Niet compliant zijn 

Impact  Toenemende druk op de werkorganisatie 

en boetes door overtreding wet- en regel-

geving. 

 

Maatregelen  o Aangesloten bij ActiZ 

o Inschakelen externe jurist(en)  

o Compliance program implementeren 
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4   Human resources 
 

uize Winterdijk heeft als identiteitsgebonden instelling de visie dat de beste kwaliteit 

zorg aan haar bewoners en cliënten geboden moet worden. Hiervoor heeft Huize 

Winterdijk goed gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers nodig. Dit is een 

randvoorwaarde om de beste kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. In dit hoofdstuk 

geven we inzicht in de ontwikkelingen rondom het personeelsbeleid.  

 

4.1 Ontwikkelingen binnen de gezondheidszorgsector 
Er zijn forse ontwikkelingen binnen het werkgebied van zorgpersoneel. Zo zijn er grote tekor-

ten in de zorg. Zonder maatregelen loopt het tekort op naar 125.000 medewerkers in het jaar 

2022 (bron NOS). Het is dus van evident belang om bestaande medewerkers aan de organi-

satie te binden en de organisatie te presenteren als aantrekkelijke werkgever voor nieuwe 

medewerkers. Vooral het bindingsaspect is van groot belang. Als we de figuurlijke achterdeur 

niet sluiten is het werven van nieuwe medewerkers niet effectief. In december verlieten en-

kele deskundige medewerkers met grote contracten de organisatie. Tot mei 2019 zal een 

behoorlijk aantal medewerkers hen volgen. Er stromen weliswaar nieuwe medewerkers in, 

maar veelal met kleinere contracten. Daarom is er het afgelopen jaar veel energie gestoken 

in de werving van nieuwe medewerkers. Door het bieden van goede arbeidsvoorwaarden, 

waaronder ruime scholings-en ontwikkelingsmogelijkheden, het invoeren van functiediffe-

rentiatie (waardoor werkzaamheden van met name verzorgenden IG kunnen worden over-

genomen) moeten wij in staat zijn om ook in 2019 hoogwaardige identiteitsgebonden zorg 

te blijven bieden.  

 

4.2 Instroom en uitstroom 
De in- en uitstroom is ten opzichte van 2017 nauwelijks gewijzigd. Per saldo zijn er iets meer 

medewerkers (waaronder ook vakantiewerkers en stagiaires) aangenomen. Om het perso-

neelsbestand zowel kwalitatief als kwantitatief op peil te houden, zijn er veel advertenties 

geplaatst in identiteitsgebonden periodieken. Hiervan was het resultaat wisselend. Aan het 

begin van dit verslagjaar werkten 141 medewerkers (59,1 fte) voor de organisatie en per 31 

december 2018 stonden 142 (57,8 fte) medewerkers op de loonlijst. Het aantal fte’s nam dus 

met 1,5 Fte af. Er werden 55 nieuwe medewerkers aangesteld en 46 medewerkers verlieten 

de organisatie. Daarbij worden ook vakantiewerkers en stagiaires meegeteld. Omdat dit toch 

een vertekend beeld geeft, worden deze categorieën vanaf 2019 niet meer in de cijfers mee-

genomen. De organisatie heeft veertien medewerkers die een contract van 32 uur of meer 

hebben. Een trend is dat steeds meer (nieuwe) medewerkers een 0-uren contract bedingen. 

Inmiddels zijn er negen medewerkers met een dergelijk contract. De organisatie is daar te-

rughoudend in. Huize Winterdijk heeft een relatief jong personeelsbestand; de gemiddelde 

leeftijd van medewerkers bedroeg in het verslagjaar 35 jaar. De werving van goed opgeleide 

medewerkers is bepaald geen sinecure. De identiteitsgebonden vijver lijkt overbevist. De ei-

sen die onder meer zorgverzekeraars aan het deskundigheidsniveau van de medewerkers 

stellen, nemen jaarlijks toe. Huize Winterdijk anticipeert daarop door eigen medewerkers (op 

een hoger deskundigheidsniveau) op te leiden en daarnaast aantrekkelijke arbeidsvoorwaar-

den te bieden. 
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4.3 Organisatieontwikkeling 
Met het vertrek van de vorige manager Zorg in de maand oktober 2018 is de vorming van 

een nieuw (en kleiner) managementteam bespoedigd. In het nieuwe MT dat formeel per 1 

januari 2019 van start is gegaan, hebben naast de bestuurder, de manager Zorg, de manager 

Wonen en de manager Facilitair zitting. De functie van manager HR is komen te vervallen. 

Het MT laat zich bijstaan door de adviseurs op het gebied van HR, zorgbeleid en compliance, 

alsook door de controller. Een belangrijke taak voor het MT en zijn adviseurs is de uitwerking 

en realisatie van het zogenaamde Masterplan. Er werden vier nieuwe teamleiders benoemd, 

waarvan drie voor de zorg en één voor facilitaire zaken.  

 

4.4 Deskundigheidsbevordering 
De organisatie hecht veel waarde aan de deskundigheidsbevordering van haar medewerkers. 

Twee procent van het totale budget wordt voor scholings- en ontwikkelingsdoelen gereser-

veerd en aangewend. In 2018 hebben drie verzorgenden IG vanuit een leer-/arbeidsovereen-

komst hun opleiding afgerond. Ook zijn er vier verzorgenden IG in opleiding en in het ver-

slagjaar waren er vier verpleegkundigen in opleiding van wie er één in november haar di-

ploma in ontvangst mocht nemen. Om de begeleiding van leerling-verpleegkundigen en ver-

zorgenden te optimaliseren, zijn in november twee verpleegkundig werkbegeleiders aange-

steld en bestaat het team nu uit drie personen. 

Het volgen van deze opleidingen is noodzakelijk om te anticiperen op de arbeidsmarkttekor-

ten. Dit past binnen de visie van HR die luidt: als we geen gediplomeerden kunnen krijgen, 

dan leiden wij ze op. In 2017 is in het kader van het project Waardigheid & Trots (waarin het 

welzijn van bewoners en cliënten centraal staat) gestart met de werving van welzijnsassis-

tenten die inmiddels hun meerwaarde bewezen hebben. Er zullen meer welzijnsassistenten 

worden aangesteld die door middel van gerichte scholing bepaalde taken van verzorgenden 

IG kunnen gaan overnemen. Dat is niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk om enerzijds te 

voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het welzijn van bewoners en cliënten en ander-

zijds aan de arbeidsmarktkrapte tegemoet te komen. 

In september 2017 is gestart met blended learning, wat een mengvorm is van digitaal (thuis) 

leren en praktisch leren tijdens het werk. Met Zorgpartners Midden – Nederland is een over-

eenkomst afgesloten, waarbij tachtig licenties zijn afgenomen voor twaalf te volgen modules. 

Deze gaan bijvoorbeeld over wondverzorging, medicatieveiligheid en verpleegkundig reke-

nen. In 2018 is een groot deel van de twaalf modules met veel enthousiasme gevolgd. Goed 

nieuws is dat de modules geaccrediteerd worden voor het Kwaliteitsregister van de Vereni-

ging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden. Huize Winterdijk ziet de meerwaarde van het 

lidmaatschap van de V&VN in en betaalt derhalve de contributie voor de medewerkers. 

Dat Huize Winterdijk een instelling is waar graag en veel wordt geleerd, blijkt uit het gegeven 

dat elf stagiaires een stage in ons huis hebben gevolgd. Nagenoeg alle stagiaires hebben een 

kerkelijke achtergrond. Er zijn goede contacten met het MBO Rijnland (voorheen ID College) 

en het Hoornbeeck College, dat recent een vestiging in Gouda geopend heeft. De contacten 

met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zijn aangehaald. Een student HRM van de CHE ver-

richt haar afstudeerstage op de afdeling HR en is de beoogd opvolger van de (senior) adviseur 

HR, die voorheen de functie van manager HR bekleedde.  
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4.5 Arbeidsomstandighedenbeleid 
In oktober 2017 is er een nieuwe bedrijfsarts aangesteld. Maandelijks houdt zij spreekuur, 

waar medewerkers en leidinggevenden voor advies terecht kunnen. Het ziekteverzuimper-

centage bedroeg in 2018 3,92%; een stijging van 1,62% ten opzichte van het jaar ervoor, die 

vooral in het laatste kwartaal (6,45%) tot stand kwam. De stijging werd met name veroor-

zaakt door een aantal gevallen van langdurig verzuim binnen de facilitaire dienst en het per-

soneel van afdeling Het Baken. Overigens is het branchecijfer voor 2018 7,012% (bron: ActiZ).  

Bij goede arbeidsomstandigheden hoort ook het voeren van het jaarlijks functioneringsge-

sprek. In 2018 hebben nagenoeg alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers in de 

zorg een functioneringsgesprek gehad. In de facilitaire dienst valt op dit gebied nog een slag 

te maken. De leden van het voormalige managementteam gaven allen feedback via de zoge-

naamde 360 graden methodiek. De resultaten hiervan zijn of worden met de bestuurder be-

sproken. De indruk bestaat dat het reflectievermogen van de medewerker meer aandacht 

verdient. Het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden was in 2018 succesvol. Het gehele 

budget, dat afgeleid is van de Werkkostenregeling, is aangesproken. In het jaar 2017 is in 

formele zin de kanteling van werktijden op basis van de cao-afspraken ingevoerd. Deze kan-

teling houdt in dat werknemers een steeds grotere zeggenschap krijgen over de procesgang 

van roosters en werktijden. Uitgangspunt is dat het anders inrichten van de procesgang van 

werktijden de motivatie en tevredenheid van medewerkers bevordert, omdat zij daardoor 

invloed kunnen uitoefenen op werktijden en beter in staat zijn arbeid en privé te combine-

ren. Een bottleneck blijft de planning van de vakantieperiode. De cao schrijft voor dat mede-

werkers recht hebben op een aaneengesloten verlofperiode van drie weken. Het kost de lei-

ding en de afdeling planning grote moeite en veel creativiteit om dit recht voor alle betrokken 

medewerkers waar te maken. 
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5 Vertrouwenspersoon 
 

ertrouwenspersonen hebben een belangrijke rol binnen een organisatie. Met de ver-

trouwenspersoon kunnen medewerkers op vertrouwelijke wijze van gedachten wis-

selen over vertrouwelijke kwesties. Daarbij kan het gaan om een kwestie tussen me-

dewerkers onderling binnen de organisatie van Huize Winterdijk of om een kwestie in het 

privéleven van de medewerker. De vertrouwenspersoon informeert, begeleidt en onder-

steunt de medewerker van Huize Winterdijk vanaf het eerste contactmoment totdat het 

proces naar tevredenheid van de werknemer afgerond kan worden. Een vertrouwensper-

soon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht. Verder inzicht in de uitgevoerde ta-

ken van de vertrouwenspersoon in het jaar 2018, is te vinden in dit hoofdstuk.  

 

5.1 Taken en tijd van de vertrouwenspersoon 
 
 Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geheimhoudingsplicht. Alles wat be-

sproken wordt is en blijft strikt vertrouwelijk. Op individuele kwesties kan daarom niet 

inhoudelijk worden ingegaan. Hieronder volgt een tabel met de taken van de vertrou-

wenspersoon en ingezette tijd in 2018. Voor deze tabel is bewust gekozen, omdat deze 

fungeert als meetinstrument. Met dit meetinstrument wordt het in de komende jaren 

inzichtelijk gemaakt hoe de taken en tijd van de vertrouwenspersoon per kalenderjaar is 

verdeeld. In de linker kolom van de onderstaande tabel worden de taken van de vertrou-

wenspersoon weergegeven. In de rechterkolom wordt de ingezette tijd per taak weerge-

geven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Conclusie 
 
Over het verslagjaar 2018 is de vertrouwenspersoon ingezet bij acht casussen. In drie ge-

vallen betrof dit een vraag uit de organisatie. Dit werd door de betreffende medewerkers 

gewaardeerd. Daarnaast hebben ook een vrijwilliger en een mantelzorger een beroep ge-

daan op de vertrouwenspersoon. Ook was de vertrouwenspersoon betrokken bij de be-

geleiding van een bezoekvrijwilliger.  

V  

Onderdeel Aantal uren 

Voorlichting taak vertrouwenspersoon  

Oriënterende gesprekken  8.20 uur 

Oplossingsgerichte gesprekken 17.55 uur 

Verslaglegging gesprekken/jaarverslag  4.00 uur 

Contact met derden  

Advisering 1.30 uur 

Nazorg 2.30 uur 

Professionalisering vertrouwenspersoon  

Totaal 34.15 uur 
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6 Kerngegevens en bestuurlijke structuur 
 

n dit hoofdstuk vindt u enkele kerngegevens van Huize Winterdijk, gevolgd door de be-

stuurlijke structuur, informatie over de bestuursraden en samenwerking met derden. 

 

6.1 Kerngegevens 
Naam en contactgegevens, aangevuld met overige kerngegevens van Stichting tot oprich-

ting en instandhouding van bejaardenoorden en verzorgingstehuizen, uitgaande van de Ge-

reformeerde Gemeenten in Nederland, op 31 december 2018: 

 

Huize Winterdijk 

Winterdijk 8 

2801 SJ Gouda 

 

KvK 41172086 

E receptie@huizewinterdijk.nl 

W www.huizewinterdijk.nl 

 

Kleinschalig wonen  26 plaatsen 

Persoonlijke verzorging  1692 uur per maand 

Dagbesteding   283 dagdelen per maand 

Huishoudelijke hulp  252 uur per maand 

Maaltijden   2498 per maand 

Appartementen   129 

Bewoners   circa 200 

MEDEWERKERS   142 (68,4 FTE) 

 

6.2 Bestuurlijke structuur 
De bestuurlijke structuur van Huize Winterdijk is als volgt. De Raad van Bestuur, onder-

steund door managers en adviseurs, bestuurt de organisatie en legt verantwoording af aan 

de Raad van Toezicht. 

 

Steunstichting Vrienden van Winterdijk 

De Steun Stichting Vrienden van Winterdijk is opgericht voor het genereren van extra inkom-

sten. Uit deze gelden worden de pastoraal medewerkers, de tweede nachtzuster en activi-

teiten die het welzijn van de bewoners verbeteren betaald. Een medewerker van Huize Win-

terdijk is belast met de administratieve verwerking. Er vindt geen consolidatie plaats. 

 

6.3 Verantwoording 
Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de wijze waarop zij hun geld 

besteden. Dit geldt ook voor Huize Winterdijk. De externe accountantscontrole is verricht 

door medewerkers van Verstegen Accountants. De Raad van Toezicht stelt periodiek vast of 

het handelen van de Raad van Bestuur en de organisatie voldoet aan de van toepassing 

zijnde regelgeving. Verantwoordingsgerichte en volledige informatievoorziening door de 

Raad van Bestuur is hierbij essentieel. Hieraan wordt uitvoering gegeven door tussentijdse 

financiële rapportages, jaarverslagen, jaarrekeningen, tevredenheidonderzoeken, 

I 

http://www.huizewinterdijk.nl/
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accountantsrapportages, risico-inventarisaties en managementrapportages. De Raad van 

Toezicht heeft naast een passieve rol, ook een actieve rol, door eigen kennis en kunde in te 

brengen en te ontwikkelen. 

 

6.4 Raad van Toezicht 
De samenstelling van de Raad van Toezicht op 31 december 2018 was als volgt. De heer W.A. 

Barth was de voorzitter en prof. dr. ir. H. Boersma de secretaris. Daarnaast maakten  

W. Cluistra RA en J. van Helden deel uit van de RvT. 

 

6.5 Raad van Bestuur 
De heer ir. H.C. van Beijnum MC is sinds 12 juli 2011 parttime bestuurder van Huize 

Winterdijk. De exploitatie van Huize Winterdijk valt onder zijn verantwoordelijkheid. 

 

6.6 Deputaatschap Bejaardenoorden/identiteitsraad 
Het Deputaatschap Bejaardenoorden waakt, als identiteitsraad, over de statutaire identiteit 

van Huize Winterdijk. Het hecht (binnen wettelijke kaders) belang aan een goede binding 

met de achterban en het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De 

identiteitsraad heeft een goedkeurende functie bij de benoeming van pastoraal 

medewerkers en een adviserende functie bij de benoeming van leden van de Raad van 

Toezicht en leden van de Raad van Bestuur. De identiteitsraad bestaat uit zeven personen. 

Dit betreffen de heer A.C. van Rinsum als voorzitter en de heer G. Lodder als secretaris. 

Daarnaast maken de heren J. Beeke, P.J. van den Bosch, P.J. van Helden, A. Krijgsman, J. 

Rozendaal en M. Weststrate deel uit van de identiteitsraad. Als pastoraal medewerkers zijn 

de heren M.F. van de Beek en P.M. den Harder in dienst.  

6.7 Bestuursraden 
Bewoners van Huize Winterdijk zijn vertegenwoordigd door de cliëntenraad, medewerkers 

door de ondernemingsraad en vrijwilligers door de vrijwilligersraad. De medezeggenschap-

structuren van de cliëntenraad en ondernemingsraad zijn vastgelegd. De cliëntenraad valt 

onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De ondernemingsraad 

onder de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). De Raad van Bestuur heeft frequent en de 

Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de bestuursraden.  

 

6.8 Samenwerking 
Huize Winterdijk werkt samen met diverse ketenpartners. Dit betreft vooral praktische sa-

menwerking in het kader van goede zorg. Dit betreffen bijvoorbeeld huisartsen, apotheken, 

ziekenhuizen, verpleeghuizen, fysiotherapeuten, logopedisten, wondverpleegkundigen, dia-

betesverpleegkundigen en de GGZ. Regelmatig is er overleg met Zorgkantoor Midden-Hol-

land. Verder werkt Huize Winterdijk samen met vastgoed gerelateerde partijen en andere 

partners als de brandweer en de gemeente Gouda. 
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7. De cliëntenraad van Huize Winterdijk 
 

e cliëntenraad vertegenwoordigt  de bewoners en cliënten. Deze raad vergadert met 

de Raad van Bestuur en de bewonersconsulent. In dit hoofdstuk geven we meer in-

formatie en inzicht over het verslagjaar 2018.  

 

7.1 Organisatie 
De cliëntenraad heeft in het verslagjaar zes keer vergaderd. De vergaderingen zijn vroegtij-

dig op het mededelingenbord vermeld, zodat bewoners de vergaderingen konden bijwo-

nen. Een kort verslag van de vergaderingen is verspreid onder alle bewoners. De raad be-

stond in het jaar 2018 uit de heren L.H. Eits (voorzitter), L. Hoek en C. Weerheim. Ook 

maakten de dames H. Pas-Averesch en C.W. van ’t Wout-Markus hiervan deel uit. De cliën-

tenraad werd ondersteund door de heer W. de Groot.  

 

7.2 terugblik 
Terugkijkend mochten de leden van de cliëntenraad het afgelopen jaar weer in goede ver-

standhouding met de leiding van Huize Winterdijk vergaderen. Er vonden in 2018 geen mu-

taties plaats in de cliëntenraad. Vanwege de lichamelijke gesteldheid van zijn echtgenote zag 

de heer Hoek zich genoodzaakt op korte termijn naar Barneveld te verhuizen en zijn werk-

zaamheden en positieve inbreng voor de cliëntenraad te beëindigen. In een groot aantal on-

derwerpen die binnen Huize Winterdijk spelen, kreeg de cliëntenraad de gelegenheid zich te 

verdiepen, daarover een standpunt te bepalen en waar nodig op te reageren en bij te advi-

seren. Ongetwijfeld konden de leden, mede vanwege hun onderscheidene kennis en levens-

ervaring, de bestuurder en managementteam van goede adviezen voorzien en als zodanig de 

belangen van de bewoners behartigen. De cliëntenraad was ook aanwezig bij het voorjaars-

overleg met het Zorgkantoor. Periodiek kwam de cliëntenraad in klein comité bijeen en in 

voorbesprekingen om het overleg met de Raad van Bestuur voor te bereiden. Middels noti-

ties heeft de cliëntenraad gereageerd op actuele zaken die het belang van de bewoners en 

organisatie van Huize Winterdijk raken. Ook in 2018 heeft de cliëntenraad weer gepleit voor 

een vierde woongroep, het opknappen van de inventaris in Het Baken en het vergroten van 

de huiskamer van de IJsselstroom. Ook de voortgang van de gestelde doelen, verwoord in 

het kwaliteitsplan 2018, was continu punt van aandacht. In dit afgelopen jaar pleitte de cli-

entenraad opnieuw om een wervingsronde te starten voor vrijwilligers op de afdeling Het 

Baken en het Huis. Daarbij is het zijn advies om actief te werven onder de kerkelijke hulpver-

lening van de onder ons aanverwante kerken in de stad en in de regio. 

 

7.3. Speerpunten 
Met de onderstaande punten heeft de cliëntenraad zich in het bijzonder bezig gehouden, 

aangezien deze onderwerpen het welzijn van de bewoners raken.  

 

 Ontwikkelingen rondom Stichting Huize Winterdijk en Stichting Linquenda Domus; 

 Positie Steunstichting, ontwikkeling winkeltje en fondswerving; 

 Ontwikkelingen facilitaire dienst; 

 Goede communicatie vanuit leiding naar bewoners; 

 Technisch onderhoud en parkeren in en rondom het gebouwencomplex; 

 Financieringsmogelijkheden diverse projecten; 

D 
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 Kwaliteitskader verpleeghuiszorg Het Baken; 

 Langere termijn visie functioneren organisatie Huize Winterdijk; 

 Personeelsvoorzieningen en beleid rondom mantelzorg; 

 Veiligheidsaspecten in de praktijk en gespiegeld aan de RIE-rapportage; 

 Begroting, inzet middelen en financiële consequenties; 

 Consequenties naar aanleiding van het gewijzigde landelijk zorgbeleid. 

 

7.4. Samenwerking 
Het is de intentie van de cliëntenraad om op verantwoorde wijze een positieve inbreng en 

bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners en cliënten. Een belangrijke doelstelling 

van de cliëntenraad is om steeds aan te dringen bij de bestuurder en het management te 

streven naar een goede en open communicatie, eenvoudige duidelijke toelichtingen en ver-

slaggeving naar de bewoners. Het is de wens van de cliëntenraad om deze goede onderlinge 

samenwerking te continueren.  
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8. Jaarverslag van de OR over 2018 
 

et is een wettelijke vereiste dat een organisatie (vanaf een bepaalde omvang) een 
ondernemingsraad heeft. In dit hoofdstuk geven we inzicht in het functioneren van 
deze raad.  

 

8.1. Organisatie 

De ondernemingsraad ziet zichzelf als een bruggenbouwer tussen werkgever en werkne-
mer. Daarom wil de raad graag proactief, open en een transparant optreden. De samenstel-
ling van de ondernemingsraad is als volgt. Lyda Hovestad is de voorzitter en ze werkt als 1e 
medewerker dagopvang en wijkverpleegkundige. Marieke Rademaker is de secretaris en 
werkt in de zorg op Het Baken. Daarnaast maken Cora Chin-A-Kwie en Wilma Qualm deel 
uit van de ondernemingsraad. Zij werken beiden in de huishouding. Het afgelopen jaar zijn 
de leden Nelleke Anker, Geri Belo, Corine van den Broek, Bea Bunt en Mariska van de Toorn 
gestopt met hun werkzaamheden voor de ondernemingsraad. Er is een vacature voor een 
lid.  
 

8.2. Terugblik 
In het jaar 2018 heeft de ondernemingsraad twaalf keer vergaderd, waarvan vijf keer aan-
sluitend gevolgd door een overleg met de bestuurder. In de maand juni was er een overleg 
met de bestuurder en Raad van Bestuur en in december een groot overleg met alle geledin-
gen. In dit overleg is het masterplan gepresenteerd. De voorzitter en secretaris hebben de 
cursus ‘Vaardigheden voor voorzitters en secretarissen van de OR’ gevolgd. De hele onder-
nemingsraad heeft in november de cursus ‘Basisvaardigheden OR en achterban’ gevolgd via 
de RMU. Inhoudelijk heeft de ondernemingsraad zich het afgelopen jaar beziggehouden 
met zaken rondom verzuimcijfers, samenwerking met Liquenda Domus, vacatures, inzet 
van gelden, verantwoording van giften, roosters, organogram en de evaluatie van functies. 
 

8.3. Instemming en advies 
De OR heeft met onderstaande instemmings- of adviesvragen, instemming of advies gege-
ven: 
Instemming MKS 2019 
Met deze instemmingsvraag heeft de ondernemingsraad ingestemd, omdat er onder het 
personeel gebruik van wordt gemaakt. 
 
Instemming opleidingsjaarplan 2019 
De ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd, omdat opleiden investeren in de mede-
werkers is. 
 
Instemming 0-uren contract 
De ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd, omdat dit een instrument kan zijn om het 
personeelstekort op te vangen. 
 
Instemming verhoging bonus 
Het werven van medewerkers met een relevant zorgdiploma vormt een groot probleem, 
daarom heeft ondernemingsraad ingestemd met het verhogen van de bonus naar €750,- 
 
Instemming Verlof- en vakantiebeleid 2019 
Hierin heeft de ondernemingsraad (nog) niet ingestemd. De ondernemingsraad mist bij het 
instemmingsverzoek een gemotiveerd schrijven, dat wel nodig is voordat er een besluit ge-

H 
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nomen kan worden. De ondernemingsraad wil een gemotiveerd schrijven of overleg, alvo-
rens met de ondernemer een overlegvergadering over het instemmingsverzoek te hebben. 
 
Advies aanstelling manager Zorg 
De ondernemingsraad was van mening dat het hierbij ging om het invullen van een vacante 
functie en heeft mede daarom geen advies uitbracht. De ondernemingsraad heeft vragen 
gesteld met betrekking tot de procedure rondom de vacaturestelling en het tijdspad 
waarop advies is gevraagd aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft kenbaar 
gemaakt het wenselijk te vinden dat er aan het begin van de aanstelling van de nieuwe 
zorgmanager persoonlijke ontwikkelingsdoelen worden opgesteld en dat daarop door een 
onafhankelijk persoon wordt gecoacht. 
 
Advies aanstelling managementteam 
De ondernemingsraad heeft kenbaar gemaakt het wenselijk te vinden, dat er aan het begin 
van de aanstelling van de beoogde managementleden persoonlijke ontwikkelingsdoelen 
worden opgesteld en dat daarop door een onafhankelijk persoon wordt gecoacht. 
 
Masterplan 
De ondernemingsraad wil betrokken worden bij het opstellen van het masterplan, omdat  
hieruit kan voortvloeien verandering van taken en/ of bevoegdheden van management- 
functies.  
 
360 graden feedback 
Verder adviseert de ondernemingsraad dat één jaar na de aanstelling van de beoogde ma-
nagementleden, de 360 graden feedback als evaluatie-instrument wordt gebruikt. 
 
Leidinggevende facilitair 
De ondernemingsraad heeft geadviseerd om bij wijzigingen in de facilitaire tak van de orga-
nisatie zorg te dragen voor goede aansturing van het personeel op de werkvloer. Hierbij is 
het advies een leidinggevende functie te laten bestaan, die medewerkers huishoudelijke 
dienst en receptionisten leiding geeft, coacht en coördineert. Deze leidinggevende zal aan-
gestuurd moeten worden door de manager facilitair. 
 

8.4. Aanbevelingen 
De OR heeft de volgende aanbevelingen geformuleerd.  
 
Begroting 2019 
De OR heeft geadviseerd voorrang te geven aan het vergroten van huiskamer IJsselstroom 
op Het Baken en het vergroten of verplaatsen van de ruimte De Oever, daar deze ruimte te 
klein is voor het aantal bezoekers. Voor medewerkers kan de hulp aan bewoners bij de 
transfer een te hoge fysieke belasting geven. 
 
Masterplan 
De ondernemingsraad heeft aangeven betrokken te willen zijn in het proces om de diverse 
zorgteams te laten opgaan in één team/afdeling zorg. Daarnaast wil de ondernemingsraad 
dat onderzocht wordt of er een alternatieve ruimte is voor De Oever of dat het bezoekers-
aantal verminderd wordt. Ook is een ambitie dat het werk van de huishouding efficiënter 
en ergonomischer wordt gemaakt. De ondernemingsraad heeft aangegeven geen eigenaar 
van het moreel beraad te willen zijn en dat er tijdige en duidelijke communicatie moet zijn 
richting de medewerkers. 
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9. Financiën 
 

en goede afdeling financiën is onmisbaar om Huize Winterdijk goed te laten draaien.  

In dit hoofdstuk van het jaarverslag kijken we dan ook terug naar het financiële 

plaatje over het jaar 2018.  

 

9.1. Terugblik  

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar. In de maand mei sloeg de bliksem in. De schrik was 

groot en de schade ook. De totale schade bedroeg circa 120.000 euro. Het is bijzonder dat 

deze incidentele kosten volledig zijn vergoed door middel van bijdragen en giften. Huize Win-

terdijk sluit het jaar 2018 af met een negatief resultaat: -€ 103.545,-. Het jaar 2018 was op-

nieuw een jaar waarin het resultaat onder druk staat. Er moet echter wel worden opgemerkt 

dat er met het huidige resultaat een positieve cashflow kan worden gerealiseerd. Dit bete-

kent dat er meer geld binnenkomt dan er uitgaat. De afschrijvingskosten zijn immers hoger 

dan het negatieve resultaat. De cashflow heeft in de achterliggende jaren nogal onder druk 

gestaan door de vele investeringen die hebben plaatsgevonden. De liquiditeit is daarom ook 

in 2018 nauwlettend in de gaten gehouden. Verder is er in 2018 minder geïnvesteerd dan in 

voorgaande jaren, hierdoor is de liquiditeitspositie ultimo 2018 verbeterd ten opzichte van 

het jaar 2017. Ook voor het jaar 2019 is het investeringsbudget afgestemd op de beschikbare 

liquiditeit. De zorggerelateerde opbrengsten zijn in 2018 met 7,5% toegenomen ten opzichte 

van het jaar 2017. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van de WLZ tarieven in 

vergelijking met het jaar 2017. De overige bedrijfsopbrengsten zijn in 2018 met 4% toegeno-

men ten opzichte van het jaar 2017. Hierbij wordt opgemerkt dat de ontvangen giften met 

betrekking tot de herstelkosten van de blikseminslag en de afdracht van de steunstichting 

hierbij niet zijn meegerekend. Deze toename wordt met name veroorzaakt door een stijging 

van de opbrengst maaltijdvoorziening van circa 36.000 euro en een stijging van de huurop-

brengsten van circa 36.000 euro in verband met de jaarlijkse indicering van de huurprijzen.  

De bedrijfslasten zijn ten opzichte van 2018 met 3,5% toegenomen. Daarin zijn de incidentele 

kosten met betrekking tot de blikseminslag en de opgenomen voorziening oninbaarheid in-

zake de vordering op de Steunstichting niet meegerekend. Deze stijging van 3,5% komt voor-

namelijk door hogere personele lasten in verband met cao-wijzigingen, periodieken en de 

toegenomen inzet van uitzendkrachten. Daarnaast zijn ook de afschrijvingskosten hoger. De 

overige bedrijfskosten zijn 2% lager ten opzichte van het jaar 2017, maar wel hoger dan be-

groot. De overige bedrijfskosten zijn voornamelijk hoger dan begroot doordat de inhuur van 

een extern adviesbureau voor het optimaliseren en verbeteren van de kwaliteit van de keu-

ken is gecontinueerd. Daarnaast zijn de onderhoudskosten hoger in verband met het spoelen 

van leidingen. 

 

9.1 Financieel verslag 
Er volgt nu een korte weergave van het resultaat en de vermogens- en liquiditeitspositie 

van Huize Winterdijk.  

 

Resultaat 

 2018 concept 2017 

 € € 

Bedrijfsopbrengsten 5.201.761 4.936.632 

Bedrijfslasten 5.288.216 5.156.063 

E 
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Financiële lasten 17.090 14.888 

Resultaat -103.545 -234.319 

   
Rentabiliteit -2,0% -4,6% 

 

Vermogens/liquiditeitspositie 

 

Concept 

31-12-2018  31-12-2017 

 € € 

   
Vaste Activa 12.186.662 12.742.561 

Vlottende Activa 735.917 461.769 

Totaal Activa 12.922.579 13.204.330 

   
Eigen vermogen 11.547.417 11.650.962 

Voorzieningen 13.669 38.553 

Langlopende schulden 679.226 539.720 

Kortlopende schulden 682.227 975.095 

Totaal Passiva 12.922.579 13.204.330 

 

Liquiditeit 

Werkkapitaal 53.690 -513.326  

Current ratio 1,08           0,47   

Vermogen 

Solvabiliteit 89,4% 88,2% 

 

De ratio’s laten zien dat Huize Winterdijk ultimo 2018 aan haar verplichtingen kan voldoen. 

De liquiditeitspositie is ultimo 2018 is verbeterd ten opzichte van 2017 (positief werkkapi-

taal ultimo 2018), maar vergt nog aandacht. 

 

9.2 Administratieve organisatie 
In 2018 zijn de preventieve en detectieve controles periodiek uitgevoerd. Voor de interne 

controle en informatievoorziening wordt gebruikgemaakt van de output van ONS. Hierdoor 

was het mogelijk om de productiviteit tijdig en intensief volgen. De uitgevoerde controles 

zijn onder andere: 

o Maandelijkse controles op de uren (t.a.v. normuren en gerealiseerde  

 uren). 

o Maandelijkse controles op de productie, met name voor het bewaken  

van de budgetplafonds. Dit heeft geresulteerd in het tijdig indienen van aanvragen  

ter verhoging van budgetplafonds die in 2018 zijn gehonoreerd. 

o Een tussentijdse en per jaareinde een controle op juistheid en volledig- 

 heid van de gedeclareerde productie. 

o Maandelijkse controles op alle betalingen, waaronder preventieve  

 controles op de uitbetaling van salarissen.  

o Maandelijkse controles op de juistheid/volledigheid van de financiële  

 administratie. 
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o Periodiek is het MT/RvT voorzien van relevante financiële en niet-financiële infor-

matie. 

De monitoring op de liquiditeitspositie was in 2018 zeer intensief in verband met de  

 druk op de liquiditeit. 

 

9.3 Vooruitzicht 2019 
De verwachting is dat ook 2019 financieel een moeilijk jaar wordt. Hoewel er een sluitende 

begroting is (resultaat € 0,-) zal het nog een uitdaging zijn om deze doelstelling te halen. Ook 

de liquiditeitspositie zal naar verwachting onder druk blijven staan; die zal dan ook nauwlet-

tend worden gevolgd. In het jaar 2019 zal de aandacht vooral uitgaan naar de personele inzet. 

Het is van belang dat de personele inzet meebeweegt met de zorgbehoefte. Daarnaast zullen 

we (de voortgang van de) kosten ten opzichte van het budget intensief blijven monitoren en 

het MT tijdig van informatie voorzien als er een overschrijding wordt verwacht.  
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Verantwoording 

 

Hoofdstuk 1:  Lianne Dammers, manager zorg 

Hoofdstuk 2:  Jon op den Dries, manager Facility  

Hoofdstuk 3:  Wilma Eskes, adviseur risicomanagement 

Hoofdstuk 4:  Erik Flore, Manager HR (in dienst tot 31-12-2018) 

Hoofdstuk 5:  vertrouwenspersoon 

Hoofdstuk 7:  cliëntenraad 

Hoofdstuk 8:  ondernemingsraad   

Hoofdstuk 9:  Henri van Lagen, controller, Paul van Zuijlen, financieel adviseur a.i./con-

troller a.i. 

 


