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Uitgangspunten van het bestuursverslag. 

 

Het bestuursverslag 2017 van de Stichting Ouderenzorg Kapelle legt - uit hoofde van wet- en 

regelgeving - maar ook gezien de maatschappelijke functie die de stichting vervuld, 

verantwoording af aan de stakeholders over het gevoerde beleid van de Stichting. 

Het bestuursverslag van de statutaire Stichting Ouderenzorg Kapelle omvat alle activiteiten 

betreffende de moederstichting en haar 3 statutaire dochterstichtingen: 

 

Stichting Zorgcentrum Cederhof 

Stichting Wonen voor Ouderen 

Stichting Welzijn Kapelle 

 

Cederhof  - als werknaam in 2014 ingevoerd – is goed ingeburgerd in de Kapelse samenleving. 

Cederhof is gevestigd in de gemeente Kapelle. Cederhof levert een scala van diensten aan de 

inwoners van de gemeente. Bij Cederhof zit welzijn, zorg en wonen onder één dak, waarmee 

Cederhof zorg draagt voor het aanbieden van aaneengesloten diensten van wonen, welzijn en 

zorg. Bij Cederhof werken in 2017 ruim 225 medewerkers en 200 vrijwilligers. De onderverdeling 

in Cederhof welzijn, Cederhof zorg en Cederhof wonen is inmiddels vertrouwd in de dagelijkse 

gang van zaken.  

 

Cederhof (welzijn - zorg - wonen) 

        

Cederhof welzijn is er voor alle inwoners van de gemeente Kapelle. Jong en oud kan bij Cederhof 

welzijn terecht. Cederhof welzijn biedt mensen met een beperking, mantelzorgers, vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties praktische hulp en activiteiten aan.  

Cederhof welzijn staat dicht bij de mensen, maakt verbindingen en biedt waar nodig op een 

persoonlijke manier ondersteuning. Cederhof welzijn heeft een coördinerende rol richting 

vrijwillige- en professionele organisaties die actief zijn in de gemeente Kapelle. Het werk van 

Cederhof welzijn wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Kapelle én door de inzet 

van vrijwilligers en samenwerkingspartijen uit de gemeente Kapelle  

                                                                                                                                                                  

Cederhof zorg omvat intramurale zorg (in- en exclusief behandeling) wijkverpleging en Wmo zorg. 

Einde verslagjaar woonden intramuraal 1 cliënt met zzp 3, 8 cliënten met zzp 4, 29 cliënten met 

zzp5 en 24 cliënten met zzp6. (daarnaast 1 cliënt onder de indicatie GGZ - regeling CZW bureau) 

De wachtlijst van cliënten met een zzp 4 én hoger verblijf met of zonder behandeling is groot. Een 

wachttijd van ½ tot 1 jaar is gebruikelijk. Merkbaar is dat er sprake is van een toenemende 

complexiteit van de zorgvraag, zowel intra- als extramuraal. Cederhof zorg blijft zich richten op de 

veranderende en complexere zorgvraag, waarbij Cederhof zorg zich in 2017 wederom gelukkig 

mag prijzen met het behouden van het Gouden PreZo keurmerk in de zorg. 

 

Cederhof wonen beheert en exploiteert in de gemeente Kapelle 156 senioren-ZORG-woningen 

/appartementen. De woningen in de complexen in Kapelle en Wemeldinge (142 stuks) kennen 
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geen leegstand. Voor deze goedkope huurwoningen (van € 371, -- tot € 650, -- kale huurprijs per 

maand) is erg veel animo. Appartementencomplex Park Beukenhof kent wel leegstand. De hoge 

huurprijs (vanaf € 1150, -- per maand exclusief servicekosten) is hier debet aan. 

 

De Structuur, strategie / missie en zorgvisie van de organisatie. 

De Structuur 

De Stichting Ouderenzorg Kapelle is de formele werkgever voor alle bij de dochterstichtingen 

werkzame medewerkers. De moederstichting en haar dochterstichtingen hebben dezelfde Raad 

van Toezicht en dezelfde eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit 

5 leden (plus voor Cederhof zorg de onafhankelijk voorzitter van de cliëntenraad als toegevoegd 

lid) die toezicht houden op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersing- 

en controlesystemen middels informatieverstrekking door de Raad van Bestuur.                             

De Raad van Bestuur informeert de voorzitter 2-wekelijks en de andere leden van de Raad van 

Toezicht 8-wekelijks. De Stichting Ouderenzorg Kapelle draagt zorg voor de diverse geldstromen 

ten behoeve van haar ‘dochterstichtingen’. De doelstelling van de Stichting Ouderenzorg Kapelle 

luidt: ‘het zorgdragen van de continuering van middelen om de dochterstichtingen in staat te 

stellen hun doelstellingen na te streven’. Vanwege deze constructie is ook gekozen voor één 

financieel jaarverslag welke de gehele stichting omvat. Verder spreken we in dit bestuursverslag 

over Cederhof (werknaam) in plaats van de statutaire naam. Cederhof heeft een algemene 

grondslag. 

Missie, zorgvisie en logo van Cederhof in woorden weergegeven: 

Missie van de organisatie                                                                                                                              

‘Als organisatie streven wij naar naadloos aanééngesloten diensten van welzijn, zorg en wonen. 

Wij bieden met onze bekwame en betrokken medewerkers een bijdrage aan de leefbaarheid van 

onze gemeente. Centraal in ons handelen staat het persoonlijke contact en het respect voor een 

eigen leven; heel persoonlijk’. 

Visie op de organisatie 

Cederhof is werkzaam in de gemeente Kapelle en levert aan de inwoners van de gemeente Kapelle 

een breed scala van woon-, welzijns- en zorgdiensten; zowel voorliggend als intra- en extramuraal. 

Deze diensten sluiten waar nodig naadloos op elkaar aan. Inwoners uit de gemeente Kapelle 

kunnen met al hun vragen terecht bij Cederhof. Cederhof is 24 uur per dag bereikbaar.  

Medewerkers en vrijwilligers voelen zich thuis bij Cederhof. Gezamenlijk staan we voor de 

organisatie doelen. Binnen de organisatie streven we naar een cultuur van meedenken, het mede 

dragen van verantwoordelijkheid en het elkaar durven aanspreken. Het lerend vermogen is groot. 

Medewerkers van Cederhof zijn zichtbaar bij de cliënten, hebben gevoel voor service en 

dienstverlening en zijn deskundig. 

Zorgvisie                                                                                                                                                             

´N EIGEN LEVEN; HEEL PERSOONLIJK  

In onze dienstverlening staat de cliënt als unieke persoonlijkheid centraal; diens waarden en 

normen, geloofsbeleving, sociale- en maatschappelijke achtergronden worden als een vast 

gegeven, als onlosmakelijk verbonden met de persoon, beschouwd.  

De cliënt is de belangrijkste persoon in het proces van onze dienstverlening en zal, op basis van 

eigen verantwoordelijkheid, de meest doorslaggevende invloed hebben op de besluitvorming 
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hierin.  

Om het eigen leven vorm te kunnen geven, beslist de cliënt zelf.  

 

Cederhof schept hiertoe een aantal voorwaarden; de privacy wordt gewaarborgd, informatie, die 

de cliënt behoeft, wordt gevraagd en ongevraagd verstrekt, veiligheid wordt gegarandeerd en 

inspraak geregeld.  

Respect voor de waardigheid en zelfstandigheid van cliënten is voor ons de basis van het kunnen 

leveren van goede dienstverlening. Respect komt in de eerste plaats tot uiting in de kwaliteit van 

de relatie en de persoonlijke benadering.  

Een relatie die met verstand en vanuit het hart gestalte wordt gegeven.  

Daar waar de cliënt niet meer zelf actief beslissingen kan nemen, bieden we de helpende hand in 

samenspraak met de persoonlijk gemachtigde en/of de familie/relatie en uitgaande van de unieke 

persoonlijkheid van de cliënt. 

 

Logo Cederhof 

De kern van het logo vormt de witte stam, symbolisch voor het stevig geworteld/verankerd zijn in 

de gemeenschap. Onder de kroon van de boom bieden we bescherming/beschutting. Een boom 

staat ook voor groei en ontwikkeling, iets waar we als organisatie ook voortdurend mee bezig zijn. 

Daarnaast is er in het logo ook een mens te herkennen. Deze mens staat bij Cederhof centraal. De 

ronde vormen geven een vriendelijk en toegankelijk karakter aan het logo. De kleur paars straalt 

een zekere warmte en geborgenheid uit met een serieuze ondertoon, de groengele kleur biedt 

hieraan een tegenwicht: er is ook ruimte voor plezier en genieten.   
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De hoofdlijnen van het strategisch beleid van de organisatie. 

 

Het strategisch beleid van Cederhof - in het werkgebied van de kernen Kapelle, Biezelinge, 

Wemeldinge, Schore en Eversdijk binnen de gemeente Kapelle kan het beste worden weergeven 

met een beschrijving van de activiteiten van Cederhof welzijn, zorg en wonen. 

  

Cederhof welzijn draagt zorg voor het welzijn/welbevinden van inwoners (jong en oud) in de 

gehele gemeente. Zij activeert, stimuleert en initieert het ‘welzijnswerk nieuwe stijl’. Hiertoe 

schept zij voorwaarden als ‘voorliggende voorziening’ gericht op het verbeteren van zorg en 

dienstverlening aan de inwoners van de gemeente. Zij initieert activiteiten, en ‘bevordert 

maatschappelijke participatie en een gelijkwaardige positie van inwoners’ in de samenleving.  

Anno 2017 is Cederhof welzijn een brede welzijnsorganisatie die uitvoering geeft aan nieuwe 

gemeentelijke taken. Cederhof welzijn fungeert ‘als een spin in het web’ richting formele en 

informele hulpverleners. Het Buurtteam waaraan 30 (hulpverlenende) organisaties zijn 

verbonden, onder  leiding van Cederhof welzijn draagt hieraan bij. Cederhof welzijn is voor een 

bredere aanpak van het welzijnswerk als voorliggende voorziening voor alle inwoners van de 

gemeente. In onze samenleving komt steeds meer de nadruk te liggen op voorliggende 

voorzieningen én de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. De aandacht van Cederhof welzijn 

gaat vooral uit naar de meest kwetsbaren in de gemeente. Cederhof welzijn is met zijn 

medewerkers en vrijwilligers ‘zichtbaar’ in de wijken en kernen van de gemeente. In 2017 kent 

Cederhof welzijn – naast haar reguliere werkzaamheden - diverse projecten, zoals o.a. het project 

‘Dementie vriendelijk Kapelle’. Doelstelling van dit project is dat ouderen met dementie zo lang 

mogelijk op een verantwoorde wijze zelfstandig thuis kunnen wonen met behoud van kwaliteit 

van leven. Het project richt zich tevens op preventie en veiligheid van ouderen en mensen met 

dementie. Daarnaast o.a. het  project ‘Gezelligheidsapp’, waarmee mensen op een laagdrempelige 

wijze in contact met elkaar kunnen komen om samen activiteiten te ondernemen.  

 

Cederhof zorg exploiteert zorgcentrum “Cederhof” in de gemeente Kapelle. In het zorgcentrum 

zijn mogelijkheden voor verblijf van 59 - 62 cliënten (e.e.a. is afhankelijk van het aantal 

intramuraal verblijvende echtparen) 1 cliënt CZW (GGZ indicatie) + 1 tijdelijke verblijfsplaats. De 

verpleegunit Cederhof heeft een capaciteit van 21 plaatsen.  (14 plaatsen voor psychogeriatrische 

zorg en verpleging en 7 plaatsen voor somatische zorg en verpleging) Over het algemeen 

verblijven in de verpleegunit Cederhof cliënten met een ZZP 5 en 6 inclusief behandeling. In de 

verzorgingsappartementen en tijdelijk verblijf kamer verblijven over het algemeen cliënten met 

een ZZP 4 tot 6 zonder behandeling.  

Cederhof verleent naast de intramurale zorg- en dienstverlening ook extramurale zorg aan 

daarvoor geïndiceerde cliënten. Extramuraal worden onder de ZVW de producten PV/VPen MSVT 

geleverd. Onder de WLZ worden, naast de ZZP’s, de volgende functies geleverd: PV - VP - 

Schoonmaak - BG en dagactiviteiten. Vanuit de WMO levert Cederhof HZR, HHR, HZRT evenals 

begeleiding individueel als begeleiding dagverzorging. 

Voor de ZVW heeft Cederhof productieafspraken met 6 zorgverzekeraars.   

Tevens biedt Cederhof aan inwoners in de gemeente een breed aanbod aan diensten aan, zoals 
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professionele alarmopvolging, maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje, het Grand Culinair Café 

(dagelijks gebruiken ongeveer 70 ouderen uit de wijk / gemeente de warme maaltijd in het 

restaurant) en een breed aanbod aan ontspanningsactiviteiten.  

 

Cederhof wonen exploiteert en beheert 156 senioren-zorg-woningen/ appartementen in de 

gemeente Kapelle. Ruim 200 senioren zijn ‘bewoner’ van deze woningen/appartementen. 

 

Het strategisch beleid is er op gericht om bovenstaande activiteiten zo goed mogelijk te vervullen 

en daarbinnen steeds adequaat in te spelen op de veranderingen. 

 

Het gevoerde beleid in het verslagjaar.  

 

Het beleidsplan 2016 – 2020 van Cederhof kent de volgende kernwaarden:  *persoonlijk *nabij 

*vertrouwd *deskundig *aaneengesloten en *verbonden.  

In dit beleidsplan is sprake van de volgende strategische doelenstellingen: 

1. Het woonaanbod van Cederhof is toegerust voor de eisen van de huidige en toekomstige tijd 

en is aantrekkelijk voor ouderen uit de gemeente Kapelle. 

2. Cederhof is een dienstencentrum waar zorg, zorg met verblijf, welzijnsdiensten, 

restaurantfaciliteiten en activiteiten voor een brede doelgroep worden aangeboden. 

3. Cederhof biedt complexe, intensieve zorg van een kwalitatief hoog niveau. 

4. Aan zelfstandig wonende inwoners van de gemeente Kapelle van 18 jaar en ouder bieden we 

een breed scala van laag tot hoog complexe zorg, begeleiding en ondersteuning: van goede 

kwaliteit, uitgaande van eigen kracht, doelmatig en verantwoord. 

5. We willen een financieel gezonde organisatie blijven en het belang van de cliënt voorop 

blijven stellen. 

6. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn deskundig, dragen verantwoordelijkheid en zijn 

betrokken: medewerkers zijn ons kapitaal. 

7. Cederhof welzijn is voor de gemeente Kapelle de aangewezen partner voor het uitvoeren van 

het brede lokale welzijnswerk. 

Vanuit de NU situatie is de ‘hoe gaan we verder’ situatie beschreven, op cliënt, medewerker en 

organisatieniveau.   

Om de koers te kunnen bepalen is het noodzakelijk een visie te hebben op toekomstige 

ontwikkelingen in de zorg; zowel wat betreft de inhoud van de zorg als condities zoals kwaliteit, 

betaalbaarheid, personeel en huisvesting. Het beleidsplan is daarmee een wegwijzer voor de 

toekomst. In onze samenleving vinden in snel tempo veranderingen plaats. Demografische 

ontwikkelingen hebben gevolgen voor aard en omvang van de vraag naar zorg. Mensen die een 

beroep doen op zorg hebben andere verwachtingen. Veranderde ideeën en verwachtingen vragen 

om andere expertise. Het beleid van overheid en financiers is van invloed op het beleid van onze 

organisatie. De overheid wil het aantal intramurale plaatsen verminderen, maar bezuinigd ook in de 

thuiszorg. Er komt steeds meer nadruk te liggen op voorliggende voorzieningen en de inzet van 

mantelzorgers en vrijwilligers. In dit geheel willen we de cliënt centraal blijven stellen en onze 

kernwaarden trouw blijven. 
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In het licht van de ontwikkelingen zijn vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, sturing op 

prestaties, kwaliteit en beschikbaarheid van medewerkers grote uitdagingen voor Cederhof in de 

komende jaren. 

De hogere zorgindicaties (ZZP 4 en hoger) in het zorgcentrum zorgen voor een intensivering van 

de zorg en verpleging aan de cliënt. De wachtlijst voor intramurale zorg bleef lang. (1/2 tot 1 jaar) 

De vraag naar verblijf in één van de riante 2 kamerappartementen van Cederhof of de 

kleinschalige verpleegunits is groot, Een en ander geeft de noodzaak van behoudt van 40/42 

plaatsen verblijf zonder behandeling aan. De productieafspraken voor 2017 zijn dan ook door het 

zorgkantoor voor zowel de intramurale zorg als door de diverse zorgverzekeraars in de 

extramurale zorg opgeplust naar de daadwerkelijk geleverde zorg in het verslagjaar.                                                                                                                                                   

In het verslagjaar is het aantal cliënten die de wens hadden om thuiszorg (PV - VP – BG) van 

Cederhof te krijgen gestabiliseerd. We zien ook bij thuiszorg cliënten een toename van de 

zorgzwaarte, complexiteit en co-morbiditeit. De stabilisatie in zorgvraag in de thuiszorg is het 

directe gevolg van overheidsbeleid, waarbij inzet van naasten wordt gestimuleerd ipv direct 

professionele hulp. De goede ‘naam en faam’, het ‘dichtbij zijn’ en de ‘verwevenheid in het dorp 

door de thuiszorg van Cederhof’ is en blijft een pré. Velen weten de weg naar Cederhof te vinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

De gemiddelde personeelsformatie in de thuiszorg is in het verslagjaar iets afgenomen. De 

personele bezetting van de intramurale zorg steeg met ruim 2 fte en die op de verpleegunit met 

0,2 fte.                                                           

Door de intensivering/complexiteit van de zorgvraag zowel intra- en extramuraal is het aantrekken 

van personeel met een grotere deskundigheid (niveau 4 en niveau 5) doorgezet. Per intra- en 

extramuraal team zijn minstens 2 verpleegkundigen werkzaam. In de thuiszorg zijn 3 

wijkverpleegkundigen, en daarnaast volgen een aantal medewerkenden de opleiding MBO-

verpleegkundige niveau 4 en HBO-verpleegkundige niveau 5. Inmiddels is meer dan 30% van de 

zorg medewerkenden in Cederhof gediplomeerd verpleegkundige niveau 4 of 5, of daarvoor in 

opleiding. In 2017 zijn opnieuw extra BBL leerlingen aangetrokken. Diverse verzorgenden IG 

(niveau 3) volgden de GPV-opleiding.                                                                                                                                               

‘Flexibiliteit in inzet van personeel’ is een groot goed in de zorg. De zorgvraag kan de ene week 

hoger zijn dan de andere week. Naast de vele ‘vaste’ medewerkers, zijn in de directe zorgverlening 

oproepkrachten werkzaam. Bij ondersteunende diensten zoals avond-weekend 

receptiemedewerkers en de voedingsdienst zijn eveneens ten behoeve van de flexibiliteit 

oproepbare medewerkenden werkzaam. (veelal scholieren) Ongeveer 165 van de 225 

medewerkers hebben een arbeidscontract variërend van 3 – 38 uur per week.                                                                                                               

De in voorgaande jaren ondernomen stappen ten aanzien van het realiseren van het 

zorgcontinuüm zijn voortgezet. Voor dit zorgcontinuüm zijn de op elkaar afgestemde woon-, 

welzijns – en zorgdiensten een pré!                                  

Inmiddels is Cederhof in de gemeente Kapelle de grootste aanbieder in de extramurale zorg. Onze 

doelstelling - gebaseerd op onze missie een Kapelse organisatie te zijn met een breed scala van op 

elkaar afgestemde woon-, welzijns- en zorgdiensten, zowel intra- als extramuraal - ligt hieraan ten 

grondslag. Deze ontwikkeling vraagt bij voortduring een bijstelling van de automatiserings- en 

aansturingsprocessen. Dit eist alertheid van medewerkers, leidinggevenden en facilitaire 

ondersteuning.                                                                                                                                                 

Op basis van onze visie wordt zowel intra- als extramuraal in kleine herkenbare teams gewerkt. Op 
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deze wijze krijgen cliënten een kleine, herkenbare vaste groep medewerkers in hun appartement / 

woning.  

 

Het gouden PreZo (Prestaties in de Zorg) keurmerk voor de intra- en extramurale zorg hebben we - 

middels een tussentijdse audit in maart 2017 - kunnen continueren. Een keurmerk waar 

medewerkers van Cederhof trots op zijn!  

 

Door CAREN, het mantelzorgportaal van het elektronisch cliëntdossier ONS van Nedap, worden 

mantelzorgers digitaal inzage gegeven in het zorg-leef-plan en rapportage van hun naaste. Caren 

wordt door mantelzorgers erg gewaardeerd!  

Apotheek Scheldezoom draagt zorg voor de levering van geneesmiddelen en farmaceutische zorg 

ten behoeve van de cliënten verpleegunit. Voor de cliënten in de verzorgingsafdeling worden 

medicatieverstrekkingen geleverd door de apotheek houdende huisartsen die Kapelle kent. 

 

De voedingsdienst van Cederhof heeft het ‘voedselveilig’ keurmerk behouden, waarbij het 

extreem hoge rapportcijfer 9,13 werd verkregen. Met ingang van augustus 2017 is Cederhof de 

maaltijden gaan bereiden en verstrekken voor cliënten van de stichting Ouderenzorg Noord-

Beveland (Cleijenborch) en de tafeltje-dek-je maaltijden Noord-Beveland en Zierikzee. Deze 

capaciteitsuitbreiding (verdubbeling van aantal warme maaltijden) komt de exploitatie van de 

voedingsdienst ten goede.  

 

Het werken in de thuiszorg met tablets waardoor bij de cliënt thuis inzage én rapportage in het 

elektronisch cliënt dossier mogelijk is, bevordert het efficiënte werken en middels gebruik van 

Caren de contacten met de naaste/mantelzorger. Ook de in 2017 gehouden ‘familiedag’ draagt bij 

aan deze goede contacten! 

 

In vervolg op het beleidsplan is een algemeen jaarplan gemaakt en zijn per afdeling 

afdelingsplannen gemaakt. De diverse plannen bevatten acties op basis van beleidsinitiatieven van 

directie en management, acties op basis van een analyse van uitkomsten van o.a. PreZo, CQ-index, 

cliënt evaluaties en exitinterviews, alsmede zorginhoudelijke indicatoren onder de cliënten 

Cederhof en het  beleidsplan 2016 – 2020 van de Stichting Ouderenzorg Kapelle.                                                                                          

De stand van zaken wordt periodiek besproken, geëvalueerd en geborgd. Eind 2017 kunnen we 

met tevredenheid vaststellen dat de doelstellingen zijn behaald.   

 

Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen /ontwikkelplannen. 

Door de staatsecretaris van VWS drs. M.J. van Rijn is een plan van aanpak kwaliteit van 

verpleeghuizen opgesteld. De kernvraag was hoe er voor gezorgd kan worden dat de ouderenzorg 

kwalitatief toekomstbestendig kan worden gemaakt. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de 

cliënt daadwerkelijk welbevinden ervaart en zoveel mogelijk de regie behoudt over zijn/haar eigen 

leven. In Cederhof is dit in het verslagjaar vertaald naar o.a. het realiseren van een beleeftuin en 

beleefterrassen. Daarnaast scholingen in het kader van deskundigheidsbevordering personeel. 

Vanuit de ontwikkelplannen WlZ  zijn in 2017 de huiskamers en dagverzorgingsruimte (4 ruimten 

in totaal) waar voornamelijk cliënten met regieverlies verblijven aangepast aan een voor cliënten 

herkenbare omgeving, die een geborgen, veilige en begrepen sfeer geeft. De cliëntenraad van 

Cederhof, mantelzorgers en medewerkers zijn nauw betrokken geweest bij dit plan. Medewerkers 
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hebben scholingen gevolgd in het kader van ‘samen werken we beter’, over het samenwerken met 

mantelzorgers. 

 

 

 

Veiligheid, calamiteit en bedrijfscontinuïteit. 

In de Wet Veiligheidsregios’s is de rol van de zorgorganisaties en de Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisaties in de Regio (de GHOR) gedefinieerd. Eerder is door Zeeuwse 

Zorgorganisaties en de GHOR een convenant opgesteld waarbij afspraken zijn overeengekomen, In 

Cederhof is hieraan uitvoering gegeven - met als doelstelling; het creëren van een veilige woon- en 

werkomgeving voor cliënten en medewerkers - door de preventiemedewerker/arbo coördinator 

in samenwerking met de BHV. Eén en ander resulteerde in het ‘zorg continuïteitsplan’ Cederhof 

hetgeen binnen de organisatie in 2017 is geïmplementeerd. 

 

In het verslagjaar is doorgegaan met activiteiten van de dochter “Cederhof welzijn” verder te 

incorporeren in het stichtingsbeleid. Op deze wijze is de aansluiting van welzijn, wonen en zorg 

binnen de gemeente Kapelle verder versterkt. Cederhof welzijn werkt al een aantal jaren 

kerngericht. Ook in 2017 is deze ingeslagen weg verder bewandeld. Voor burgers is er een 

duidelijk aanspreekpunt. Zo zijn er dezelfde medewerker en dezelfde vrijwillige burgeradviseurs 

die ook het spreekuur in de kern verzorgen. In 2017 is de integrale samenwerking binnen het 

buurtteam geïntensiveerd. Cederhof welzijn heeft hierbij de proces coördinerende rol binnen het 

buurtteam. Daarnaast zijn buurtteam leden (o.a. Algemeen maatschappelijk Werk en MEE) enkele 

dagdelen per week gaan werken vanuit Cederhof welzijn. Dit resulteert in een nog intensere 

samenwerking. Het wekelijks contact met de wijkbeheerder en waar mogelijk met de wijkagent en 

wijkverpleging dragen bij aan efficiënt werken en afstemming voor de cliënt. Cederhof welzijn 

heeft het afgelopen jaar verbindingen gemaakt tussen diverse groeperingen in de gemeenschap. 

In het werkveld van Cederhof welzijn én met buurgemeenten zijn diverse producten ontwikkeld 

om de vrijwillige hulp verder te activeren. De website  www.vrijwilligerskapelle.nl richtte zich in 

2017 op de ondersteuning van verenigingen en non-profit organisaties. Verenigingen en non-

profit organisaties kunnen zelf vraag en aanbod van vrijwilligers en vacatures beheren. Burgers die 

vrijwilligerswerk zoeken worden zo nodig door Cederhof welzijn ondersteund door middel van een 

persoonlijk gesprek en hulp bij het inschrijven in de vacaturebank. De afgelopen jaren is gebleken 

dat mantelzorgers steeds zwaarder worden belast. Meer mantelzorgers vragen ondersteuning van 

Cederhof welzijn. Meer mantelzorgers volgen een cursus of krijgen respijtzorg middels een 

zorgvrijwilliger van Cederhof welzijn. Cederhof welzijn werkt bij het aanbieden van cursussen 

samen met het vrijwilligershuis Borsele en het Steunpunt mantelzorg en vrijwilligers van de 

gemeente Reimerswaal. Hierdoor kan aan mantelzorgers in de gemeente Kapelle een breder 

aanbod aan cursussen worden aangeboden. Cederhof voorzag al vele jaren geleden dat de 

groeiende zorgvraag meer samenwerking eiste tussen welzijn, zorg en wonen. Een organisatie als 

Cederhof die al jaren een aaneengesloten aanbod/dienstenpakket van wonen, zorg en welzijn 

heeft, dient dan ook als basis voor deze keten. Cederhof welzijn heeft zich o.a. gefocust op 

wettelijke taken zoals mantelzorgondersteuning, vrijwillige zorg, vrijwilligersondersteuning, 

informatie, advies en begeleiding. Daarnaast zijn diverse projecten gaan lopen zoals Caleido, (eind 

2017 gestopt) Dementievriendelijk Kapelle en de ‘Gezelligheidsapp’. Dementievriendelijk Kapelle 

is gebleken te voldoen aan een grote behoefte onder vele partijen en zal de komende jaren 
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worden voortgezet en uitgedragen.  

Door opzegging door de gemeente Kapelle aan huurders van ‘de basis’ is gezocht naar 

nieuwe/grotere en toegankelijkere locatie voor Cederhof welzijn. In 2017 zijn 2 aanleunwoningen 

– gelegen tussen de nieuwe Huisartsenpraktijk én Cederhof - verbouwd tot een nieuw 

kantoorcomplex waar Cederhof welzijn / het buurtteam Kapelle een fraaie plek hebben gevonden. 

De entree in de Bruëlisstraat is voor iedereen dagelijks makkelijk toegankelijk.   

In mei 2017 werd De Flat en de locatie Cederhof welzijn feestelijk geopend door oud premier Jan 

Peter Balkenende. 

 

De transitie in de zorg gaat door. Ouderen dienen zolang als mogelijk zelfstandig te blijven wonen.  

Het woningbezit van Cederhof wonen is in 2017 gewijzigd. Met de bouw van de nieuwe Flat aan de 

Bruëlisstraat, met 30  3-kamer seniorenappartementen is het aantal woningen met 6 toegenomen 

tot 156.  Middels een gang is De Flat verbonden met Cederhof, zodat bewoners gemakkelijk gebruik 

kunnen maken van de voorzieningen die de vaste locatie biedt. De apotheekhoudende 

huisartsenpraktijk op de begane grond van De Flat voldoet aan ieders verwachtingen en is voor vele 

huurders ‘in de wijk’ makkelijk toegankelijk. 

Ook in 2017 bleven de seniorenwoningen goed verhuurbaar. De meerjaren onderhoudsplanning is 

gevolgd waardoor de woningen een goede staat van onderhoud hebben. De aandacht ging uit naar 

de slechte verhuurbaarheid van appartementen in Park Beukenhof, welke 40 % leegstand kende. In 

oktober 2017 werd besloten de huur met 400 euro (2 kamer appartement) en 500 euro (3 kamer 

appartement) te verlagen, met als gevolg een betere verhuurbaarheid. 

 

Samenwerkingsverbanden en de ontwikkelingen daarin. 

Samenwerking in zorg- en dienstverlening is een groot goed. Gedurende het verslagjaar is energie 

gestoken in diverse samenwerkingsverbanden. Het gezamenlijk zorgdragen voor de cliënt, de 

‘ketenzorg’ is een goede stap in de volledigheid van ‘aandacht en zorg voor de cliënt en zijn 

naaste, in de buurt / wijk van de gemeente Kapelle’.  

 

Veel aandacht werd besteed aan de samenwerking met 3 collega organisaties; het consortium 

ZorgZekerZeeland. ZorgZekerZeeland is een samenwerkingsverband van Cederhof met: IRIZ 

Thuiszorg Goes e.o., Ouderenzorg Noord-Beveland (Cleijenborch) en Eilandzorg Schouwen-

Duiveland. De activiteiten van ZorgZekerZeeland bestrijken een groot deel van de provincie 

Zeeland.  Gezamenlijk krachtenbundeling zorgt dat we nu en in de toekomst adequaat kunnen 

inspelen op de wensen en behoeften van onze cliënten. De samenwerking is gericht op het delen 

van kennis en ervaring, de dienstverlening in stand te houden en te verbeteren onder het motto: 

‘zo klein als mogelijk, zo groot als nodig’. Deze samenwerking resulteert in een kwaliteitsimpuls 

voor de Zeeuwse zorg in relatief kleine zelfstandige zorgorganisaties.  ZorgZekerZeeland  heeft de 

wijkverpleging onder de ZvW voor het jaar 2017 wederom gezamenlijk gecontracteerd bij CZ-

zorgverzekeraar. Samen hebben we een groot volume. Hierdoor blijven we in gesprek met de 

zorgverzekeraar. Nadat in 2016 de thuiszorg onder CZ met ruim 23 % groeide, hetgeen een 

budgetstijging van 540.000 euro opleverde, moeten we voor 2017 constateren dat er stabilisatie is 

opgetreden. De ingezette maatregelen van de overheid gericht op de ‘participatie-maatschappij’ 

hebben effect. ZorgZekerZeeland heeft als enige Zeeuwse organisatie de CZ pilot wondzorg 

uitgevoerd, hetgeen resulteert in de door CZ ‘ingekochte’ Zeeuwse leverancier van wondzorg. 
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Wondzorg Zeeland heeft hiermee de wondzorg in Zeeland op de kaart gezet. De doelstelling om 

gespecialiseerde wondzorg in de thuissituatie te verlenen, waardoor wonden zodanig worden 

behandeld dat ze sneller dicht gaan en complicaties worden voorkomen waardoor de ziektelast 

afneemt, is behaald.  Ook voor 2018 is Wondzorg Zeeland de enige leverancier in Zeeland. 

 

Hiernaast kent Cederhof veel organisaties waar zij een specifieke samenwerkingsrelatie mee 

onderhoudt. De belangrijkste worden hieronder in willekeurige volgorde weergegeven: 

  

De gemeente Kapelle betreffende het Welzijnswerk / buurtteam en het uitvoering geven aan 

diverse onderdelen van het sociaal domein, liggend op de terreinen van HH-hulp, hulpmiddelen, 

begeleiding, vervoer en activiteiten van Cederhof welzijn.  

De Stichting Voor Regionale Zorgverlening betreffende de samenwerking inzake ‘verpleeghuis 

ondersteunende diciplines’ voor  cliënten met behandeling in het zorgcentrum. Tevens advisering 

medisch adviseur. 

Het Centrum Indicatiestelling Zorg – t.b.v. de WlZ en overbruggingszorg. 

Het Zorgkantoor Zeeland inzake productieafspraken ZVW – WLZ en gevoerd beleid. 2 x per jaar 

vindt bestuurlijk overleg plaats met de aan Cederhof toegewezen zorginkoper. Naast de 

zorginkoop komen ook de ontwikkelingen binnen Cederhof, de ontwikkelplannen, de 

dialooggesprekken en de plannen ‘waardigheid en trots’ ter sprake. 

De RWS te Goes, samenwerking aangaande activiteiten in servicecentrum de Wemel te 

Wemeldinge, en incidentele advisering inzake vastgoed. 

Samenwerking op bestuursniveau met 6 “kleine”zelfstandige zorgorganisaties in Zeeland, tw. * 

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland     * Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland * Stichting 

Protestantse Bejaardenzorg Eiland Tholen en Sint Philipsland * IRIZ-thuiszorg * RST en   *de 

Leliezorggroep met als doel door samenwerking kennis en ervaring te delen.  

Cederhof is lid van Zeeuwse Zorgschakels. Een keten organisatie waarvan ook de netwerken voor 

dementie, niet-aangeboren hersenletsel, cva en palliatieve zorg onderdeel van uit maakt. 

GHOR – Veiligheidsraad afstemming binnen de veiligheidsregio Zeeland op het gebied van 

preventie, veiligheid en bedrijfscontinuïteit. 

Admiraal de Ruijter Ziekenhuis m.b.t. transferzorg. 

Psychiatrisch ziekenhuis Emergis betreffende ABC-trainingen. 

Zorgcentrum Ter Weel en Alzheimer Zeeland  – t.b.v. ‘geheugensteun’ in de gemeenten Kapelle 

en Reimerswaal 

De diverse dorpscentra in de gemeente Kapelle m.b.t. huur / gebruik ruimten. 

De diverse ouderenbonden in de gemeente Kapelle - klankbordfunctie 

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. (SWVO) Het SWVO heeft de 

verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke beleidsontwikkeling- en uitvoering namens de 7 

gemeenten in de Oosterschelderegio op onderdelen van het Sociaal domein / WMO.  

De huisartsen in de gemeente Kapelle Bieden van huisartsenzorg en farmaceutische zorg aan de 

bewoners van Cederhof (zonder behandeling) en de cliënten in de thuiszorg 

De Zeeuwse steunpunten mantelzorg. 

Buurtteam Kapelle. Een 30-tal in de gemeente Kapelle actief zijnde organisaties zijn hierin 

vertegenwoordigd, Cederhof welzijn is in het buurtteam de proces regisseur. 

Apotheek Scheldezoom waarmee contracten zijn afgesloten voor de levering van geneesmiddelen 

en farmaceutische zorg ten behoeve van de cliënten intramurale zorg mét behandeling.  
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Diverse basisscholen / peuteropvangcentra in Kapelle inzake bezoekprojecten aan cliënten in 

Cederhof. 

‘De Bloesem’ Ten behoeve van de tandheelkundige zorg voor de intramurale cliënten in Cederhof 

wordt samengewerkt met de mondhygiënisten praktijk. 

 

 

Belangrijke uitbreidingen of inkrimpingen van activiteiten en/of locaties. 

 

In het verslagjaar is sprake van de exploitatie van de nieuw gebouwde flat aan de Bruelisstraat. 

Binnen 2 maanden waren alle 30 appartementen verhuurd. Daarnaast is de maaltijdverstrekking aan 

de Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland de belangrijkste uitbreiding van activiteiten.  

 

Risicobeheersing en controlesystemen 

 

Cederhof hecht veel waarde aan een heldere bedrijfsvoering. Belangrijk hulpmiddel is het 

kwaliteitsproces wat ingericht en getoetst wordt op basis van de Prezo-normen. Cederhof is Prezo- 

gecertificeerd en de bedrijfsvoering wordt procesmatig beheerd en bewaakt. De middelen die 

beschikbaar zijn, worden maximaal ingezet voor het primaire proces: het zorgproces.  

 

Periodiek wordt managementrapportage opgesteld waarin de realisatie, zowel op financieel gebied 

als op het gebied van de geleverde zorg, wordt afgezet tegen de begroting en productieafspraken. 

Daarnaast vindt maandelijks analyse plaats van de personeelsbezetting in relatie tot de geleverde 

zorg. De managementrapportage levert informatie op basis waarvan kan worden bijgestuurd.   

 

De administratieve werkzaamheden worden verricht binnen de procedures AO/IC, hierin zijn de 

werkzaamheden benoemd en kaders vastgesteld. Conform planning worden controles uitgevoerd 

door de controller / IC-functionaris en hierover wordt gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Het 

traject van interne controle, het AO/IC-plan en het vervullen van de rol van IC-functionaris worden 

door de externe accountant betrokken in de controle op de productie.  

Er is een fraudeprotocol opgesteld met hierin vernoemd de genomen antifraudemaatregelen. 

 

Risico’s en onzekerheden 

 

Bij het besturen en ‘in control’ zijn van een (zorg)organisatie gaan het risico denken en het beheersen 

van de risico’s een steeds belangrijkere rol spelen. Dit hoort bij het gedachtegoed van Good 

Governance. Hierin is risicobeheersing, naast toezicht, verantwoording en prestatiebesturing, een 

belangrijk onderdeel. Om deze reden besteedt Cederhof aandacht aan risicomanagement.  

Voornaamste risico is gelegen in de productieafspraken welke met het zorgkantoor en de  

zorgverzekeraars voor 2017 zijn gemaakt.  

Daarnaast baart het tekort aan medewerkers in de verzorgende en verplegend beroepen ons zorgen. 

Tot nu is het nog steeds gelukt om voldoende en gekwalificeerd personeel aan te trekken, echter het 

aanbod is zeer beperkt. 

De lage tarieven van de wijkverpleging, met financiële risico’s kan Cederhof tot nu toe nog nemen. 

Gesprekken over ophoging van de tarieven met zorgverzekeraar CZ zijn gaande.   
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De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg. 

 

Het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ - geïntroduceerd in 2017 – staat wat goede zorg is. Dit kader 

staat in het wettelijke register van het Zorginstituut Nederland. Daardoor is ook Cederhof verplicht 

hieraan te voldoen. In het kwaliteitsplan staat beschreven wat Cederhof doet aan kwaliteit en 

kwaliteitsverbetering. Het kwaliteitskader kent een tiental uitgangspunten. Cederhof werk aan goede 

zorg. Medewerkers leren van elkaar en van anderen 

Cederhof heeft zich ook in 2017 gericht op de normen voor verantwoorde zorg. De organisatie heeft 

een goede score behaald bij de zorginhoudelijke indicatoren. Verbeterpunten zijn opgenomen in de 

diverse jaarplannen per afdeling en in de verbeterplannen volgens de PREZO-systematiek.                 

De uitslag van de CQ-index onder intramurale cliënten / mantelzorgers - mei 2017 - stemt ons tot 

volle tevredenheid. Het belangrijkste instrument in de directe zorg- en dienstverlening, het 

zorgleefplan, is voor alle cliënten in gebruik. Alle medewerkers zijn geschoold in de 

zorgleefplanmethodiek en onderschrijven het belang hiervan. Afspraken met de cliënt worden 

schriftelijk vastgelegd en periodiek geëvalueerd. Naast deze evaluatie heeft de contactverzorgende 

regelmatig contact met de cliënt en mantelzorgers. Uitwisseling van ervaringen, vragen en informatie 

zijn daarbij kernwoorden; op deze wijze wordt de betrokkenheid van en bij de cliënt gewaarborgd. 

De inrichting van het ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) van NEDAP is gericht op een vroegtijdige 

herkenning en registratie van o.a. incontinentie, valgevaar, decubitus en ongewenste 

gewichtsafname. Naast de 2 keer per jaar gehouden zorgleefplan bespreking met cliënt (en evt. 

mantelzorger) meten we ook op andere manieren de kwaliteit en cliënttevredenheid.  Hiervoor 

gebruiken we o.a. de cliëntevaluaties na het beëindigen van de zorg. Op Zorgkaart Nederland 

behoudt Cederhof het cijfer 8,1. 

Cederhof kent een opleidingsbeleid en een opleidingsplan. Het in 2016 opgestelde cyclisch 

opleidingsplan wordt gevolgt. Ook in 2017 is binnen de organisatie 2% van de loonsom gereserveerd 

als opleidingsbudget.  

Vanuit alle diensten/afdelingen zijn medewerkers naar scholings- en trainingsbijeenkomsten 

geweest. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers de ontwikkelingen in hun vakgebied volgen en 

zich verder kunnen ontwikkelen en verbreden. Scholing is hiervoor het aangewezen middel. Het 

opleidingsplan heeft een vorm gekregen waarin de relatie tussen de doelen uit het beleidsplan en de 

gevolgde opleidingen/trainingen beter naar voren komen. Tevens is het opleidingsplan een manier 

om de te verwachten kosten inzichtelijk te maken. Jaarlijks wordt er een nieuw opleidingsplan 

opgesteld. Jaarlijks volgen alle medewerkenden ook meerdere workshops tijdens de ‘kennisdagen’. 

(scholingsdagen in Cederhof over actuele onderwerpen zorg/welzijn betreffende. 

In het kader van de Wet BIG vraagt de deskundigheid en de vaardigheid van de verzorgende en 

verpleegkundige medewerkers extra aandacht. De wet beoogt: de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening te bevorderen en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig 
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handelen door beroepsbeoefenaren. Reden voor Cederhof om dit uitvoerig en goed te regelen en 

medewerkers jaarlijks door een daarvoor in dienst zijnde opgeleide BIG-specialiste te laten 

scholen en toetsen.      

 

Diverse vakgroepen zijn in actief, o.a. op de gebieden voeding, mondzorg, wondzorg en bewegen.                                                                     

 

De PREZO-systematiek heeft vaste vorm gekregen binnen Cederhof. Volgens een vastgestelde 

cyclus worden alle prestaties geëvalueerd en worden hierbij verschillende medewerkers vanuit de 

organisatie betrokken. Daarnaast vinden er interne audits plaats.   

                                                                                                                     

Het gevoerde beleid t.a.v belanghebbenden. 

  

Cederhof heeft een actieve rol in de Kapelse samenleving. Binnen de gemeente is de organisatie 

zich steeds meer gaan profileren als dé zorgaanbieder van intramurale én extramurale zorg. 

Cederhof is inmiddels de grootste aanbieder van alle zorgvormen in de gemeente Kapelle.  Het 

beleidsplan geeft de gekozen richting aan, waarin verantwoorde keuzes zijn gemaakt in de zorg – 

en dienstverlening naar de burgers van de gemeente Kapelle. Cederhof is daartoe actief op het 

vlak van welzijn, wonen en zorg in zijn breedste vorm. Een divers aanbod variërend van 

intramuraal wonen, verhuur van woningen en appartementen, het bieden van zorg en 

verpleging, het verlenen van thuiszorg, het exploiteren van een Grand Culinair Café in Cederhof 

én het aanbieden van een breed kader van welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden, waar o.a. de 

Kapelse basisscholen en peuteropvang centra bij zijn betrokken. Het telkens aanbieden van 

nieuwe activiteiten, mantelzorgondersteuning, de vrijwilligersvacaturebank, 

vrijwilligersondersteuning, de realisatie van het sociaal café te Wemeldinge en de WMO-

steunpunten ‘de Wegwiezer’ in Kapelle en Wemeldinge vormen enkele onderdelen van het 

maatschappelijk ondernemen waar velen in de gemeente baat bij hebben. 

Met name wordt aandacht geschonken aan de kwetsbaren in de gemeente en het versterken 

van hun eigen kracht en netwerk. 

 

 
De bevestiging van de naleving van de Zorgbrede Governancecode. 

De principes van de Zorgbrede Governancecode worden toegepast. De code is een 

samenbundeling van moderne en inmiddels breed gedragen algemene opvattingen in de zorg 

over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code richt zich op de kwaliteit van bestuur, de 

kwaliteit van het toezicht daarop, de interactie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van 

Toezicht en op het betrekken van belanghebbenden bij het beleid van Cederhof. Governance 

wordt binnen Cederhof transparant gemaakt door het verstrekken van informatie over de 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie en de wijze waarop deze zijn 

verankerd in managementsystemen. De code vormt de basis van het reglement van de Raad van 

Toezicht en het reglement van de Raad van Bestuur. Ook in de statuten van Cederhof zijn 

belangrijke elementen van de governance code opgenomen. 

De Stichting heeft een klokkenluiders- en giftenregeling.                                                                           

De op schrift staande beroepshouding, beroepscode en gedragscode wordt aan iedere 

medewerker bij indiensttreding uitgereikt.  
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De hoofdlijnen van de Governancestructuur. 

 

De dagelijkse leiding van Cederhof ligt in handen van de directeur / bestuurder de heer E. de Jong.                                 

De directeur / bestuurder heeft geen nevenfuncties. Middels het reglement van bestuur wordt 

toegezien op mogelijke belangenverstrengeling. Ten aanzien van de bezoldiging van de 

directeur/bestuurder wordt de CAO VVT gevolgd, waarbij de bezoldiging is vastgesteld aan de 

hand van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en op basis van de klasse indeling is vastgesteld 

door de Raad van Toezicht.  

De afspraken tussen directeur / bestuurder en de Raad van Toezicht staan beschreven in het 

reglement Raad van Bestuur en het reglement Raad van Toezicht. In de statuten en de 

reglementen zijn op schrift en in een inzichtelijke wijze de verdeling van verantwoordelijkheid 

tussen de Raad van Toezicht en de directeur / bestuurder vastgelegd, evenals de wijze waarop 

interne conflicten tussen beide organen worden geregeld. 

 

Vermelding van de samenstelling van de RVT en per lid gegevens. 

De 5 (+1) personen die deel uit maken van de Raad van Toezicht van Cederhof zijn dezelfde 

personen die zitting hebben in de Raad van Toezicht van de statutaire dochterstichtingen. De Raad 

van Toezicht vergaderde in het verslagjaar 6 keer. Bij al deze vergaderingen is de directeur / 

bestuurder aanwezig geweest. Het overleg Raad van Toezicht met de accountant vindt één maal 

per jaar plaats. Elk lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op persoonlijke titel, waarbij het 

kennis / deskundigheidsniveau bepalend is voor de benoeming. Het kennis / 

deskundigheidsniveau van de leden van de Raad van Toezicht kent een variatie van algemeen 

bestuurlijk, verzorging / verpleging, financieel tot bouwkundig. In het Reglement van Toezicht 

staat beschreven dat het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld is, dat de leden ten 

opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en elk deelbelang 

onafhankelijk en kritisch moeten kunnen opereren. Indien er een vacature is staat beschreven hoe 

er gehandeld dient te worden. Eén keer per 2 weken hebben de voorzitter van de Raad van 

Toezicht en de directeur / bestuurder op informele wijze contact over eventuele bijzondere / 

belangrijke onderwerpen. Jaarlijks houdt eerstgenoemde een functioneringsgesprek met de 

directeur / bestuurder. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. In 2017 

heeft de evaluatie wederom plaatsgevonden aan de hand van methodieken die de Nederlandse 

Vereniging van Toezichthouders aanbiedt.  

De samenstelling van de Raad van Toezicht in het verslagjaar: 

Naam Functie Aandachtsgebied 

Dhr. A.W.E Wesdorp 

 

Voorzitter Portefeuille: Organisatorisch, financiën en 

ondernemerschap. 

Dhr. B.A. Oele Vicevoorzitter Portefeuille: Bouwkundig, vastgoedbeheer 

Dhr. J. van Ginkel 

 

Lid Portefeuille: Afgevaardigde cliëntenraad, 

bestuurlijk, zorginhoudelijk. 

Dhr. J.N.P. Jansson Lid Portefeuille: Financiën, bestuurlijk 

Dhr. M.K. van de Linde Lid Portefeuille: Financiën, management 

Mw. I.S. de Vries Lid Portefeuille: Personeel, wonen. OR 
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Honorering en onkostenvergoedingen 

De Raad van Toezicht van Cederhof is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in 

Zorginstellingen (NVTZ). De statuten bepalen dat de honorering en onkostenvergoeding worden 

vastgesteld conform de regeling van de NVTZ. 

In 2017 bedroeg de honorering voor de voorzitter € 7.875 voor de vicevoorzitter € 6.563 en voor de 

algemene leden € 5.250. 

Einde verslagjaar waren 3 leden RvT statutair aftredend en niet herkiesbaar. Om die reden zijn in de  

2e helft van 2017 nieuwe leden RvT geselecteerd, die met ingang van 1 januari 2018 worden 

benoemd.  

 

Verslag van de RVT waarin melding van bespreking strategie, de voornaamste risico’s voor de 

zorgorganisatie. 

 

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht passeren op de agenda alle “beleidsaspecten die de 

stichting betreffen”. Tevens is er een jaarplan, waarin duidelijk is weergegeven welke de te 

bespreken en terugkerende agendapunten zijn. In elke vergadering komen naast cliënt en 

personele aangelegenheden, de diverse productieoverzichten, de interne en externe zorg - en 

dienstverlening van Cederhof en de daarmee gepaard gaande organisatorische aspecten aan de 

orde. Daarnaast staat telkens de bedrijfsvoering en toekomstige strategie van alle stichtingen op 

de agenda. De organisatie wordt aangestuurd door de directeur / bestuurder. Op basis van het 

door de Raad van Toezicht vastgestelde meerjaren beleidsplan wordt door de directeur / 

bestuurder - in samenwerking met de leden van het Managementteam - een jaarplan opgesteld. 

Dit jaarplan – met daaraan gekoppelde indicatoren - geeft de kaders aan voor het realiseren van 

de gestelde doelen. Het jaarplan inclusief de financiële inspanningen worden vertaald naar de 

begroting. De begroting wordt besproken in het MT en daarna ter goedkeuring aan de RvT 

voorgelegd. Daarnaast wordt per kwartaal de financiële resultante - als gevolg van de geboekte 

resultaten in relatie tot de bedrijfsvoering - in het overleg MT en de vergadering RvT besproken. 

De voornaamste risico’s staan frequent op de agenda van de vergaderingen van de RvT.  

 

Cliëntenraad, Vertrouwenspersoon/Klachtenbemiddelaar en Ondernemingsraad. 

De cliëntenraad van de stichting bestaat uit 6 personen. De cliëntenraad kent een onafhankelijke 

voorzitter. De leden van de cliëntenraad vertegenwoordigen de verpleegunit, de zorgafdeling, de 

thuiszorg en de familie / relaties van cliënten. 

Bij elke vergadering is de directeur/bestuurder aanwezig. Als vaste agendapunten komen de 

ontwikkelingen en actualiteiten betreffende cliëntmedezeggenschap en relevante ontwikkelingen 

binnen de zorg, de organisatie en/of cliënten ter sprake.  

Het samenvattend verslag van elke vergadering wordt in het Cederhof bulletin’  (het cliënten 

informatieblad) gepubliceerd. Jaarlijks maakt de cliëntenraad een jaarverslag.  

De stichting kent een vertrouwenspersoon/klachtenbemiddelaar en is aangesloten bij de centrale 

klachtencommissie Zeeland en een landelijke geschillencommissie via branchevereniging Actiz. 

Over het verslagjaar is een jaarverslag gemaakt door de vertrouwenspersoon / 

klachtenbemiddelaar en de klachtencommissie Zeeland. Er zijn in het verslagjaar geen klachten 

gemeld. 
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De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers en informeert en/of adviseert 

daarbij naar zaken als werkomstandigheden en veiligheid. De ondernemingsraad heeft zes maal 

per jaar overleg gehad met de Raad van Bestuur en heeft diverse onderling overleggen gevoerd. 

Van het overleg met de Raad van Bestuur worden notulen gemaakt. In 2017 bestond de 

ondernemingsraad eerst uit 7 personen. Gaande het jaar beëindigden twee personen om 

persoonlijke redenen hun lidmaatschap  Ook de Ondernemingsraad heeft een jaarverslag 

gemaakt, hetgeen de medewerkers ter beschikking is gesteld. 

 
Financieel beleid. 

 
Belangrijk voor een juiste financiële beleidsvoering zijn risicobeheersing en controlesystemen. 

 

Cederhof welzijn – zorg - wonen hecht veel waarde aan een heldere bedrijfsvoering. De 

bedrijfsvoering wordt procesmatig beheerd en bewaakt. De middelen welke beschikbaar zijn worden 

maximaal ingezet voor het primaire proces: het zorgproces. Periodiek worden rapportages opgesteld 

waarin de realisatie, zowel op financieel gebied als op het gebied van de geleverde zorg, wordt 

afgezet tegen de begroting en productieafspraken. Tevens vinden analyses plaats van de 

personeelsbezetting, één en ander in relatie tot de geleverde c.q. de te leveren zorg. Deze 

rapportages en analyses leveren informatie op, op basis waarvan wordt bijgestuurd.  

 

De administratieve werkzaamheden worden verricht binnen de procedures AO/IC, hierin zijn de 

werkzaamheden benoemd en kaders vastgesteld. Conform planning worden controles uitgevoerd en 

wordt hierover gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.  

Bij het besturen en in control zijn van een (zorg)organisatie gaan het risico denken en het beheersen 

van de risico’s een steeds belangrijkere rol spelen. Dit hoort bij het gedachtegoed van Good 

Governance. Hierin is risicobeheersing, naast toezicht, verantwoording en prestatiebesturing, een 

belangrijk onderdeel. Voor de risico’s rondom de financiële instrumenten en de beheersing daarvan 

verwijzen wij naar de gegeven toelichting in de jaarrekening op dit vlak. 

 

Alle liquide geldstromen lopen via de Stichting Ouderenzorg Kapelle. Vanuit deze stichting vinden 

doorberekeningen plaats naar de dochterstichtingen.  

Het boekjaar 2017 voor de Stichting Ouderenzorg Kapelle (geconsolideerd) kent een positief 

resultaat van €  89.436 ( 2016 : € 235.865 negatief). Onderverdeeld naar de diverse 

dochterstichtingen is de resultaatverdeling als volgt:  

 
Zoals bovenstaand overzicht blijkt komt de verbetering van het resultaat in volledig op het conto van 

de Stichting Zorgcentrum Cederhof, daar is het resultaat in vergelijking met voorgaand boekjaar 
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afgerond € 348.000 toegenomen. De exploitatie van Stichting Zorgcentrum Cederhof omvat de 

intramurale verblijfszorg, zowel met als zonder de component behandeling en de extramurale zorg. 

De extramurale zorg bestaat uit wijkverpleging zorgverzekeringwet, modulair pakket thuis uit de WlZ 

en WmO gefinancierde zorg, zowel begeleiding als huishoudelijke hulp en zorg. Het resultaat van 

Stichting Wonen Cederhof ligt in lijn met 2016, evenals dat het resultaat van Stichting Welzijn 

Cederhof weinig is gemuteerd. Het resultaat van Stichting Ouderenzorg Kapelle is met ruim € 20.000 

gedaald.  

 

De verbetering van het resultaat 2017 van Stichting Zorgcentrum Cederhof vindt eerder zijn 

oorsprong in het boekjaar 2016. Het negatieve resultaat van 2016 is namelijk te verklaren door twee 

majeure incidentele posten : 

 

• de compensatie gemiste ORT over vakantiedagen welke volgens cao akkoord tot een 

eenmalige schikking leidt met de medewerkers. De financiële impact daarvan voor de 

jaarrekening 2016 bedraagt € 190.000, de kosten hebben feitelijk betrekking op de jaren 

2012 tot en met 2016 aangezien over deze jaren de gemiste ORT over vakantiedagen wordt 

berekend; 

• onderhoudskosten pand zorgcentrum Cederhof zijn ruim €150.000 hoger ten opzichte van 

vorig jaar, waarvan €100.000 onvoorzien is (niet begroot). Bij het uitvoeren van groot 

onderhoud (schilderwerk kozijnen), bleek het noodzakelijk om als gevolg van houtrot 

grootschalige vervangings- en herstelwerkzaamheden uit te voeren.  

 

Een verdere analyse van het financiële resultaat Stichting Zorgcentrum Cederhof laat zien dat het 

surplus wordt gerealiseerd bij de verblijfszorg. De extramurale tak verkeert, financieel gezien, in 

zwaar weer. Een iets achterblijvende omzet en het niet behalen van het gewenst percentage 

productiviteit zijn daar mede debet aan. Daarnaast is te concluderen dat de tarieven binnen de 

zorgverzekeringswet niet kostendekkend zijn.  

In augustus 2017 is de warme maaltijdlevering vanuit de keuken van Cederhof fors uitgebreid. Vanaf 

die datum is collega-zorgaanbieder Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland afnemer van de warme 

maaltijd. Dit voor haar intramurale locatie Cleijenborch, maar tevens voor haar bestaande Tafeltje 

Dekje cliënten op Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Door deze uitbreiding in volume is de 

voedingsdienst in staat om op jaarbasis exploitatieneutraal te opereren, daar waar voorheen dit niet 

mogelijk was.   

  

Ondanks dat het resultaat van Stichting Wonen ten opzichte van 2016 nauwelijks is gewijzigd, is de 

exploitatie 2017 wel sterk veranderd. De financiële effecten van ingebruikname van de flat 

Bruëlisstraat inclusief huisartsenpraktijk zijn zichtbaar. Aan opbrengstenkant een toename van de 

huurbaten en aan kostenkant toegenomen afschrijvingslasten. Het is in 2017 gebleken dat de 

verhuurbaarheid van de flat geen probleem is. De verhuurbaarheid van complex Beukenhof is 

problematischer, daar is in 2017 actie op ondernomen middels een algehele huurverlaging. In de 

cijfers van 2017 is daar nog geen effect van te zien.  

 

Het resultaat van de stichting Ouderenzorg Kapelle enkelvoudig is negatief. De rentevergoeding op 

de uitstaande financiële middelen is jaar na jaar dusdanig gedaald, dat deze niet (meer) voldoende is 
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om de kosten binnen Stichting Ouderenzorg Kapelle enkelvoudig te dekken. Daartegenover staat aan 

de kostenkant een stijging van de RvT-vergoeding en advieskosten.  

 

Ratio’s  

In volgende tabellen wordt de ontwikkeling van het resultaatratio en het solvabiliteitsratio 

weergegeven:  

 

 

 

Resultaatratio  Verslagjaar Vorig jaar 

Resultaatratio (resultaat boekjaar/totale opbrengsten 

boekjaar)  
1,03% -3,00% 

Resultaat boekjaar 89.436 -235.866 

Totale opbrengsten boekjaar 8.698.476 7.854.693 

    
  

Liquiditeit Verslagjaar Vorig jaar 

Liquiditeit  145,07% 127,06% 

Vlottende activa (incl. vrije liquide middelen) 1.951.553 2.899.601 

Totaal kortlopende schulden 1.345.218 2.281.991 

 

 

 

 

  Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 50,66% 45,24% 

Totaal eigen vermogen 6.488.897 6.399.460 

Balanstotaal 12.809.315 14.145.695 

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 74,60% 81,47% 

Totaal eigen vermogen 6.488.897 6.399.460 

Totaal opbrengsten 8.698.476 7.854.693 

 

 

 

Vooruitblik. 

 

Financieel gezien is de Stichting Ouderenzorg Kapelle een gezonde organisatie, bovenstaande ratio’s 

benadrukken dat nogmaals. Te concluderen is dat alle parameters voor zowel de continuïteit op 

langere termijn (solvabiliteit) en op korte termijn (liquiditeit) boven of binnen de normen zijn. De 

liquide middelen zijn de afgelopen jaren vanwege de nieuwbouw Bruëlisstraat en de financiering 

daarvan afgenomen. Ook de gedane investeringen in het versterken van het welbevinden van de 

cliënt (aanpassing huiskamers) zorgt voor een uitgaande kasstroom. Ondanks dat is de liquiditeit ten 

opzichte van 2016 weer verbeterd en is sprake is van een uitstekende positie. Dit geldt zeker voor de 

solvabiliteitscijfers.   
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Binnen stichting Zorgcentrum Cederhof zijn de vooruitzichten voor de intramurale segmenten  

(verzorgingshuis en verpleegunit) goed. Prognoses, zowel interne als diverse door externe partijen 

gemaakte berekeningen, zoals bijvoorbeeld door het zorgkantoor, tonen aan dat in de toekomst de 

vraag naar verblijfszorg in de gemeente Kapelle zal toenemen. De wachtlijst is, alhoewel de 

afgelopen jaren wel iets teruggelopen, zeker naar verhouding van de totale capaciteit, ‘groot’ te 

noemen. Aan budgetkant zorgen de extra middelen kwaliteitskader voor een verdere stijging van de 

opbrengsten. Om aan de vereisten (tijdelijke personeelsnorm) van het kwaliteitskader te voldoen is 

voor 2018 extra personele formatie begroot. In combinatie met verbetering van het operationele 

resultaat van de voedingsdienst sluit de begroting 2018 voor de intramurale segmenten positief.     

 

Voor de extramurale zorg, specifiek de zorg vallende onder de zorgverzekeringswet heeft Cederhof 

zijn de vooruitzichten minder positief op korte termijn. Voor 2018 is een verlies begroot, zelfs 

wanneer doelstellingen voor wat betreft omzetstijging en percentage direct zorgmedewerkers 

worden behaald. Wel is Cederhof nog in overleg met de voor haar grootste inkopende 

zorgverzekeraar om het tarief 2018 op te hogen. Positief te melden is dat doelstellingen in de eerste 

maanden voor 2018 behaald worden, daarnaast is een groei waarneembaar in het aantal WmO 

cliënten, één van de voorportalen voor de wijkverpleging.  

 

Begin 2017 hebben de eerste huurders de nieuwbouw betrokken en in de eerste 2 maanden van 

2017 is sprake van een 100% bezetting. Verwacht wordt dat, zeker op middellange termijn, de 

nieuwbouw positief effect heeft op het extramurale zorgsegment. Uiteraard heeft de nieuwbouw 

direct positief effect op Stichting Wonen. De eind 2017 ingezette huurverlaging Park Beukenhof heeft 

in de eerste maanden van 2018 zijn vruchten afgeworpen en inmiddels is er geen leegstand. De 

overige complexen binnen Stichting Wonen (Vereekestraat/Vereekeplein / Bruëlisstraat en 

Spoorlaan) kennen bijna geen leegstand. Echter, voor zowel complex Vereekestraat als complex 

Spoorlaan komt het einde van de (originele) exploitatieperiode in zicht en zijn verschillende 

scenario’s denkbaar.  

 

Naast voornoemde ontwikkelingen zijn de kwaliteitskaders -kwaliteitskader verpleeghuis, 

kwaliteitskader wijkverpleging maar ook een kwaliteitskader WmO - onder andere richtinggevend 

voor de komende jaren. Daarbij is te verwachten dat door toenemende regulatie aangaande 

personeelsnormen een spanningsveld ontstaat tussen vraag en aanbod. Cederhof is de afgelopen 

perioden (min of meer tegen de landelijke tendens in) altijd in staat geweest kwalitatief en 

voldoende personeel aan te trekken. Naast tijdig te anticiperen en zo nodig samenwerking te zoeken 

met collega-aanbieders zal Cederhof nog nadrukkelijker haar positie als aantrekkelijk werkgever 

uitdragen en tevens het imago van de sector verstevigen. De bevindingen van de auditors tijdens de 

begin 2018 gehouden kwaliteitsaudit welke resulteerde in een voordracht voor het vernieuwde 

Gouden Prezo keurmerk mét lof:  “Cederhof heeft gepassioneerde medewerkers die de kernwaarden 

van de organisatie uitdragen” geeft voldoende vertrouwen dat ook in de toekomst Cederhof hierin 

zal slagen.  
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