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2021 Cederhof in beeld
Het jaarplan 2021 stond in het teken van “versterken en
verbeteren”. Ondanks alle extra zorg en maatregelen rond het
coronavirus zijn de acties uit het jaarplan monter aangepakt.
De auditor (gouden keurmerk) heeft onlangs geconstateerd dat
Cederhof zich onder de lastige COVID-19 omstandigheden in 2021
verder heeft ontwikkeld. Wat de auditor daarbij in de zorg- en
dienstverlening opviel, is de aandacht voor het behoud van
zelfredzaamheid en kwaliteit van leven, het elke dag genieten, de
open communicatie en de nauwe betrokkenheid van familie bij de
invulling van de ‘persoonlijke zorg’ voor hun naaste. De auditor
kwam tot de conclusies dat: “Cederhof is erin geslaagd binnen de
organisatie een cultuur te creëren gericht op leren en verbeteren.”
We zijn blij met dit mooie compliment en kijken terug op een
intensief jaar, dat we niet snel zullen vergeten.

Inge van den Boomen, directeur-bestuur Cederhof
1 mei 2022
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Medewerkers Cederhof (kengetallen 2021)
Leeftijdsopbouw medewerkers Cederhof
1-1-2022

Aantal

in %

Fte

Jonger dan 25

117

34%

20,77

Van 25 tot 35

61

18%

32,69

Van 35 tot 45

41

12%

20,65

Van 45 tot 55

72

21%

33,83

Ouder dan 55

51

15%

24,37

342

100%

132,32

Totaal

Bij Cederhof hebben we 132,3 fte personeel (peildatum 31
december 2021). Er werken 342 medewerkers bij Cederhof.
De gemiddelde leeftijd van een medewerker is 36 jaar. Een jaar
eerder lag de gemiddelde leeftijd iets hoger, namelijk 38 jaar.
Cederhof heeft een gezonde leeftijdsopbouw van haar
personeelsbestand.

Deskundigheidsniveau zorgmedewerkers
1-1-2022

Aantal 2020

Fte 2020

Aantal 2021

Fte 2021

Helpende plus

6

2,83

6

3,39

Verzorgende IG

78

41,72

76

41,42

MBO verpleegkundige niveau 4

20

11,44

15

8,55

HBO verpleegkundige niveau 5

5

3,88

5

3,22

Ziekteverzuimpercentage
2021

jan

febr

mrt

apr

mei

jun

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Totaal %

5,68

6,74

6,91

5,20

5,14

4,82

5,61

6,52

7,31

8,58

11,95

10,65

Het gemiddeld dienstverband is 20,3 uur per week. Er zijn 7
fulltimers (36 uur), 228 parttimers en 67 oproepkrachten (0urencontract).
Het verzuim in 2021 was gemiddeld 7,1% (exclusief
zwangerschap). Inclusief zwangerschapsverlof was het verzuim
9,23%. Een jaar geleden lag het gemiddelde verzuim lager,
namelijk 5,6% exclusief zwangerschap. We hebben in 2021
meer verzuim gehad vanwege de deltavariant van covid-19. We
mogen als werkgever geen reden van verzuim vastleggen. We
weten dat we in de maanden oktober t/m december 2021 veel
verzuimmeldingen hadden vanwege positief geteste
medewerkers. Dit is zichtbaar in de hoge verzuimcijfers die
maanden.
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1.

Innovatie

Op 3 juni 2021 zijn we gestart met de pilot Boomerweb. We hopen
hiermee de zorg nog veiliger te maken. Met Boomerweb is altijd een
actuele toedienlijst voor medicatie beschikbaar. De
bekwaamheidscheck maakt inzichtelijk door wie een dubbele
controle van risicovolle medicatie mag worden uitgevoerd. Zo
verkleinen we de foutkans. Cederhof werkt voor deze pilot samen
met huisartsenpraktijk Bruelis en huisartsenpraktijk de Jong en van
der Wel.
De nieuwe, geplande woonzorgvoorziening van Cederhof (verwachte
opening 2024) wordt ontwikkeld met de visie ‘zolang mogelijk als
thuis’. In 2021 oktober zijn met gebruikersgroepen concreet de
ruimtes doorgenomen.
Cederhof beschikt over de laatste innovaties voor persoonlijke
activiteiten voor cliënten, zoals music memory. In 2021 zijn
aangeschaft: spellen tovertafel, Qwiek, knotshockey sticks en
bokshandschoenen.

Met Scalda en Hoornbeeck heeft Cederhof een pilot voor MBOstudenten 1e jaars verzorging en verpleging ontwikkeld, deze wordt
in 2021 voortgezet. Met Adrz en HZ wordt een pilot ‘nooit meer
saaie stages’ voor 1e jaars HBO studenten verpleegkunde
uitgevoerd. Deze pilots zijn onderdeel van Deltaplan Zeeland.
Cederhof zet zich in voor voldoende zorgmedewerkers voor Zeeland.
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Cederhof als deelnemer van radicale vernieuwing zorg
Cederhof maakt deel uit van de landelijke beweging
radicale vernieuwing verpleeghuiszorg waarbij de
relaties centraal staan en niet de regels.
Het zorgpension Kapelle is een uitwerking van het
samenwerkingsverband met de huisartsen van de
gemeente Kapelle en de acute zorg Adrz om de
fricties in de wachtlijsten in de extramurale en
intramurale zorg op te vangen. In 2021 is het
Zorgpension ingezet voor covid-zorg, tijdelijke
opname na wateroverlast en na ziekenhuisopname.
Marieke Brokamp (muziektherapeute) heeft tijdens
de bijeenkomst ‘echt waardevol contact’ op 22 juni
2021 een training music memory gegeven.
Renée Joosen, jongere in de cliëntenraad, heeft
tijdens de landelijke inspiratiedag deelgenomen aan
de uitzending van RV Late Night.
Inge van den Boomen heeft deelgenomen aan de
paneldiscussie ‘Samen doorbreken we muren!’
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2.

Tevreden cliënten

Ook in covid tijd was er altijd een activiteitenkalender met dagelijks twee
activiteiten. Bewegen, Muziek, koken en ontmoeten vormen de rode
draad in de activiteitenkalender. Ook is er aandacht en tijd voor
individuele aandacht en activiteiten voor bewoners, zoals wandelen,
music memory of de braintrainer.

De kok van Cederhof heeft elke dinsdagmiddag een kookactiviteit waar hij
op een gezellige wijze kennis van eten en drinken aan de bewoners
overbrengt.
De zorg - en behandeling - in het zorgcentrum, de 61 appartementen, is
toegerust op de aanwezige zware (verpleeghuis)zorgvraag. Momenteel
zijn er 25 bewoners met behandeling en 36 zonder behandeling.
In covid tijd is de extramurale dagverzorging altijd open gebleven op een
locatie buiten het verpleeghuis. Ook de warme, verse maaltijden zijn
dagelijks door de vrijwilligers tafeltje dekje bezorgd. De wijkverpleging en
medewerkers huishouden zorgden voor de cliënten thuis, en waren (in
covid-tijd) vaak hun enige bezoek.
Cederhof Welzijn heeft belmaatjes geïntroduceerd.
De verpleeghuisbewoners hebben de keuze uit een vers bereid drie
gangenmenu dat in het restaurant wordt geserveerd, of de cliënt kiest om
op appartement te eten. Helaas is in covid-tijd, zoals de RIVM richtlijnen
voorschrijven, een stop op de externe bezoekers van het restaurant
gezet.
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Cederhof in de PZC, De Scheldepost, Omroep Zeeland en De Bode
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Investeringen 2021

Ombuigingen 2021

Personeel:
• Medewerker technische dienst (20-24 uur)
• Personeelsadviseur van 20 naar 24 uur
• Kwaliteitsverpleegkundige wijkverpleging 1 dag p.w.
• Kwaliteitsverpleegkundige verpleeghuis 1 dag p.w.
• Transitiemanager Cederhof, 36 uur
• Boventallig roosteren van 1e jaars BBL studenten

Stopzetten programma Ortec (roosterprogramma)
Stopzetten ict-programma Bulletin
Stopzetten reclame Cederhof op plattegrond in Kapelle

Nieuw roosterprogramma
HRM programma (SBD), met ziekteverzuimmodule

Aanhouden vacature communicatie en ict
Wenselijke ombuigingen:
1% op inkoop food focus
1% op inkoop incontinentiematerialen en hulpmiddelen
5% op printers en kopieën/prints
Besparingen op post(zegels) gezien SBD (brieven via mail versturen)

Invoering “Planning is realisatie, tenzij” voor de wijkverpleging
Tags voor alle deuren zorgcentrum
Tillift vernieuwen
Boomerweb en 5 tablets met abonnement
Qwiek.up
Zorgkaart.nl notering
Promoten van gezondheid. Geen koekjes meer bij koffiezetapparaat
voor medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Stop verkoop
sigaretten in het restaurant.
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3.

Vak professionals

We investeren in de ontwikkeling van ons personeel.
In 2021 werkten 37 BBL-leerlingen bij Cederhof: deze leerlingen gaan
1 dag per week naar school en werken 20-24 uur per week bij
Cederhof. Ook hadden we 124 BOL-stagiaires. Sommige leerlingen
hadden een stage van 2x 4 weken, terwijl anderen een heel
schooljaar stage liepen bij Cederhof. Cederhof verzorgt daarnaast
maatschappelijke stages van alle scholen in Kapelle.

We maken sinds 2021 actief gebruik van het digitaal leerplatform
van SDB. In het opleidingsplan is bepaald welke e-learnings de
zorgmedewerker verplicht moet volgen (bijvoorbeeld medicatie,
dementie, wet zorg & dwang en diabetes). Daarnaast kan een
medewerker extra e-learnings volgen, zodat kennis up to date blijft.

Opleidingskalender 2021
BHV trainingen (5 uur, zorgmedewerkers, management en andere bhv’ers)
Training Professionele aanspreekcultuur (4 uur, zorgmedewerkers en management)
Training Verzuim (4 uur, alle leidinggevenden)
Training Rapporteren (4 uur, alle zorgmedewerkers)
Training Vakbekwaam indiceren (10 uur, wijkverpleegkundigen)
Regie op Verzuim (9 dagen, personeelsadviseur)
Kwaliteitsverpleegkundige (16 uur, kwaliteits-beleidsmedewerker)
Managementopleiding (10 dagen teamleider)
Masterclass wondzorg (4 uur, coördinerend- en kwaliteitsverpleegkundigen)
Congres ‘Waardigheid en trots’ (8 uur, 3 zorgmedewerkers)
Nursing Experience bijgewoond (8 uur, 2 zorgmedewerkers)
3 BBL-leerlingen Verpleegkunde gingen 10 weken op externe stage, om ervaring op
te doen in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Leerlingen krijgen gedurende de stage hun
contracturen doorbetaald door Cederhof.
Regelmatig klinische lessen voor medewerkers en leerlingen.

Diverse medewerkers zitten in een vakgroep, zoals dementie en
mondzorg. Medewerkers krijgen hiervoor tijd beschikbaar om de
overleggen met de vakgroep bij te wonen, en congres te bezoeken.
In 2021 is het nieuwe ziekteverzuimbeleid geïntroduceerd. Cederhof
streeft naar gezond werken en een goed evenwicht tussen werk en
privé́. Cederhof biedt wekelijks een gratis bootcamp les aan
medewerkers. Ook kunnen medewerkers een abonnement afsluiten
met een sportschool tegen een gereduceerd tarief.
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Zomaar een beeld van gezellige momenten 2021
Samen voetbal
voetbal kijken
kijken
Samen

Maandelijks verjaardag diner

Bezoek aan 101-jarige meneer Hajer

Kerstdiner van bewoners met naaste

Paasverrassingstocht

Oud Hollandse Kermis

Poffertjesfeest
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4.

Gereed voor de toekomst

Een gecombineerde aanvraag omgevingsvergunning en bouwplan is
ingediend bij de Gemeente Kapelle.

Aan de huurders van de aanleunwoningen is in 2021 een nieuwe
woning voorgelegd.
In 2021 is een nieuw, professioneel huurbeleid opgesteld.
In 2021 zijn de noodzakelijke ICT innovaties gedaan danwel
voorbereid. Cederhof krijgt nieuwe PC’s, nieuwe printers en digitale
personeelsdossiers en gaat papierloos vergaderen.
De naadloze verbinding tussen welzijn-zorg-wonen wordt door
Cederhof voorgezet. Hierdoor is (met het zorgcentrum én de verhuur
van 154 zorgappartementen) het mogelijk de zorg thuis zo lang te
bieden voor de ouderen in de gemeente Kapelle. Dit met ook de
inzet van tafeltje-dekje, nachtzorg en de huishoudelijke zorg.
Cederhof waardeert haar vrijwilligers. Zij ontwikkelt een toekomstig
bestendige visie op vrijwilligersbeleid, waar ook maatschappelijke
stages van scholieren onderdeel van uitmaken.
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Financiële resultaten 2021
realisatie 2020
Stichting Zorgcentrum Cederhof
Stichting Wonen Cederhof
Stichting Welzijn Cederhof
Stichting Ouderenzorg Kapelle

Resultaatratio
Resultaatratio (resultaat boekjaar/totale opbrengsten
boekjaar)

Resultaat boekjaar
Totale opbrengsten boekjaar

Liquiditeit
Liquiditeit

Vlottende activa (incl. vrije liquide middelen)
Totaal kortlopende schulden
Solvabiliteit
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)

Totaal eigen vermogen
Balanstotaal
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

Totaal eigen vermogen
Totaal opbrengsten

Verslagjaar
1,04%
118.751
11.459.453

Vorig jaar

realisatie 2021

begroot 2021

€
€
€
€

368.669
82.222
2.346
773

€
€
€
€

148.382
-35.115
-0
5.484

€
€
€
€

167.865
107.309
12.498

€

454.011 €

118.752

€

287.672

Kengetallen en ratio’s

3,97%

Het resultaat 2021 is ten opzichte van de realisatie 2020 afgenomen en
454.011 ten opzichte van de begroting 2021 , als ‘graadmeter’ een belangrijkere
11.428.556 afspiegeling dan het voorgaande boekjaar, blijft het resultaat op
totaalniveau € 169.000 achter. Met name is dit te verklaren door de
ontwikkelingen binnen Stichting Wonen.

Verslagjaar
189,09%
3.802.111
2.010.713

Vorig jaar
224,64%
3.750.113
1.669.387

Verslagjaar
56,10%
7.894.450
14.072.362
68,89%
7.894.450
11.459.453

13.800.008
68,04%
7.775.698
11.428.556

Het traject tot nieuwbouw heeft , ten opzichte van het scenario zoals in
begroting 2021 verwerkt een versnelling doorgemaakt. Het achterblijven
van het exploitatiesaldo Wonen is dan ook geheel te verklaren daardoor :
hogere derving ( € 50k ), verhuiskosten (€ 30k) en professionalisering
verhuurorganisatie (€ 37k). Deze kosten worden in de exploitatie 2021
Vorig jaar
56,35% genomen. In de exploitatie Wonen zit in 2021 totaal ruim € 200.000
7.775.698 éénmalige kosten die toe te rekenen zijn aan de nieuwbouw.
Het resultaat Stichting Zorgcentrum Cederhof ligt redelijk in lijn met
begroting, waar het segment verpleeghuis positief afwijkt , blijft de focus
op de segmenten ‘Wijkverpleging’ en ‘Keuken en restaurant’, welke
beiden niet positief bijdragen aan de exploitatie nodig.
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Bestuur, toezicht en medezeggenschap
Aan de Cliëntenraad en Ondernemingsraad wordt om advies of
instemming gevraagd bij allerlei beleidszaken die voor cliënten en
medewerkers van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd welke
onderwerpen het precies betreft.
In januari stellen de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van
Toezicht een Bestuurlijke Kalender vast van te bespreken
onderwerpen met de directeur-bestuurder.
Cliëntenraad
Per 1 september 2021 heeft Jan van Ginkel de voorzittershamer
overgedragen aan Cyriel de Block. Renée en Irene zijn ook
toegetreden tot de cliëntenraad.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad bestaat uit:
Margaretha de Munnik, voorzitter
Jolanda Eggebeen
Saskia Willemse
Lydi Zweedijk
Wilco Kats
Raad van Bestuur
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van
strategie, beleid, doelstellingen, en resultaatontwikkeling van de
Stichting Ouderenzorg Kapelle.
De directeur-bestuurder: Inge van den Boomen

De Cliëntenraad van Cederhof bestaat momenteel uit 6 personen.
Cyriel de Block, voorzitter
Matty Sonke
Marijke van der Peijl
Adrie Vermerris
Renée Joosen
Irene van Rozendaal
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Bestuur, toezicht en medezeggenschap
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op de stichting en bestaat uit vijf leden.
Ieder lid heeft specifieke kennis op het gebied van bestuur, zorginhoud,
cliënt en maatschappij, kwaliteit en veiligheid , financiën, HRM. De Raad
van Toezicht werkt met een remuneratiecommissie, auditcommissie,
commissie kwaliteit en veiligheid. Binnen de laatstgenoemde commissie
worden ook de HRM aspecten besproken. In de Raad van Toezicht zit
een lid op voordracht van de Cliëntenraad én Ondernemingsraad.

Naam

Functie in Commissie
RvT

(neven)functies

benoemd ter Aftredend
mijn

A.A.M. (Ton)
Ruikes

voorzitter Renumeratie

Auditor Qualicor Europe

7 oktober 1e
2021

M.G. (Marcel) van lid
Schadewijk

Audit-comité

J. (Judith) KuiperSchiebaan

Vicevoorz Kwaliteit
itter
Renumeratie

J.M. (Hans) van
Stel

lid

C.M. (Marcel)
Wesdorp

lid

Per 1 juli 2021 hebben Iris de Vries en Joost Naafs het stokje
overgedragen aan twee nieuwe leden Raad van Toezicht.
In 2021 zijn o.a. besproken: tevredenheidsonderzoeken; innovatie;
opleidingsgelden; monitoring ziekteverzuimbeleid;
vastgoedontwikkeling en nieuwbouw; accountantsverslag;
managementrapportages; kwaliteitsrapportages; rapportage Prezo
audit, stand van zaken Wet Zorg en Dwang.
Goedkeuring is verleend aan o.a.: Jaarrekening Stichting Ouderenzorg
Kapelle 2020; Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle 2020; Bestuur
verslag 2020; Kwaliteitsverslag 2020, Jaarplan, begroting en
kwaliteitsplan 2022.

Lid College Kwaliteitsverklaringen Qualicor
Europe

Kwaliteit

Audit-comité

Interim bestuurder
Manager Finance, Control &
Informatie Jeroen Bosch
Ziekenhuis
Verpleegkundig manager
Beschouwende Zorg Adrz,
Verpleegkundig specialist
oncologie

7 oktober 1e
2021
1 januari
2018

1e

2022
(herbenoem
baar)

Lid RvT Respont Vlissingen,
Voorzitter RvT Klaver 4
Voorzitter/lid
bezwarencommissies
gemeenten Zuidplas,
Terneuzen, Sluis, Tholen,
Orionis Walcheren,
Fractievoorzitter PvdA
gemeente Reimerswaal
Vice voorzitter
Geschillencommissie West
Brabant en IPO

1 januari
2018

1e

2022

Manager Financieel Beleid
bij Zorgbedrijf Antwerpen

1 mei
2019

1e

(herbenoem
baar)

2023
(herbenoem
baar)
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