2020 Cederhof in beeld
Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder
jaar. Sinds de uitbraak van het coronavirus in maart is er bij Cederhof
sprake van een outbreak managementteam om de RIVM richtlijnen
op te volgen. Ook om indringende keuzes - samen met de
cliëntenraad, ondernemingsraad en artsen – te maken over de
bezoekregeling. Zoals de missie van Cederhof betaamt ‘heel
persoonlijk’, is altijd gekeken wat wel kan. Zo is het terras ontstaan,
de moestuin en ook het wandelen in het Cederbos. Ook de pilot
stages zijn doorgegaan.
In 2020 hebben we gewerkt met het motto ‘van de nood een deugd’
maken. Zo moest de voordeur van het verpleeghuis op slot. We
hebben gekozen voor een innovatief tag systeem. Ook hangt er vanaf
de start in maart een warmtecamera bij de ingang. Toen de
extramurale dag verzorging niet meer kon plaatsvinden in Cederhof,
is ervoor gekozen om de unit somatisch de huiskamer te geven. Een
lang gekoesterde wens. De extramurale dag verzorging is verplaatst
naar de voetbalkantine van Kapelle. Heel persoonlijk. Samen sterk.
Kijken wat wel kan. Dat kenmerkt Cederhof waarop we trots zijn!

Foto Johan van der Heijden, PZC

Inge van den Boomen, directeur-bestuur Cederhof

27 mei 2021
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Medewerkers Cederhof
1-1-2021

Aantal

Percentage

Fte

96
52
40
77
52
317

30%
16%
13%
24%
16%
100%

23,64
28,04
17,68
38,50
24,01
131,88

Jonger dan 25
Van 25 tot 35
Van 35 tot 45
Van 45 tot 55
Ouder dan 55

1-1-2021

Helpende plus
Verzorgende IG
MBO verpleegkundige
niveau 4
HBO verpleegkundige
niveau 5

Aantal 2020

Fte 2020

Fte 2021

2,50
43,77
8,77

Aantal
2021
6
78
20

6
80
16
8

5,66
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3,88

2,83
41,72
11,44

Bij Cederhof hebben we 131,9 fte personeel (peildatum januari
2021). Er werken 317 medewerkers bij Cederhof.
De gemiddelde leeftijd van een medewerker is 38 jaar. Een jaar
eerder lag de gemiddelde leeftijd iets hoger, namelijk 39 jaar.
Cederhof heeft een gezonde leeftijdsopbouw van haar
personeelsbestand.
Het gemiddeld dienstverband is bijna gelijk gebleven, 20,1 uur
per week. In 2019 was dat 19,5 uur per week. Er zijn 8 fulltimers
(36 uur), 228 parttimers en 81 oproepkrachten.

Het verzuimpercentage in 2020 was gemiddeld 5,6% (exclusief
zwangerschap). Inclusief zwangerschap was het verzuim 7,15%.
In 2019 lag het gemiddelde verzuimpercentage hoger, namelijk
7,34% exclusief zwangerschap.
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1. Medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie
In 2020 zijn de volgende investeringen gedaan:

Er is zorggedragen dat medewerkers altijd veilig konden werken. In
maart is een warmte-camera aangeschaft en er waren voldoende
beschermingsmaterialen aanwezig voor medewerkers en familie van
bewoners. Cederhof is virusvrij gebleven.
Nieuwe uniformjasjes voor de medewerkers wijkverpleging,
verpleeghuis, huishouden en keuken. Medewerkers hebben zelf de
kleur uitgekozen. Op verzoek van de Ondernemingsraad hebben
medewerkers met grotere contracten meer uniformjasjes gekregen.
Aanschaf van 60 mobiele telefoons voor de medewerkers
wijkverpleging. Per 1 januari 2021 start het werken met “planning is
realisatie, tenzij”. De medewerkers wijkverpleging kunnen de
medicatiecontrole app en ONS dossier via mobiel raadplegen.
Er is een tweede, nieuwe auto wijkverpleging aangeschaft.
In 2020 is een nieuw roosterprogramma (ONS van Nedap) gekoppeld
aan een nieuw salarissysteem (SDB) voorbereid. De medewerker
krijgt hierdoor beter inzicht in zijn/haar rooster (en meer/min uren)
hetgeen een gezonde verhouding werk/privé vergemakkelijkt.
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Daling ziekteverzuimpercentage: in 2020 gemiddeld 5,6%
Gezond werken kreeg prioriteit. Bij ziekte van een zorgprofessional is
direct vervanging ingezet. Dit voor de zorg voor het team.
De verbetering van het ziekteverzuimbeleid stond in het jaarplan
2020 als actiepunt. Zo zijn Annelies ‘t Hart (arbo-deskundige) en Kees
Eckhart (bedrijfsarts) per 1 januari 2020 gestart als nieuwe arbodienstverleners
In juli 2020 is hebben zij, samen met Johanneke Goethals
(personeelsadviseur) de analyse ziekteverzuimbeleid besproken met
cliëntenraad, ondernemingsraad en kwaliteitscommissie van de Raad
van Toezicht.
Op basis van deze analyse is een nieuw ziekteverzuimbeleid
gemaakt. Beoogd is dat het nieuwe beleid per 1 mei 2021 ingaat.
Op verzoek van medewerkers zijn de volgende hulpmiddelen
aangeschaft: nieuwe tillift, bladderscanner, nieuwe karren voor de
linnenkamer en aantrekhulpen steunkousen (20 D’ff en Donners).
In oktober en november 2020 hebben alle medewerkers
wijkverpleging de training professionele aanspreekcultuur van
Annelies ‘t Hart doorlopen. Deze training duurt een dagdeel
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Opleidingsquote van Cederhof is 25%
In februari - en in augustus - 2020 zijn een grote groep BBL-leerlingen
(incl. zij-instromers) van start gegaan.
Cederhof heeft een opleidingsquote van 25%. De regio-afspraak is
een quote van 15%.
In september 2020 zijn 2 verpleegkundig praktijkopleiders gestart
met de opleiding.

Samen met Hoornbeeck, Scalda en HZ is een ‘nooit meer saaie
stages’ voor eerstejaars studenten ontwikkeld. Voor de HZ studenten
is een pilot stage samen met Adrz aangeboden.
Cederhof heeft in 2020 voor de inspiratieweek radicale vernieuwing
een college gegeven over de ‘nooit meer saaie stages’ in de
ouderenzorg.
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2. Cliënten waarderen de zorg van Cederhof met een dikke 8!
In het verpleeghuis wonen eind 2020 61 cliënten
(2 echtparen) met indicatie voor langdurige zorg:
1 cliënt met zorgprofiel ZZP 7
13 cliënten met zorgprofiel ZZP 6 incl. behandeling
18 cliënten met zorgprofiel ZZP 6
13 cliënten met zorgprofiel ZZP 5 incl. behandeling
13 cliënten met zorgprofiel ZZP 5
3 clienten met zorgprofiel ZZP 4
Gemiddelde leeftijd bewoners is 88,9 jaar.
In 2020 overleden 18 bewoners. Het aantal unieke bewoners dat
in 2020 in Cederhof verbleef is 79.
Tevredenheidsonderzoek familie en naasten (december 2020).
Familie en naasten van bewoners verpleeghuis geven de zorg
gemiddeld een 8,5 als aanbevelingscijfer. Familie is tevreden over
het aanbod van de activiteiten en de aandacht die de bewoners
van Cederhof krijgen.
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Cliënten wijkverpleging
Over geheel 2020 zijn in totaal 271 unieke cliënten in zorg geweest
bij de wijkverpleging. Cederhof heeft gemiddeld 165 cliënten
wijkverpleging per maand.
Daarvan gemiddeld 138 clienten op basis van de
zorgverzekeringswet, de overige via Wet langdurige zorg (Modulair
Pakket Thuis).
Gemiddeld aantal uren zorg per maand per cliënt voor
wijkverpleging is 14,5 uur, voor verpleeghuiszorg thuis (WLZ) is dat
31 uur per maand.
In 2020 zijn een 17-tal cliënten doorgestroomd vanuit de ZVW naar
de WLZ binnen de wijkverpleging.
Gemiddelde leeftijd cliënten (wlz extramuraal en zvw) is 84,6 jaar.

Tevredenheidsmeting cliënten thuiszorg (december 2020)
Op de vraag of cliënten Thuiszorg Cederhof zouden aanbevelen werd
95,8% gescoord!
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Onafhankelijke meting oordeel van cliënten
wijkverpleging over Cederhof

Onafhankelijke meting oordeel familie
verpleeghuis Cederhof
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Cliënten huishouden en dag verzorging
Er zijn in de gemeente Kapelle gemiddeld 196 cliënten die huishouden
(WMO) van Cederhof ontvangen. Dit aantal varieert in het jaar:
oplopend van 189 cliënten in januari 2020 naar 201 cliënten in
december. Het aantal unieke cliënten is 251 over 2020.
Er zijn gemiddeld 20 cliënten die huishouden voor verpleeghuiszorg
thuis (WLZ extramuraal) ontvangen.
Er zijn 76 medewerkers Huishouden in dienst bij Cederhof die deze
zorg verlenen.

De 5 medewerkers van de Linnenkamer dragen zorg voor het
linnengoed en kleding van de bewoner, en zo nodig ook voor
thuiswonende cliënten.
Cederhof biedt extramurale dag verzorging aan gemiddeld 14
cliënten. In 2020 moest vanwege covid-richtlijnen een locatie buiten
Cederhof worden gekozen. Eerst zijn we naar het clubgebouw ‘de
jonge kracht’ gegaan, en vervolgens naar de voetbalkantine.
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Cederhof in de PZC en De Scheldepost
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3. Cederhof werkt aan verdere professionalisering met behoud van
eigenheid ‘heel persoonlijk’
De volgende professionalisering is in 2020 uitgevoerd:
▪ Nieuw zorgoproep systeem verpleeghuis
▪ Nieuwe telefooncentrale verpleeghuis
▪ Noodzakelijke brandveiligheidsaanpassingen en herstel
werkzaamheden
▪ Nieuw roosterprogramma gekoppeld aan salarisadministratie
voor geheel Cederhof
▪ Aanbrengen van reling aan Binnentuin tegen valgevaar
▪ Aanschaf van een Tovertafel voor bewoners
▪ Aanschaf van extra beweegapparatuur en film van fietsroute door
Kapelle en Wemeldinge
▪ Aanleg therapietuin voor PG-bewoners
▪ Installatie elektronische sloten bewonerskamers gesloten afdeling
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Onderhoud gebouw en techniek & vastgoedontwikkeling
• Certificaat brandveiligheid

• Certificaat legionella
• Nieuw ontruimingsplan
• Training BHV basis en gevorderd voor 90 medewerkers.
• Energiebesparingsplan
• Ontkoppeling Verkerksysteem Beukenhof en De Wemel

Programma van Eisen voor het nieuwe Cederhof
Ontwikkeling zorgvisie voor nieuwbouw zorgcentrum waarbij
maximale regie op eigen leven centraal staat en ook (zware) zorg in
woningen geleverd kan worden.
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PZC
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4. Naadloze verbinding welzijn, zorg en wonen voor inwoners
gemeente Kapelle
Het Zorgpension Kapelle is een samenwerkingsverband tussen de
huisartsen en acute zorg Adrz. Met het Zorgpension Kapelle willen
we de huisartsen en de spoedeisende hulp van Adrz ontlasten voor
zorgvragen waarvoor geen standaardoplossing is én het Zorgpension
wel de menselijke maat biedt. Het Zorgpension Kapelle is landelijk
aangemerkt als ‘radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’. Cederhof zal
haar leerervaringen met de pilot delen.
Welzijn en voeding zetten in op versterking van tafeltje dekje. Dit
vanuit de visie dat met een gezonde, verse maaltijd ouderen langer
thuis kunnen blijven wonen.
Welzijn wil in 2020 inzetten om meer buurtgericht te gaan werken.
Ook instrumenten te ontwikkelen waar in de preventiekant eerder
signalering plaatsvindt, zodat complexe casuïstiek tijdig hulp kan
worden gegeven.
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Restaurant & tafeltje dekje
De 5 koks van Cederhof koken dagelijks circa 325 verse maaltijden.
Het team van de keuken bestaat uit 11,5 fte, 28 medewerkers.
De bewoners van Cederhof kiezen elke dag uit een 3 gangen menu.
De bewoners kunnen ervoor kiezen om gezellig samen met anderen
(van binnen en buiten Cederhof) in het restaurant te eten. De
bewoner kan de maaltijd ook op het appartement ontvangen.
De vrijwilligers van tafeltje dekje bezorgen dagelijks bij ruim 130
ouderen thuis een maaltijd in de gemeente Kapelle. Zo’n 185
cliënten in de gemeente Kapelle maken gebruik van tafeltje dekje.
Daarbij gaan er iedere dag gemiddeld 45 maaltijden naar tafeltje
dekje Zierikzee, deze worden bezorgd bij ongeveer 70 cliënten. Circa
86 maaltijden gaan naar Cleijenborch en gemiddeld 25 maaltijden
naar 40 cliënten naar tafeltje dekje Noord Beveland.
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Verhuur
Cederhof verhuurt in de gemeente Kapelle 144 senioren
zorgwoningen (sociale huur) en 14 luxe serviceappartementen.
Zo kunnen ouderen in de Gemeente Kapelle zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen met de zorg die ze nodig hebben. Huurders
van zorgwoningen kunnen gebruik maken van faciliteiten die Cederhof
biedt. Die zijn op loopafstand van de huurcomplexen.

In 2020 is het project optimalisatie huurportefeuille gestart waarbij
het gehele werkproces van formulieren, huurovereenkomsten tot
onderbouwing en berekening van de maximaal redelijke huur is
meegenomen.
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Zorgpension Kapelle: radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
In februari 2020 heeft Cederhof een bijdrage geleverd aan de landelijke,
nieuwe overzichtspublicatie van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.
De pilot Zorgpension Kapelle is daar toegelicht door de voorzitter
cliëntenraad, huisarts, medisch manager acute zorg van Adrz en
Cederhof. Een unieke samenwerking.

Tekst van website LOC, www.radicalevernieuwing.nl
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Financiële resultaten 2020

realisatie 2019

Stichting Zorgcentrum Cederhof
Stichting Wonen Cederhof
Stichting Welzijn Cederhof
Stichting Ouderenzorg Kapelle

Kengetallen en ratio’s
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

realisatie 2020

begroot 2020

€
€
€
€

387.888
103.723
-1.581
-37.227

€
€
€
€

368.669
82.222
2.346
773

€
€
€
€

247.513
136.992
1.026

€

452.802 €

454.011

€

385.531

Het resultaat 2020 ligt in lijn met voorgaand jaar, waarbij te constateren valt dat
ten opzichte van de begroting 2020 positief wordt afgeweken. De impact van
Covid is voor Cederhof in financiële zin op totaalniveau beperkt gebleven.
Verslagjaar

Vorig jaar

3,97%

4,37%

454.010
11.428.556

452.803
10.362.785

Verslagjaar
224,64%
3.750.113
1.669.385

Vorig jaar
205,11%
2.946.710
1.436.673

Verslagjaar
56,35%
7.775.698
13.800.006
68,04%
7.775.698
11.428.556

Vorig jaar
55,02%
7.321.687
13.307.985
70,65%
7.321.687
10.362.785

Extra kosten Covid 2020 betreffen voornamelijk materiele kosten welke worden
gedekt door de verschillende compensatieregelingen. Het verpleeghuis is
gevrijwaard gebleven van een uitbraak, de clientbezetting is hoger dan volgens
begroting geraamd en dit ook tegen een hogere gemiddelde zorgzwaarte. Dit
verklaart het hogere resultaat van Stichting Zorgcentrum Cederhof.
Vooruitlopend op nieuwbouw is, sneller dan voorzien, voor een deel van de
verhuurcapaciteit (tijdelijk) leegstand gecreëerd. De daarmee gepaard gaande
hogere dervingslasten zijn terug te zien in het resultaat Stichting Wonen.
De financiële kengetallen laten zien dat Stichting Ouderenzorg Kapelle een
financieel ‘robuuste’ organisatie is. De parameters voor de continuïteit op lange
termijn (solvabiliteit) en op korte termijn (liquiditeit) liggen boven de normen
zoals deze in de zorgsector als financieel gezond worden bestempeld.
De begroting 2021 sluit ruim positief. Het is geruststellend dat ondanks forse
investeringen niet wordt ingeboet op de financiële uitgangspositie. Met de
noodzakelijke innovaties, welke ook financieel geborgd zijn in begroting 2021,
kan Cederhof verder werken aan een toekomstbestendig en kwalitatief goed
zorg- en dienstenaanbod, dit alles binnen een financieel gezond kader.
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Kengetallen Ontwikkeling personeelskosten en opbrengsten
2020

2019

2018

2017

2016

5.573.294

5.291.387

4.572.384

Sociale lasten

893.630

869.380

731.689

691.937

686.093

Pensioenen

414.471

427.531

360.977

330.198

319.579

6.881.396

6.588.298

5.665.050

146

139

122

116

113

47.185

47.368

46.626

45.562

45.472

10.965.057

10.362.785

9.467.981

Opbrengsten per FTE

75.186

74.506

77.926

74.987

69.852

Verhouding personeelskosten/opbrengsten

62,8%

63,6%

59,8%

60,8%

65,1%

Personeelskosten
Lonen en salarissen

Totaal
FTE
Kosten per FTE

Totale opbrengsten

4.263.070 4.132.646

5.285.205 5.138.318

8.698.476 7.893.327

Cijfers 2020 exclusief opbrengsten en kosten zorgbonus
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