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“ Heel persoonlijk ” 
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Cederhof

Kengetallen 2018
285 medewerkers in dienst, en 55 oproepkrachten.
Instroom van 57 nieuwe medewerkers (incl. leerlingen).
Uitstroom van 23 medewerkers in 2018.

Het gemiddelde ziekteverzuim is 7,84%.

Geleverde zorg in 2018:
- Zorg voor 61 verpleeghuisbewoners;
- Levering van 35.485 uur thuiszorg;
- Ruim 1.463 klanten geholpen door Cederhof Welzijn;
- Verhuur van 154 seniorenappartementen Gemeente Kapelle.

Zo’n 210 vrijwilligers zetten zich in 2018 in voor Cederhof.
Uit extern evaluatieonderzoek in 2018 blijkt dat vrijwilligers 
Cederhof positief waarderen met een NPS van 51%!

We willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Cederhof maakt dat 
mogelijk met de inzet van diensten en zorg, zoals huishoudelijke 
zorg, tafeltje-dekje en thuiszorg. Cederhof zorgt ervoor dat iedere 
oudere in de gemeente Kapelle wordt ondersteund in de vraag die 
hij/zij heeft. Cederhof regelt maatwerk voor de hulp die gewenst is.

Cederhof biedt welzijn, zorg en wonen. We zorgen ervoor dat deze 
hulp naadloos op elkaar aansluit voor de cliënt en naasten. De 
medewerkers verlenen deskundig en liefdevol de 24 uurszorg voor 
de bewoners en de cliënten thuis. Ook worden alle vragen aan het 
welzijnsloket in Kapelle adequaat beantwoord.

Cederhof kan rekenen op de inzet van meer dan 210 vrijwilligers. 
Hierdoor heeft Cederhof een ‘kloppend hart’. Er is iedere dag iets te 
doen. Zoals een cliënt van de dagverzorging het laatst treffend zei: 
“er moet niets, er wordt geluisterd naar wat we leuk vinden”.

In dit verslag een terugblik, en verantwoording, over 2018.

Inge van den Boomen

directeur-Bestuurder

Mei 2019
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Welzijn, zorg en wonen in gemeente Kapelle

Aantal unieke cliënten van Cederhof in 2018

Verpleeghuiszorg 81

Modulair pakket thuis 47

Wijkverpleging 234

Huishoudelijke zorg 172

Welzijn 1.463

Uit het extern tevredenheidsonderzoek onder naasten van bewoners 
Cederhof blijkt in 2018 dat ze vooral tevreden zijn over:
- Dat het contact tussen zorgverleners en mijn naaste goed is;
- Dat de woon- en leefomstandigheden van mijn naaste goed zijn;
- Dat er genoeg personeel in huis is.
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Wonen 

Cederhof verleende in 2018 verpleeghuiszorg 
aan gemiddeld 62 bewoners:
7 ZZP 6 MB (met behandeling)
18 ZZP 6 ZB (zonder behandeling)
14 ZZP 5 MB
13 ZZP 5 ZB
9 ZZP 4 ZB
1 ZZP 3 beschermd wonen

Opvallend is dat door de bijzondere 
huisvesting én dienstverlening van Cederhof 
het mogelijk is dat 13 bewoners met een 
psycho-geriatrische indicatie (ZZP 5), gewoon 
wonen in een open setting.

Iedere bewoner heeft bij Cederhof een eigen appartement: woon- en slaapkamer 
met een eigen badkamer met wc.

Cederhof heeft een eigen keuken. Bewoners kunnen ervoor kiezen om ‘s middags 
of ‘s avonds warm te eten. Elke dag wordt vers gekookt door de koks van Cederhof. 
De bewoner heeft keuze uit meerdere soorten groenten, vlees en 
aardappelen/rijst.

Er wonen gemiddeld 4 echtparen in het verpleeghuis Cederhof.

De gemiddelde leeftijd van de verpleeghuisbewoners is 87 jaar.

In 2018 zijn er 19 bewoners overleden, en ook weer 19 nieuwe bewoners bij 
Cederhof komen wonen.

Medewerkers en bewoners geven de verzorgenden en verpleegkundigen van 
Cederhof een 8,5 als cijfer! Dat blijkt uit de beoordelingen vanuit alle 
zorgleefplanbesprekingen 2018.
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Dagverzorging & 
volle activiteitenkalender

Cederhof heeft 3 huiskamers waar elke avond zelf gekookt wordt 
en activiteiten plaatsvinden. Op deze huiskamers komen 
gemiddeld 6 verpleeghuisbewoners.

Er zijn 2 dagverzorgingsruimtes voor cliënten die nog thuis wonen 
of in de aanleunwoningen van Cederhof. Er zijn gemiddeld 8 
cliënten aanwezig. Ook hier wordt samen gegeten.

De cliënten voor de dagverzorging die nog thuis wonen, worden 
door een vrijwilliger van Cederhof iedere dag opgehaald en naar 
huis gebracht. 

Alle bewoners en cliënten dagverzorging nemen desgewenst deel 
aan de centrale activiteiten die elke ochtend en middag 
plaatsvinden. Waarbij er iedere vrijdagmiddag een gezellig Bingo is 
(met gemiddeld 100 deelnemers) of een live optreden van een 
band of koor in de binnentuin.

Vanuit het project Waardigheid & Trots zijn in 2018 
persoonsgerichte activiteiten ingezet, zoals brain-trainer, bewegen 
en de cradle.

5



Thuiszorg gemeente Kapelle
De wijkverpleging verleent maandelijks aan circa 140 cliënten zorg.

In 2018 heeft Cederhof ruim 234 unieke cliënten in zorg gehad.

Gemiddeld verleent de thuiszorg 16,3 uur zorg per cliënt per maand.

Er zijn gemiddeld 15 echtparen in zorg bij de wijkverpleging.

De gemiddelde leeftijd van de cliënt in de thuiszorg is ruim 84 jaar.

In het extern clienttevredenheidsonderzoek over 2018 is door 
thuiszorgcliënten aangegeven dat ze het volgende het allerbelangrijkste 
vinden van de zorg die ze van Cederhof krijgen:
1) Dat ik mijn dagelijks leven kan voortzetten met de zorg die ik heb;
2) Dat de verzorgenden deskundig zijn (dat ze voldoende 

kennis/vaardigheden hebben, dat ze goed samenwerken met 
andere hulpverleners/mantelzorgers en zich goed in mij kunnen 
inleven);

3) Dat ik kan meebeslissen over de zorg die ik krijg (de soort zorg, 
maar ook over de tijdstippen van zorg).

Thuiszorg cliënten waarderen de medewerkers van de thuiszorg met 
een 8,8!
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Hulp in de huishouding thuis
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Maandelijks krijgen circa 125 cliënten, inwoners van de gemeente 
Kapelle, hulp in de huishouding van Cederhof.

Zo’n 45 medewerkers van Cederhof verzorgen het huishouden bij de 
cliënten thuis (afstoffen, stofzuigen, schoonmaken van badkamer en 
toilet, et cetera). 



Welzijn

Uniek is het welzijnsloket: het buurtteam van Kapelle. Iedere dag is 
het loket geopend voor vragen. Als er een vraag is over 
personenalarmering of tafeltje dekje komt een medewerker 
Welzijn van Cederhof bij de inwoners van Kapelle langs om te 
bespreken welke hulp gewenst/nodig is.

Over heel 2018 zijn er de volgende vragen beantwoord:
1.032  Welzijnswerk
187      Steunpunt mantelzorg
153      Casussen Buurt en Sociaal
91         Plaatsingen/bemiddelingen vrijwilligers vacaturebank
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Diensten en activiteiten Cederhof welzijn 2018

• Informatie en advies

• Buurtteam Kapelle

• Steunpunt mantelzorg

• Vrijwillige hulp

• Steunpunt vrijwilligerswerk

• Educatie en cursussen

• Maaltijdvoorziening en Personenalarmering

• Activiteiten

• Projecten en innovatie, zoals project 

dementievriendelijk Kapelle



Verhuur senioren woningen
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Cederhof wonen verhuurt in de gemeente Kapelle 154 senioren 
zorgwoningen waaronder 14 luxe serviceappartementen. 

Zo bieden we voor de inwoners van de gemeente Kapelle de 
mogelijkheid om zelfstandig te blijven wonen met de zorg die nodig 
is. Huurders van zorgwoningen en serviceappartementen kunnen 
gebruik maken van alle faciliteiten die Cederhof biedt. 

Vijf van de 6 locaties staan op loopafstand van Cederhof.
Een 52-tal van onze senioren zorgwoningen staan in directe 
verbinding met Cederhof. 

De zesde locatie staat in Wemeldinge (Spoorlaan).



In 2018 trots op deze resultaten

Voor alle diensten/afdelingen zijn medewerkers naar scholings- en 
trainingsbijeenkomsten geweest. In 2018 is Cederhof gestart met de 
online leeromgeving (TCG) waardoor de zorgmedewerkers ten alle tijden 
e-learnings kunnen volgen.

In 2018 is een nieuwe brandmeldinstallatie in gebruik genomen (juni)

Zo’n 40 medewerkers van verpleegunit en dagverzorging zijn bijgeschoold 
door de Stichting miMakkus. Een training waarbij geleerd wordt om in 
contact met bewoners te komen voor wie de taal niet meer 
vanzelfsprekend is (juli).

Cederhof ontvangt het gouden PreZo keurmerk voor zorg- en 
dienstverlening. Cederhof krijgt complimenten over de grote 
opmerkzaamheid bij de medewerker en de intense samenwerking met de 
familie van de cliënt (juli).

Tafeltje Dekje maaltijden worden door Cederhof in Zierikzee bezorgd 
(september).

Uitreiking certificaat dementievriendelijk restaurant (oktober).

In 2018 ontving Cederhof het Veilig Voedsel keurmerk.

Opening van de uitbreiding van de serre aan het restaurant en de extra 
ruimte voor de dagverzorging. Hiermee is een lang gekoesterde wens van 
een eigen ruimte voor dagverzorging in vervulling gegaan (december). 
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Per december 2018 heeft Eelke de Jong (directeur bestuurder), 
na 30 jaar, afscheid genomen van Cederhof. Om gezondheids-
redenen is hij met vervroegd pensioen gegaan.
Tegelijkertijd heeft ook Cathrien Besuijen (zorgmanager), na 15 
jaar, besloten om vervroegd met pensioen te gaan. 
Hoewel een vervroegd pensioen van harte gegund is, 
betekende dit afscheid voor Cederhof een afsluiting van een 
lange, vertrouwde periode met deze leidinggevenden. Een 
gemis voor Cederhof.  



Positief financieel resultaat Cederhof over 2018

Resultaatratio Verslagjaar Vorig jaar

Resultaatratio (resultaat boekjaar/totale opbrengsten 

boekjaar) 
4,01% 1,03%

Resultaat boekjaar 379.998 89.436

Totale opbrengsten boekjaar 9.467.681 8.698.476

Liquiditeit Verslagjaar Vorig jaar

Liquiditeit 148,46% 145,07%

Vlottende activa (incl. vrije liquide middelen) 2.253.113 1.951.553

Totaal kortlopende schulden 1.517.651 1.345.218

Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 52,00% 50,66%

Totaal eigen vermogen 6.868.885 6.488.897

Balanstotaal 13.210.568 12.809.315

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 72,55% 74,60%

Totaal eigen vermogen 6.868.885 6.488.897

Totaal opbrengsten 9.467.681 8.698.476

Het boekjaar 2018 voor de Stichting Ouderenzorg Kapelle 
(geconsolideerd) kent een positief resultaat van € 379.998,-
(2017: € 89.436,- positief). Onderverdeeld naar de diverse 
dochterstichtingen is de resultaatverdeling als volgt:

Het financieel beleid van Cederhof  is helder en duidelijk: de 
exploitatiekosten dienen aan te sluiten bij de bekostiging. 
Er worden geen specifieke gelden geoormerkt voor 
huisvesting. Vastgoed is een bedrijfsmiddel en dient bij te 
dragen aan de zorgverlening. Geld dat voor zorg is bedoeld, 
wordt niet bestemd voor vastgoed of andere doeleinden.
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