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Het gewone is heel bijzonder

Dat was het oordeel van de auditor van het Prezo Gouden keurmerk. Ook het rapport 
van de Inspectie roemde de clientgerichtheid van Cederhof. Toen we van familie en 
naasten van de bewoners gemiddeld een 9 als aanbevelingscijfer kregen, was het tijd 
voor gebak. Om te vieren hoe goed we het samen hebben.

Steeds meer zijn wij ervan overtuigd dat onze kracht de kleinschaligheid is. Cederhof 
biedt het gehele palet van welzijn, zorg en wonen. Ook de nachtzorg in de gemeente 
Kapelle. Dat maakt dat de ouderen in de gemeente Kapelle zo lang mogelijk thuis kunnen 
wonen. 

Deze kracht van Cederhof, dat blijkt ook uit de audit van Prezo, zit in het feit dat 
Cederhof zorgt dat deze hulp naadloos op elkaar aansluit voor de cliënt en naasten. De 
medewerkers kunnen deskundig en liefdevol de 24 uurszorg voor de ouderen als dat 
noodzakelijk is thuis verlenen. Ook worden alle vragen aan het welzijnsloket in Kapelle 
adequaat beantwoord. En als het niet meer gaat, is er deskundige verpleeghuiszorg.

In 2019 is Cederhof als 1e organisatie in Zeeland toegetreden tot de beweging Radicale 
vernieuwing. Een netwerk dat werkt aan verpleeghuiszorg waarin mensen (en niet regels 
of protocollen) het belangrijkste zijn. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die 
zorg echt nodig hebben, hun naasten, en de mensen die zorg verlenen. Op verzoek van 
de cliëntenraad is Cederhof deelnemer geworden van dit inspirerende netwerk, met als 
pilot het Zorgpension Kapelle.

In dit bestuursverslag leest u dat een kleinschalige organisatie grote prestaties kan 
verrichten. Wij zijn trots.

Inge van den Boomen
Directeur bestuurder, mei 2020



Medewerkers Cederhof

aantal percentage Fte

Jonger dan 25 jaar 46 15% 22,7

Van 25-35 jaar 61 19% 30,1

Van 35-45 jaar 48 15% 18,7

Van 45-55 jaar 69 22% 37,4

Ouder dan 55 jaar 92 29% 25,4

316 100% 134,3

Bij Cederhof werken 134,3 fte: 316 medewerkers. 
Met de Kwaliteitsgelden zijn 7 nieuwe medewerkers 
aangesteld in 2019.

De gemiddelde leeftijd van een medewerker van 
Cederhof is 39 jaar. Cederhof heeft een gezonde 
leeftijdsopbouw van haar personeelsbestand.

Er zijn 102 contracten voor bepaalde tijd en 214 voor 
onbepaalde tijd. Gemiddeld dienstverband is 19,5 uur 
per week. In 2018 was dat 15 uur.
Er zijn 7 fulltimers (36 uur), 240 parttimers en 53 
oproepers (0-uren contract).

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2019 is 7,34%.
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Aantal 

2019

Fte 2019 Aantal 

2020

Fte 

2020

Helpende plus 6 2,83 6 2,5

Verzorgende IG 85 45,17 80 43,8

MBO verpleegkundige 

niveau 4

19 11,21 16 8,8

HBO verpleegkundige 

niveau 5

4 3 8 5,7



Oordeel IGJ en Prezo VVT gouden keurmerk

“Uit observaties blijkt dat zorgverleners cliënten op 
een persoonlijke en respectvolle manier aandacht 
geven. De inspectie ziet dat de zorgverleners die in de 
huiskamer werken, betrokken en begripvol zijn naar de 
cliënten. De cliënten worden gezien en gehoord. 
Zorgverleners praten rustig met de cliënten en raken 
ze af en toe aan. Een cliënt die bijvoorbeeld behoefte 
heeft aan fysiek contact krijg in het contact met een 
zorgverlener even een knuffel. De cliënt geniet hier 
zichtbaar van.” 

Inspectierapport Cederhof, maart 2019.

“Uit observaties en gesprekken tijdens de rondgang bij 
Cederhof blijkt dat de kernwaarde “heel persoonlijk” 
op een goede wijze wordt ingevuld. Cliënten van de 
thuiszorg, de dagbesteding en de bewoners van 
Cederhof zijn doorgaans tevreden. Medewerkers en 
vrijwilligers tonen betrokkenheid en gedrevenheid en 
benoemen de kernwaarde. Ook de korte lijnen in de 
keten tussen de thuiszorg, de dagbesteding, Cederhof 
intramuraal, het wonen in de aanleunwoningen en 
welzijn zijn duidelijk zichtbaar en voor de bewoners 
van Kapelle is er een aanspreekpunt waar alles 
geregeld wordt.”

PREZO VV&T gouden keurmerk, april 2019.
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Wonen met zorg

In het verpleeghuis wonen in 2019 62 cliënten 
(3 echtparen) met indicatie voor langdurige zorg: 
7 cliënten met zorgprofiel ZZP 6 incl. behandeling; 
18 cliënten met zorgprofiel ZZP 6; 
14 cliënten met zorgprofiel ZZP 5 incl. behandeling; 
13 cliënten met zorgprofiel ZZP 5; 
9 cliënten met zorgprofiel ZZP 4, 
en 1 cliënt met zorgprofiel ZZP 3. 

Gemiddelde leeftijd bewoners is 89 jaar. 
In 2019 overleden 18 bewoners. 

Tevredenheidsonderzoek familie en naasten 
(december 2019). Familie en naasten geven de zorg 
gemiddeld een 9 als aanbevelingscijfer. Familie is 
tevreden over het aanbod van de activiteiten en de 
aandacht die de bewoners krijgen.
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Cederhof neemt deel aan beweging radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg

Kapelle krijgt een Zorgpension! 

Met het Zorgpension willen we de huisartsen in 
Kapelle en de spoedeisende zorg van ADRZ ontlasten 
voor zorgvragen waarvoor geen standaard oplossing is 
én het Zorgpension wel de menselijke maat kan 
bieden. 

Het Zorgpension is een pilot radicale vernieuwing 
verpleeghuiszorg ondersteund door de Landelijke 
Organisatie Cliëntenraden. 
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Restaurant & tafeltje dekje
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De 5 koks van Cederhof koken dagelijks circa 400 verse 
maaltijden. Het team van de keuken bestaat uit 12 fte, 
31 medewerkers.

De 62 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. Daar zorgen 
vrijwilligers voor de bediening. De bewoner kan de 
maaltijd ook op het appartement ontvangen.

De vrijwilligers van tafeltje dekje bezorgen dagelijks bij 
ruim 110 ouderen thuis een maaltijd in de gemeente 
Kapelle.

Daarbij gaan er iedere dag gemiddeld 46 maaltijden 
naar tafeltje dekje Zierikzee. Circa 76 maaltijden naar 
Cleijenborgh en 33 naar tafeltje dekje Noord 
Beveland.



Cederhof kreeg in 2019 het certificaat Music & Memory

Op 13 juni 2019 heeft de Stichting Music Memory 
Nederland het certificaat uitgereikt aan Cederhof. 
Cederhof is de 1e zorgorganisatie in Zeeland die dit 
certificaat kreeg. Cederhof heeft medewerkers 
geschoold in het bewust en structureel inzetten van 
persoonlijke lievelingsmuziek voor bewoners. Dit met 
het muziekluister-programma ‘Music & Memory’. Op 
deze manier is muziek een vast onderdeel van de zorg 
én het dagelijks leven van de bewoners. Naomi Oranje 
(student Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) heeft 
hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. 

Muziek kan door haar bijzondere werking helpen bij 
problemen in het dagelijks leven van cliënten met 
dementie, waardoor de kwaliteit van hun leven 
toeneemt. In het Music & Memory team is Marieke 
Brokamp (violiste) betrokken. Zij bezoekt elke week 4-
5 bewoners van Cederhof en zoekt samen muziek uit, 
luistert en zingt.
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Zorg Thuis

Cederhof heeft gemiddeld 139 cliënten wijkverpleging 
(Zorgverzekeringswet) per maand.

Daarbij komen nog 28 cliënten WLZ extramuraal 
(verpleeghuiszorg thuis) per maand.

Gemiddeld aantal uren zorg per maand per cliënt voor 
wijkverpleging is 16 uur, voor verpleeghuiszorg thuis 
(WLZ) dat is 27 uur. 

Het aantal echtparen in de thuiszorg (wlz extramuraal, 
Zvw en wmo) is 23.

Gemiddelde leeftijd cliënten (wlz extramuraal en zvw) 
is 85,5 jaar.

Tevredenheidsmeting cliënten thuiszorg (augustus 
2019, bureau de Bock). Op de vraag of cliënten 
Thuiszorg Cederhof zouden aanbevelen werd een 8,5 
gescoord!
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Huishouden

Er zijn in de gemeente Kapelle gemiddeld 153 cliënten 
die huishouden (WMO) van Cederhof ontvangen. Dit 
aantal varieert in het jaar: oplopend van 127 cliënten 
in periode 1 naar 183 cliënten in periode 13. 

Er zijn gemiddeld 14 cliënten die huishouden voor 
verpleeghuiszorg thuis (WLZ extramuraal) ontvangen.

Cliënten ontvangen gemiddeld 9 uur per maand 
huishouden (WMO); en WLZ extramuraal is het 11,5 
uur per maand.

Er zijn 70 medewerkers Huishouden in dienst bij 
Cederhof die deze zorg verlenen.

De 7 medewerkers van de Linnenkamer dragen zorg 
voor het linnengoed en kleding van de bewoner, en zo 
nodig ook voor thuiswonende cliënten. 
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Ruim 200 vrijwilligers zijn het kloppend hart van Cederhof

Op 1 juli zijn de vrijwilligers van Cederhof in het 
zonnetje gezet. De middag startte met een gezellige 
quiz. Vervolgens werd in het restaurant van Cederhof 
een feestelijk menu aan de ruim 120 aanwezige 
vrijwilligers geserveerd. 

De vrijwilligersdag is een blijk van waardering voor de 
inzet van de ruim 200 vrijwilligers die aan Cederhof 
verbonden zijn. 

De vrijwilligers die 5, 10 of 15 jaar aan Cederhof 
verbonden zijn, werden in de bloemen gezet en 
kregen een presentje. 

Deze betrokkenheid bij de inwoners voor de 
gemeente Kapelle verdient waardering!
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Dagverzorging en dagbesteding

Op maan- tot en met vrijdag ontvangen 16 cliënten 
dag verzorging in de huiskamers Parkzicht en 
Molenzicht van Cederhof. Op zater- en zondag 8 
cliënten. 

Van deze cliënten heeft ongeveer de helft indicatie 
WLZ extramuraal; en de andere helft indicatie WMO.

Het team dagverzorging/dagbesteding bestaat uit 4,9 
fte, dat zijn 12 activiteitenbegeleiders.

Groepsactiviteiten worden aangeboden voor alle 
cliënten (verpleeghuis, thuiszorg of abonnee 
houders). Circa 2 groepsactiviteiten per dag.
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Welzijn

Cederhof Welzijn hebben aan de volgende doelen 
gewerkt:
- Inwoners helpen elkaar (informele zorg);
- Mantelzorgers houden het vol;
- Kwetsbare mensen doen mee in samenleving;
- Meervoudige problematiek wordt integraal 

benaderd;
- Professional zijn oren en ogen in de samenleving.

De medewerkers en vrijwilligers behandelden in 2019:
1042 vragen informatie/advies
397 mantelzorgvragen gestart
113 casussen buurt en sociaal in behandeling
16 vrijwilligers gestart

In 2019 is gestart met de wijkcirkel GGZ. Momenteel 
zijn er 12 deelnemers aan deze cirkel.
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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 alle faciliteiten die Cederhof biedt. Die zijn op 
loopafstand van de huurcomplexen.

52 van onze senioren zorgwoningen staan in directe 
verbinding met Cederhof (aanleunwoningen).
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Positief financieel resultaat Stichting Ouderenzorg Kapelle
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Ratio’s 

Financieel gezien is de Stichting Ouderenzorg Kapelle een 
gezonde organisatie. 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. Waar 
de liquide middelen de afgelopen jaren vanwege de nieuwbouw 
Bruëlisstraat en gedane investeringen (o.a. restaurant) en de 
financiering daarvan sterk zijn afgenomen, is in 2019 sprake van 
een positieve kasstroom van € 550.000. De liquiditeit is ten 
opzichte van 2018 wederom verbeterd en er is sprake is van een 
uitstekende positie. Dit geldt zeker voor de solvabiliteitscijfers. 
Waar een ratio van 25-40% als `goed` wordt beschouwd zit SOK 
hier ruim boven. Deze uitgangspositie is nodig gezien de lopende 
haalbaarheidsstudie voor een nieuwe woonzorgvoorziening 
Cederhof.

realisatie 2018 realisatie 2019 begroot 2019

Stichting Zorgcentrum Cederhof 443.273€                387.888€        483.858€       

Stichting Wonen Cederhof -25.961€                 103.723€        107.136€       

Stichting Welzijn Cederhof 3.572€                   -1.581€          -25€              

Stichting Ouderenzorg Kapelle -40.886€                 -37.227€         -32.275€       

379.998€                452.802€        558.694€       



Opbrengsten en kosten Cederhof in 2019
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