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Samenstelling  

M.C.E. de Jong-Cox, directeur/bestuurder 
 

Uitgangspunten van de verslaglegging 

Dit verslag gaat over verslagjaar 2020. 
 

Jaarverantwoording 2019 

De jaarverantwoording 2020  bestaat uit de jaarrekening, de gegevens via DigiMV en het 
bestuursverslag. De eerste 2 zijn in te zien via www.jaarverantwoordingzorg.nl. Het bestuursverslag 
is in te zien via www.eilandzorg.com. 

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
http://www.eilandzorg.com/
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Missie & Visie                                                                                                                   
De bedoeling van Eilandzorg  

 
Eilandzorg Schouwen-Duiveland is een relatief kleine, maar brede, zorgorganisatie die werkzaam is 
op het mooie Schouwen-Duiveland.  
Bij Eilandzorg werken we vanuit “de bedoeling”. Bij ons staat kwaliteit van leven voorop. De cliënt 
behoudt de regie over het eigen leven, de zorg is aanvullend. De cliënt bepaalt bij Eilandzorg zelf hoe 
de zorgverlening in zijn of haar leven georganiseerd wordt.  
Deze cliëntgerichte aanpak is mogelijk omdat we werken met deskundige en loyale medewerkers. 
Mensen met liefde voor het vak.  
 
Eilandzorg hanteert 5 kernwaarden om tot “de bedoeling” te komen: wederzijds respect, vertrouwen  
persoonlijke aandacht, deskundigheid en mantelzorgparticipatie.  
 
Door de kleine zelfstandig werkende teams, zijn cliënten verzekerd van individuele aandacht.  
De cliënt in regie is het uitgangspunt. Eilandzorg gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid, wensen 
en mogelijkheden van de cliënt. Daarbij is de context waarin iemand woont en leeft en de 
vigerende wet- en regelgeving leidend. 
 
Eilandzorg heeft in Zierikzee locatie de Wieken en locatie Mitt Hem. Hier wonen cliënten die niet 
alleen afkomstig zijn van Schouwen-Duiveland, maar ook van ver daarbuiten. In het 
appartementencomplex ’t Nieuwe Vrije, eveneens in Zierikzee, wonen cliënten zelfstandig, maar 
ontvangen zorg van Eilandzorg. Daarnaast biedt Eilandzorg thuiszorg via de wijkverpleging en de 
WMO op het eiland.  
 
Eilandzorg heeft een ‘platte’ organisatiestructuur met zelfstandige teams, die ondersteund worden 
door team-ondersteuners en gefaciliteerd door de staf- en ondersteunende functies van het 
bedrijfsbureau. Er is een manager zorg en een manager facilitair en een directeur/bestuurder.  
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Terugkijken 2020 

 
Met de start van de nieuw benoemde directeur/bestuurder per 1 januari, stond Eilandzorg begin 
2020 in het teken van het afronden van de renovatie, interne verhuizingen en inhuizingen als gevolg 
van de uitbreiding van de capaciteit. Het doorpakken in het programma van Waardigheid en Trots op 
locatie: Samen….Vooruit, zou als een rode draad onderdeel zijn van de dagelijkse zorg en te 
organiseren activiteiten voor alle bewoners.  
De Kick-Off van dit project op 11 februari in Brogum onder begeleiding van Sabine Uitslag, was een 
avond om nooit te vergeten; op een interactieve manier kwamen veel aspecten uit het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voorbij. 
Op 5 maart vond de feestelijke heropening plaats van De Wieken door wethouder Cees van den Bos 
en mevrouw van den Houten, als oudste bewoonster.  
Niet lang daarna kregen wij in toenemende mate te maken met de berichtgeving rondom Corona-
besmettingen in Nederland, die vanaf maart de samenleving in toenemende mate gingen beheersen, 
en uiteindelijk uitmondde in een wereldwijde pandemie. 
 
Corona                                                                                                                                                                    
De impact van de Covid-19 pandemie heeft diepe sporen achtergelaten. Voor Eilandzorg betekende 
dit na het feestelijke moment van de heropening van De Wieken, dat zij al snel, op aangeven van de 
overheid, haar deuren moest sluiten voor bezoek inzake de veiligheid van de cliënten en bewoners. 
Begin 2020 wisten wij nog weinig van het virus af, en de schrik zat er goed in nadat bleek dat de 
besmettelijkheid hoog was en vooral kwetsbare ouderen door het virus werden getroffen met veelal 
overlijden tot gevolg. 
Vanaf maart heeft Eilandzorg maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Uitgangspunt daarbij is altijd geweest de balans te zoeken tussen de gezondheid en het welzijn van 
de cliënten en de richtlijnen van het RIVM1, de overheid en Actiz als brancheorganisatie. 
De negatieve berichtgeving omtrent de hoge sterfte onder ouderen had tot gevolg dat de 
gerealiseerde capaciteitsuitbreiding van verpleeghuisplaatsen en de gecreëerde appartementen 
Huren met Zorg in De Wieken, niet ingevuld werden. De angst voor besmetting met mogelijk 
overlijden als gevolg was groot, eenmaal binnen het verpleeghuis mocht men geen bezoek 
ontvangen en de procedure voor inhuizing (14-daagse quarantaine) werd als onmenselijk ervaren. 
Ook voor de bewoners van locatie Mitt Hem en de cliënten in de wijkverpleging en WMO, betekende 
dit een periode van grote alertheid en meeliften op de diverse maatregelen om besmettingen van 
cliënten, bewoners en medewerkers te voorkomen en zonodig de ziekte te bestrijden op aangeven 
van de GGD-GHOR2 en landelijke maatregelen van het RIVM. 
Van de overlijdens in 2020 zijn er een aantal te herleiden naar de 2 Corona-uitbraken die op locatie 
De Wieken zijn geweest. Veel van het extreem hoge verzuim bij medewerkers is terug te voeren naar 
een doorgemaakte Corona-besmetting of de verplichte thuisquarantaine als sprake is van een 
Corona-contact. 
Gedurende de Corona-pandemie en alle overheidsmaatregelen heeft Eilandzorg veel geïnvesteerd in 
de zorg en welzijn van haar cliënten en bewoners; bezoek en vrijwilligers was immers de toegang tot 
de locaties ontzegd. Er zijn extra activiteiten georganiseerd, er is een Babbelbox geïnstalleerd om het 
contact tussen bewoners met familie en naasten in stand te kunnen houden, er is veel gebruik 
gemaakt van beeldbellen en ook zijn er naast de reguliere informatievoorziening thema-
Nieuwsbrieven uitgebracht. Daarnaast is intensief contact onderhouden met de cliëntenraad, 
Ondernemingsraad, Raad van Toezicht, samenwerkingspartners en de diverse media. Eilandzorg 
heeft veel waardering gekregen voor de openheid van communiceren tijdens deze spannende en 

                                                
1RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
2 Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) - Geneeskundige HulpOrganisatie Regio Zeeland (GHOR) 
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heftige periode. In het kader van de crisissituatie en te verwachten escalatie heeft Eilandzorg een 
zorgcontinuïteitsplan en crisiscommunicatieplan opgesteld. 
 
Begin 2021 hopen wij dat Eilandzorg haar noodzakelijke, interne gerichtheid vanwege het bestrijden 
van de pandemie langzaamaan achter zich kan laten. Alle cliënten, bewoners en medewerkers, die 
dit willen, zijn intussen gevaccineerd. Geen garantie om het virus buiten te houden, maar voorzichtig 
zijn de eerste bevindingen, dat het aantal besmettingen en overlijdens in de verpleeghuizen af aan 
het nemen zijn.  
 
Niet alleen wat de zorgverlening en welzijn voor cliënten betreft is 2020 heel anders verlopen dan 
verwacht; ook de afspraken voor de productienormen werden niet gehaald. Hiervoor heeft 
Eilandzorg aanspraak gemaakt op diverse Corona-compensatieregelingen, die uiteindelijk 
geresulteerd hebben in zwarte cijfers.  
 
Hoewel de pandemie eind 2020 nog niet onder controle is, heeft Eilandzorg doorgebouwd, binnen de 
grenzen van het mogelijke, om haar organisatie toekomstproof te maken.  
De implementatie van het kwaliteitstraject “Waardigheid en Trots op Locatie” heeft het afgelopen 
jaar onder de noemer “Samen….Vooruit”, doorgang gevonden; zij het in aangepaste vorm. De 
autonomie van de client bepaalt voor een belangrijke mate hoe hij of zij de zorg wil hebben en 
daarnaast wordt er optimaal geïnvesteerd in welzijn door individuele en gezamenlijke activiteiten en 
de organisatie van festiviteiten. Een andere belangrijke opbrengst van het project is een 
toekomstproof personeelsbeleid met drie belangrijke pijlers: instroom, doorstroom en uitstroom. 
Wederom is in 2020 het Certificaat In de Zorg behaald en heeft de Inspectie IGJ na een 
vervolgbezoek een positieve beoordeling gegeven. 
De aanvraag en honorering van de Set-Covid 19 subsidie voor technologische ontwikkelingen in de 
zorg stellen ons verder in staat om in 2021 te innoveren en investeren, zodat de zorgverlening 
ondersteund wordt en de inzet van medewerkers efficiënter is. 
Daarnaast heeft Corona Eilandzorg ook waardevolle zaken opgeleverd; ontwikkelingen die ook na 
Corona waardevol zijn voor de organisatie, zoals het gebruik van Caren, de oprichting en 
implementatie van de Hygiëne & Infectie Commissie (HIC) en de voordelen van het werken in 
kleinere teams voor cliënten en medewerkers. 
 
Conclusie 2020 
Eilandzorg startte 2020 feestelijk met de oplevering van een grootschalig gerenoveerde locatie De 
Wieken en de aftrap van het kwaliteitstraject Samen…Vooruit. Kort daarna kregen we te maken met 
de Corona-pandemie, die nog steeds een enorme impact heeft in de samenleving en in het bijzonder 
voor de meest kwetsbaren onder ons, de ouderen. Cliënten, bewoners en medewerkers op de 
locaties en in de wijken hebben het zwaar gehad en nog zijn de gevolgen van de pandemie heftig; 
gelukkig is inmiddels iets van “verlichting” voelbaar door de vaccinaties en de start van de 
versoepelingen van veel maatregelen.   
Met alle betrokkenen bij Eilandzorg kijken we terug op een bewogen jaar, wat we afsluiten met 
perspectief; een pandemie waar steeds meer grip op gekregen wordt en de vele ontwikkelingen die 
we samen in gang hebben gezet. En dat is de kracht van Eilandzorg: betrokken professionals met 
passie voor hun werk en vele vrijwilligers die de zorg, dienstverlening en welzijnsactiviteiten zo 
optimaal mogelijk uit voeren. Gewoon, en heel persoonlijk… 
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Wie zijn wij?  
 
Naam verslagleggende rechtspersoon:       Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland  
Adres:                                Hoge Molenstraat 13 
Postcode en Plaats:                      4301 KB Zierikzee 
Telefoon:                              0111-745 700 
Email:                                 info@eilandzorg.com 
Website:                              www.eilandzorg.com 
Identificatienummer Kamer van Koophandel:  22041726 
 
Eilandzorg hanteert de Governancecode Zorg 2017. De Governancecode Zorg draagt bij aan het 
waarborgen van goede zorg, het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee 
maatschappelijk vertrouwen. 
 

Raad van Bestuur  

 
Naam:                                Mevrouw M.C.E. de Jong-Cox 
Functie:                               directeur/bestuurder 
                           

Managementteam 

 
Het managementteam bestaat sinds 2020 uit lijn-en staffunctionarissen: 
 
Functie:                                Naam: 
Directeur/bestuurder                      Mevrouw M.C.E. de Jong-Cox            
Manager Zorg                           Mevrouw M.G.L. van de Winkel 
Manager Facilitair                        Mevrouw M.K. Timmerman 
Controller                               De heer E. J. de Boo van Uijen 
Stafmedewerker HRM/ICT                  Mevrouw T.S. Wolse-de Smit 
Stafmedewerker Beleid &Kwaliteit           Mevrouw N. Schrauwen 
 

Kerngetallen 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Verpleeghuis: 
62 cliënten 

Wijkverpleging: 
105 cliënten 

Medewerkers: 
88,18 Fte  

Medewerkers: 
279 

Vrijwilligers: 
108 

Verzorgingshuis:
22 cliënten 

WMO:      
198 cliënten 
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Raad van Toezicht 

Jaarverslag van de Raad van Toezicht van Eilandzorg. 

“De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene 
gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht functioneert als werkgever en als klankbord 
van de Raad van Bestuur en weet zich verantwoordelijk voor de controle van het werk de 
bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich op het 
belang van de organisatie zonder de belangen van de samenleving uit het oog te verliezen. 
 
Governancecode  
De Raad van Toezicht hanteert de Governancecode Zorg. De verantwoordelijkheden en reikwijdte 
van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Eilandzorg. De werkwijze van de Raad 
van Toezicht is verder gespecificeerd in het 'Reglement Raad van Toezicht' van Eilandzorg. 
 
Profiel 
Het profiel van de leden van de Raad van Toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke 
en bestuurlijke ervaring. De individuele leden zijn in staat om vanuit hun achtergrond en 
beroepsmatige bezigheden een inhoudelijke en constructieve bijdrage te leveren aan het toezicht op 
de Raad van Bestuur. De deskundigheid van de diverse leden is daarbij complementair.  
 
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de leden met het oog op de goede invulling van hun 
toezichthoudende rol zoveel als mogelijk voldoen aan de functie-eisen die zijn opgenomen in de 
hiertoe geformuleerde profielschets Raad van Toezicht.  
 
Voor ieder lid van de Raad van Toezicht geldt dat hij/zij onafhankelijk moet kunnen opereren, zonder 
last of ruggenspraak met enige achterban. Zo ook mogen leden niet betrokken zijn bij leveringen of 
diensten aan Eilandzorg of hieraan verbonden instellingen, en mogen leden geen conflicterende 
nevenfuncties hebben. 
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Gedurende 2020 was de samenstelling van de Raad van Toezicht van Eilandzorg als volgt: 
   Functie Treedt af Hoofdfunctie Nevenfunctie 

De heer ds.  
J. van Langevelde 
 

voorzitter Raad van 
Toezicht 
 
voorzitter 
remuneratie 
commissie 

11-07-2021, 
herbenoembaar 
 

predikant van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk in Zierikzee 
 

- Voorzitter Stuurgroep kerken en overheid op Schouwen-             
Duiveland 
- Voorzitter Provinciaal interkerkelijke commissie t.b.v. 
geestelijke verzorging in de ziekenhuizen en tehuizen  

De heer  
F. Babijn 

lid Raad van Toezicht 
 
voorzitter commissie 
audit 
 
lid remuneratie 
commissie 

01-01-2021, 
niet 
herbenoembaar 

 - Vrijwilliger Stadhuis-museum Zierikzee 
- Penningmeester Stichting De Vrienden van Eilandzorg 
- Penningmeester recreatiesportvereniging Sport Overdag 
- Bestuurder Stichting Bevordering Gezondheids- en 
Maatschappelijke Zorg Schouwen-Duiveland 
- Bestuurder Stichting Noodopvang Schouwen-Duiveland 

De heer drs.  
F. van Nimwegen 

vicevoorzitter Raad 
van Toezicht 
 
lid commissie audit   

01-01-2021, 
herbenoembaar 

Hoofd Finance en Declaratie Verkeer bij de 
stichting Enver  
 

- Lid Raad van Toezicht St. Zijn 
- Lid Raad van Toezicht St. Peutereiland 
- Lid Raad van Toezicht St. Bewindtgoed 
- Voorzitter Stichting Restauratie en Activiteiten Commissie 
(RAC)  
- Bestuurder/aandeelhouder FVN Dienstverlening B.V.  

De heer  
W. Joppe 

door de cliëntenraad 
voorgedragen lid 
Raad van Toezicht 
 
lid commissie 
kwaliteit & veiligheid  

01-01-2024, 
niet 
herbenoembaar 

 - Bestuurder Stichting Ben Joppe 
- Voorzitter Stichting Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland 
- Commissaris Probusclub Schouwen-Duiveland 
- Lid PBO Radio Omroep Schouwen-Duiveland 
- Voorzitter Stichting Vrienden van Eilandzorg 

Mevr. drs.  
M.C. Willemsen 

lid Raad van Toezicht 
 
voorzitter commissie 
kwaliteit & veiligheid 

01-01-2023, 
herbenoembaar 

- Strategisch communicatieadviseur zorg en          
welzijn, MC Communicatie 
- Senior adviseur kwaliteit, Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving.  
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De leden nemen zitting in de Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar. Daarna zijn ze eenmaal 
herbenoembaar. Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden. 
In het najaar van 2020 is de wervingsprocedure van een nieuw lid opgestart in verband met het 
periodiek aftreden van de heer F. Babijn en per 1 januari 2021 is de heer mr. M.R. Janssen benoemd 
tot lid van de Raad van Toezicht.   
De heer drs. F. van Nimwegen is in 2020 herbenoemd voor een 2e periode van 4 jaar. Onderwerpen 
en overleg 
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vergaderden in 2020 regulier 6 maal. 
Onder meer de volgende onderwerpen zijn in 2020 aan de orde geweest: 
 
-  afronding renovatie van de Wieken en opening van de Wieken 
-  huurovereenkomst de Wieken 
-  verwerving kwaliteitsgelden ministerie 
-  invulling en uitwerking van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
-  periodieke update realisatie via maandrapportages, kwartaalrapportages en productie-overzichten 
  2020 
-  de jaarrekening / jaarstukken 2019 
-  managementletter 2019 
-  begroting 2021 
-  bezoek en rapport Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) 
-  Waardigheid en Trots op locatie 
-  zorginkoop 
-  risicomanagement/risicoanalyse 
-  periodieke update van de directie 
-  kwaliteit en veiligheid 
-  business-case van Mitt Hem 
-  Covid 
-  Bonus voor zorgprofessionals 
-  Beleidsdag, jaarplan 
-  Liquiditeit 
 
Naast de Raad van Toezicht zijn er drie adviescommissies waarmee de Raad van Bestuur vergadert. 
De auditcommissie zorgt voor de voorbereidende bespreking van de financiële aangelegenheden die 
in de Raad van Toezicht worden besproken. De remuneratiecommissie vervult de rol van werkgever 
voor de Raad van Bestuur en houdt plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de Raad 
van Bestuur. De commissie Kwaliteit & Veiligheid die de Raad ondersteunt inzake de kwaliteit en 
veiligheid van zorg waarvan lichamelijk en geestelijk welzijn onderdeel uitmaken voor cliënten. 
 
De Raad van Toezicht heeft jaarlijks overleg met de accountant. In de vergadering worden de 
jaarcijfers en de accountantsverklaring gepresenteerd door de accountant ter goedkeuring van de 
jaarrekening door de Raad van Toezicht. 
 
Door de Covid maatregelen heeft in 2020 geen themabijeenkomst met de ondernemingsraad en de 
cliëntenraad plaatsgevonden. Wel heeft de Raad van Toezicht deelgenomen aan de 
overlegvergaderingen van de bestuurder en de cliëntenraad en van de bestuurder met de 
ondernemingsraad. De Raad van Toezicht evalueert eenmaal per jaar haar eigen functioneren. In 
2020 heeft deze evaluatie vanwege de beperkingen die de Covid crisis gaf met betrekking tot fysiek 
vergaderen niet plaatsgevonden.  
 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium voor hun werkzaamheden. 
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In haar vergadering op 7 februari 2020 heeft de Raad van Toezicht besloten de vergoeding voor de 
voorzitter vanaf 1 januari 2020 vast te stellen op € 12.150,-- per jaar en voor de leden op € 8.100,-- 
per jaar, exclusief BTW voor zover van toepassing, passend bij de WNT-II klasseindeling voor de 
maximale bezoldiging van de directeur/bestuurder. 
Daarnaast is er een budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering.”  
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Cliëntenraad 

Jaarverslag van de cliëntenraad van Eilandzorg. 

“ Voorwoord  
Eilandzorg Schouwen Duiveland heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten 
Zorginstellingen (WMCZ) een cliëntenraad ingesteld. Hierin is vastgesteld dat de cliënten van 
instellingen in de ouderen-, gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een 
cliëntenraad. De wet wil mensen die afhankelijk zijn van zorg, invloed geven op de zorgverlening.  
 
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van 
Eilandzorg Schouwen-Duiveland zijn aangewezen. De raad overlegt daarover met de directie van 
Eilandzorg en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Dat is belangrijk, want 
de cliëntenraad is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de 
ervaring van cliënten en voor cliënten.  
De instelling stelt materiële middelen beschikbaar zoals een vergaderruimte, een kopieerapparaat en 
een budget.  
 
De cliëntenraad is vanaf mei 2011 actief bij Eilandzorg Schouwen Duiveland, waarin in die periode 
verschillende personen een plaats hebben bekleed. Dit jaarverslag gaat over de periode van 1 januari 
tot en met 31 december 2020.  
In dit verslag kunt u lezen waar de cliëntenraad in 2020 mee aan de slag is gegaan.  
Eilandzorg is steeds in beweging en de cliëntenraad beweegt hierin mee.  
 
Helaas stond het jaar 2020 in het teken van Covid-19 en zijn er tal van activiteiten geannuleerd. De 
cliëntenraad heeft nauwlettend alle besluiten, welke te maken hadden met deze pandemie, van 
Eilandzorg gevolgd en zo nodig advies gegeven.  
 
Samenstelling van de cliëntenraad  
De cliëntenraad streeft naar een zodanige samenstelling van de raad dat een redelijke 
vertegenwoordiging wordt verkregen van de cliënten van de instelling.  
 
De cliëntenraad moet minimaal uit drie leden bestaan, welke drie kiesgroepen vertegenwoordigen. 
Om tot een goede verhouding te komen streven wij ernaar om uit de volgende locaties leden in de 
cliëntenraad te hebben:  
- Verpleeghuiszorg De Wieken; 
- Thuiszorg De Wieken; en  
- Locatie Mitt Hem.  
 
Lid van de cliëntenraad kunnen worden:  
- cliënten;    
- ex-cliënten;  
- naasten; en 
- personen met:  
  a. een specifieke deskundigheid;  
  b. aantoonbare affiniteit met de doelgroep; en 
  c. en die binding willen aangaan met de doelgroep van de instelling.  
 
Wij zijn in januari gestart met zeven personen in de cliëntenraad en op 31 december waren allen nog 
lid van de raad.  
- Jaco Vleeshouwer, onafhankelijk voorzitter;  
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- Leo van Nieuwenhuijze; 
- Eline Wiebrens;  
- Rosemarie Volkeri; 
- Riet v.d. Sluis; 
- Ad Hagesteijn; en   
- Marike Bolle, secretaris van de raad.  
 
Vergaderingen / activiteiten  
In het jaar 2020 is de cliëntenraad tien keer bij elkaar geweest voor een vergadering. Deze 
vergaderingen waren deels fysiek en deels online vanwege de beperkingen door het  
Covid-19 virus. Van deze vergaderingen waren er vijf een overlegvergadering met de bestuurder van 
Eilandzorg waarvan twee met leden van de Raad van Toezicht, en vijf keer een cliëntenraad 
vergadering.  
 
Verdere activiteiten van de Cliëntenraad in 2020 waren:  
- Overleg met Raad van Toezicht  

- Zitting in commissie ‘vrienden van De Wieken’  

- Zitting in sollicitatiecommissie facilitair manager  

- Instemming sollicitatieprocedure Raad van Toezicht  

- Aandacht noodstroomvoorziening Mitt Hem  

- Aanpassen Reglement cliëntenraad aan nieuwe wet medezeggenschap  

- Overleg met leden van de OR  

- Overleg met bestuur inzake protocol Covid-19  

- Overleg met cliëntvertrouwenspersoon i.v.m. Wet Zorg en Dwang  

- Aanpassen Huishoudelijk Reglement  

- Interview met Omroep Zeeland i.v.m. Covid-19  

- Gesprek met inspectie i.v.m. inspectierapport  

- Aanleveren speerpunten cliënttevredenheidsonderzoek  

- Deelname aan ‘Blik vooruit dag’  
 
Adviezen  
In 2020 zijn voor de volgende zaken adviezen verleend:  
- Begroting 2021  

- Jaarrekening 2020  

- Kwaliteitsplan  

- Waardigheid en Trots  

- Advies stalling scootmobielen na de renovatie  

- Inzake Covid-19  

- Documenten aanleveren in ‘gewone taal’  

- Wet Zorg en Dwang  

- Tijdig aanleveren informatie aan cliëntenraad en ondernemingsraad  

- Inhuizing nieuwe cliënt  

- Inrichting binnentuin  

- Contactpagina website  

- Bediening tussendeuren Mitt Hem  

- Informatie plaatsen op Caren zorgt.  
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Contacten  
Elke laatste donderdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd binnen De Wieken.  
Hierbij is altijd één lid van de cliëntenraad aanwezig.  
Helaas is er vanwege het Covid-19 virus in 2020 alleen in januari en februari een maaltijd geweest 
waarbij een lid van de cliëntenraad aanwezig was.  
 
Planning voor 2021  
De cliëntenraad zal zich inzetten voor de bewoners van locatie De Wieken, Mitt Hem en cliënten van 
de thuiszorg, zoveel als mogelijk is.  
Behalve advies geven over beleidsstukken wil de cliëntenraad in 2021 zijn eigen zichtbaarheid blijven 
handhaven binnen de organisatie.  
Verder wordt er ingezet op:  
- Domotica; 
- Intakegesprekken / informatiemap; 
- Mantelzorgparticipatie, 2e helft 2021; 
- Zichtbaarheid van de cliëntenraad bij mantelzorger; en 
- Zichtbaarheid cliëntenraad in Mitt Hem.  
 
Wij zullen proberen voor de cliënten klaar te staan in woord en daad, toegankelijk te zijn en 
ondersteuning te bieden aan Stichting Eilandzorg Schouwen Duiveland.” 
 
 
  



 
 
 
 
   

Bestuursverslag 2020, versie 21-05-2021  13 
 

Ondernemingsraad  

 
Jaarverslag van de ondernemingsraad van Eilandzorg. 

“Eilandzorg heeft op basis van de Wet op de ondernemingsraden een ondernemingsraad ingesteld. 
De ondernemingsraad stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de 
medewerkers van de organisatie. Eilandzorg draagt zorg voor voldoende faciliteiten die de 
ondernemingsraad in staat stelt goed te functioneren. Dit in de vorm van uren, 
deskundigheidsbevordering, informatiemateriaal en materiële ondersteuning. Jaarlijks gaat de 
ondernemingsraad op cursus ter ondersteuning en kennisvergaring. De ondernemingsraad vergadert 
iedere twee weken en met de Raad van Bestuur wordt er 10x per jaar vergaderd. In deze vergadering 
informeert de Raad van Bestuur de ondernemingsraad over lopende zaken en nieuwe 
ontwikkelingen.  
  
Samenstelling van de Ondernemingsraad in 2020:  
Dhr. L. Verhaak (vicevoorzitter) en Mevr. A. Weeckers (secretaris)  
Leden: Mevr. N. Schrauwen, Mevr. R. van de Velden, Mevr. H. Heijboer 
Mevr. J. de Loof tot september 2020 (heeft de organisatie verlaten) 
Mevr. L. Daniels tot 30 april 2020 (heeft de organisatie verlaten) 
  
In 2020 zijn de volgende onderwerpen besproken in de OR en OV vergaderingen:  

Personeel 

• Personeelstekort besproken, diverse ideeën aangedragen om dit op te vangen, o.a. door 
onderdelen van Werving&Selectie terug te leggen bij medewerkers Bedrijfsbureau.  Kleine- en 
nul uren contracten omzetten naar vaste of grotere contracten. Anders gediplomeerd personeel 
aannemen. 

• Verbeteringen op HRM gebied: Is een onderdeel van kwaliteitstraject Samen…vooruit. 
Verbeteringen, aanpassingen op het gebied van HRM, zoals beleid en processen worden herzien. 

• Voorstel roosteren: centraler regelen, meer overzicht organisatie breed en druk weghalen van de 
afdeling. Onderdeel van de enquête herziening Kader Kanteling. Voorstel heeft het niet gehaald, 
er was te weinig aanmelding. 

• Diverse arbeidsvoorwaarden besproken, waaronder vergoeding reiskosten. 
• Introduceren welkom-en inwerkdag nieuwe medewerkers.  
• Maandelijkse inloopmiddag bij Marieke geïntroduceerd en geëvalueerd. 
• Besproken fysieke belasting- meter in ONS, Arbocheck bij zorgovereenkomst (intra-en extra). 
Kwaliteit 
• Stand van zaken Kwaliteitstraject Samen…vooruit wordt besproken, ontwikkelingen worden 

gevolgd, evaluatie gedaan van de Kick-off die plaatsvond op 11 februari.  

• Volgen ontwikkelingen zelforganiserend teams, rol Zorgmanager/teamondersteuners en 
kaders/rolverduidelijking en verantwoording personeel. 

• Cliënttevredenheidsonderzoek; besproken rapportages en de daaruit voortkomende acties. 
• Externe audit (1 en 2 juli): Besproken rapport en daaruit voortkomende acties. 
• Besproken voorgenomen besluit inzet verpleegkundigen, verpleegkundige route. 
• Stand van zaken implementatie Wet Zorg & Dwang. 

• Splitsing team Wijkverpleging, ontwikkelingen volgen. 
Renovatie 
• Stand van zaken, ontwikkelingen betreffende bedrijfsbureau en evaluatie kantoortuin. 

• Opening de Wieken 5 maart, voorbereidingen hiervoor. 

OR 

• Besproken jaaragenda, bestuursverslag, kwartaalrapportage. 
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• Aanpassing OR reglement (zie doc. 450 Reglement Ondernemingsraad 17-09-2020) 
• OR-Verkiezingen december 2020 voor het formeren van een nieuwe OR. 

Covid-19 
• Bijpraten en/of adviseren in bezoekregeling, Corona-uitbraak, protocollen en procedures. 

• Compensatie gemiste inkomsten en gemaakte kosten inzake Corona. 

• Aanvraag Set Covid-19 2.0 (subsidieaanvraag voor digitalisering medicatieverstrekking). 
• € 1000,- Zorgbonus, regeling, feiten en fictie. Communicatie naar achterban.  

• Advies gegeven over afspraken rondom Thuiswerk beleid, voortgekomen uit Corona-periode. 

Overige onderwerpen 

• Besproken legen gangen in De Wieken en de financiële gevolgen hiervan. 

• Bevragen stand van zaken/ontwikkelingen Mitt Hem; businesscase en bewoners. 

• Aanpassing beleid inkoop boodschappen intramuraal voor de kleinschalige woongroepen. 

• Vaccinatiebeleid griepprik medewerkers. 

• Pilot bedrijfskleding TD, bespreken uitbreiding inzet bedrijfskleding.  
• Persoonlijke mailadressen, haalbaarheid en financiële kosten bespreken. 

 

De ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur gevraagd geadviseerd. 

De ondernemingsraad heeft een adviserende rol. Over onderstaande onderwerpen heeft de Raad 

van Bestuur de OR om advies gevraagd: 

• De Begroting. 

• Advies herinrichting bedrijfsbureau.  

• Advies op concept functieomschrijving Facilitair Manager. 

• Advies Kaderkanteling, middels een enquête onder de medewerkers. 

• Advies op diverse plannen, zoals: het crisis communicatieplan, het zorgcontinuïteitsplan, het        

 Kwaliteitsplan 2020 en het Scholingsplan 2020. 

  

De ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur ongevraagd geadviseerd.  

De Ondernemingsraad heeft ook een signalerende rol, communicatie met de achterban is belangrijk. 
Weten wat er in de organisatie leeft en wat medewerkers belangrijk vinden. Hieruit zijn diverse 

onderwerpen naar voren gekomen, die besproken zijn in de OV-vergaderingen met de RvB: 

Personeel 

• Opzet Inwerkprogramma nieuwe medewerkers, d.m.v. goede introductie en infopakketten. 

• Ideeën rondom werving nieuw personeel, dit d.m.v. bijvoorbeeld flyeren en nieuwe collega’s 
werven met diploma’s op zowel zorg als welzijnsgebied.  

• Nieuwe vorm van functioneringsgesprekken, dit is opgepakt in het kwaliteitstraject Samen… 

vooruit. Wij noemen het nu voortgangsgesprekken. 

• De OR heeft tips gegeven omtrent uitdelen van cadeautjes als blijk van waardering.  

Een persoonlijk kaartje of overhandiging wordt zeer gewaardeerd door alle medewerkers. 
• De OR geeft aan dat het ook mooi zou zijn dat er meer beloond wordt na functie en extra taken. 

Bijvoorbeeld een VZ-IG die nu een extra opleiding van een jaar doet voor VZ-IG GVP krijgt een 

extra periodieke verhoging. Of iemand met veel TTH-schappen. 

ARBO 

• De OR heeft het belang aangegeven van een ARBO check en ook ARBO-regels bij een 

zorgovereenkomst. Dit biedt helderheid voor aanvang zorg omtrent leefomgeving van de client 

en werkomgeving van onze medewerkers.  

Rol/taakverduidelijking 

• De OR heeft aangegeven dat er behoefte is aan meer rolverduidelijking of om invulling te geven 

aan onderstaande functies, de OR heeft hierin meegedacht en geadviseerd;  
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- Preventie medewerker/ARBO, dit ligt grotendeels bij medewerker HRM. 

- Facilitair medewerker, Eilandzorg heeft in 2020 een Facilitair Manager aangenomen. 

- Technische Dienst, Eilandzorg heeft in 2020 een eigen medewerker in dienst genomen. 
- Veiligheidscoördinator/BHV-coördinator, taken zijn onderverdeeld bij Facilitair, TD, Kwaliteit 

en Scholing.  Hiervoor is tot op heden (nog) geen coördinator aangesteld. 

- Inhuizing/startpunt, onderdeel van Samen…vooruit / herziening proces clientroute,. 
• Voortgang taken/werkzaamheden bij vertrek of wisseling van medewerkers. Het kwaliteitstraject 

Samen…vooruit pakt de grotere processen op, de teamondersteuners pakken met de 

medewerkers de dagelijkse zaken op, om hierin duidelijkheid te creëren.  

 

In alle gevallen heeft de Raad van Bestuur actie ondernomen door de zaak te onderzoeken en 

zowel de ondernemingsraad en het betreffende personeel te informeren.” 
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Samenwerking 
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https://www.serviceapotheek.nl/borrendamme
https://www.serviceapotheek.nl/borrendamme
http://www.cederhof.eu/
https://www.iriz.org/
http://www.cleijenborch.nl/
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Waar staan wij voor? 
 

Tevreden cliënten 

 
Cliëntonderzoek 2020 
In het voorjaar van 2020 is het cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen onder onze bewoners 
Intramuraal (De Wieken en Mitt Hem), de vertegenwoordigers/naasten van cliënten, de cliënten van 
de wijkverpleging en de WMO. In samenwerking met Bureau de Bok is het onderzoek tot stand 
gekomen.  
Start van het onderzoek 14 maart; sluiting begin juni. De onderzoeksperiode is langer dan normaal 
geweest, omdat wij in dezelfde periode te maken kregen met Corona. Cliënten en hun naasten 
hebben in deze maanden veel informatie ontvangen vanuit de organisatie.  
Om de cliënten en hun naasten niet te overvragen en ze voldoende tijd en ruimte te geven de 
vragenlijsten in te vullen, mede om een goede respons te kunnen ontvangen, is gekozen voor een 
langere doorlooptijd van het onderzoek.  
 
Het onderzoek bestaat o.a. uit waarderingsvragen, vragen m.b.t. mate van tevredenheid, wat kan er 
beter en waarom de keuze voor Eilandzorg. En een meerkeuzevraag (drie belangrijkste punten bij het 
krijgen van hulp/zorg). Eilandzorg heeft nog extra vragen toegevoegd die betrekking hebben op 
maaltijden, het startgesprek, afspraken en verwachtingen.,  
Voor de cliënten van de wijkverpleging is de landelijke meting PREM uitgezet. Daarbij is een extra 
vraag toegevoegd omtrent de samenwerking met de mantelzorgers.  
 
Eilandzorg vond het belangrijk dat het onderzoek doorgang kon vinden. Immers was er in het 
afgelopen jaar veel gebeurd (renovatie De Wieken, een nieuwe maaltijdleverancier, een nieuwe 
bestuurder, enz.) en waren wij benieuwd hoe onze cliënten deze grote veranderingen hebben 
ervaren. Daarbij is de waardevolle informatie die zij op deze manier met ons delen belangrijk om 
mee te nemen in de plannen voor volgend jaar.  
 
Overzicht cijfers Cliëntervarings-metingen 2020 Eilandzorg  

Cliënten            Respons    Aanbeveling    NPS      Eilandzorg    Medewerkers  
Bewoners intramuraal 44,8%      7,7 (7,5 2018)   +61,5     7,4          8,3  
Naasten             50,0%      8,8 (7,9 2018)   +90,0     8,5         8,7  
Wijkverpleging       44,1%      8,4 (8,8 2019*)  +76,9     8,5         8,9  
WMO              43,5%      8,7 (8,6 2018)   +77,9     8,2         8,7  
* Aanbevelingscijfer Wijkverpleging uitgevraagd recent in 2019 middels de PREM meting  

 
Tevredenheid  
Een algemeen beeld wat de bewoners intramuraal, naasten, cliënten WMO en Wijkverpleging 
schetsen over de mate van tevredenheid over de zorg/hulp die zij ontvangen  
De medewerkers hebben aandacht voor de client, zijn lief, aardig en vriendelijk. De verzorgers doen 
goed werk. Zij hebben respect voor de client, stimuleren eigen regie. Er vindt overleg plaats op welke 
manier de hulp /zorg het beste past. Medewerkers zijn bekwaam, beleefd, betrokken en 
betrouwbaar. Appartementen zijn mooi, activiteiten zoals samen wandelen wordt zeer gewaardeerd, 
communicatie met mantelzorg is laagdrempelig.  
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Verbeterpunten:  
De belangrijkste verbeterpunten betreffende de zorg/hulp die onze cliënten ontvangen:  
Bewoners intramuraal (Somatiek / PG en Mitt Hem)  
1. Communicatie met familie 2. Goede voorbereiding bij inhuizing 3. Cliënten meer stimuleren om 
activiteiten te doen 4. Tijd voor meer activiteiten te organiseren. 5. Verbetering in alarmsysteem .  
Naasten, vertegenwoordiger van de client  
1. Meer aandacht van medische zorg 2. Meer personeel 3. Directe telefoonverbinding met afdeling 4. 
Tijd om nog meer activiteiten te kunnen organiseren 5. Nog meer vrijwilligers.  
Cliënten WMO  
1. Meer contact vanuit organisatie (informeren hoe het gaat) 2. Minder verschillende gezichten  
3. vaste hulp 4. Meer hulp-uren 5. Hulp passend bij de hulpvraag.  
Cliënten Wijkverpleging 
1. Vaste zorgverleners / minder zorgverleners per client 2. Vaste tijden (vooral in de ochtend)  
3. Meer tijd voor de client 4. Inwerken nieuwe medewerkers beter 5. Beter op de hoogte zijn van 
benodigde zorg/ afspraken in zorgplan.  
 

Wat onze cliënten het belangrijkste vinden bij het ontvangen van hulp/zorg  
Onze cliënten Intramuraal SOM/PG/Mitt Hem  
vinden het belangrijk dat zij hun leven kunnen doorleven met de zorg die zij krijgen,  
dat er tijd is voor een praatje en dat het personeel vakkundig te werk gaat.  
De Naasten/vertegenwoordiger van de client  
vinden het belangrijk dat het personeel vakkundig te werk gaat, dat de zorg/hulp goed aansluit bij de 
wensen van hun naaste en dat zij hun leven kunnen doorleven met de hulp die zij krijgen. Daarnaast 
willen zij dat ze goed op de hoogte worden gehouden van het leven van hun naasten.  
Cliënten WMO  
vinden het belangrijk dat er goed wordt schoongemaakt en dat de zorg/hulp goed aansluit bij hun 
wensen. Dat zij hun leven kunnen doorleven met de hulp die zij krijgen en dat er tijd is voor een 
praatje .  
Cliënten WIJKVERPLEGING vinden het belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen bij de 
zorgverleners, dat de zorgverleners op de afgesproken tijden komen en dat zij zorg van vaste 
zorgverleners krijgen.  
 
Startgesprek, afspraken en verwachtingen  
Onze bewoners en hun naasten is gevraagd naar de mate van tevredenheid van het startgesprek, 
73% heeft een compleet beeld van de zorg/hulp die geboden gaat worden.  
Over de afspraken die gemaakt zijn over hulp/zorg vindt 72% dat dit goed verloopt.  
En in 92% van de gevallen voldoet de hulp/zorg aan de verwachtingen.  
 
Maaltijden  
Aan onze bewoners van De Wieken is gevraagd hoe zij de maaltijden ervaren, nu er sinds 2019 
overgestapt is naar een nieuwe maaltijdleverancier. 84% geeft aan grotendeels, dan wel helemaal 
tevreden te zijn over de variatie, keuze en de temperatuur , ook worden de maaltijden over het 
algemeen gezond gevonden, maar bovenal lekker.  
80% van de naasten geven aan dat er voldoende tijd is voor de cliënten om de maaltijden te nuttigen 
en er voldoende hulp beschikbaar is. 70% geeft aan dat het gezamenlijk koken leuk is en dat het als 
een meerwaarde wordt gezien voor de cliënten.  
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Samenwerking mantelzorgers en de Wijkverpleging 
In 2020 zien wij dat samenwerking in 69% van de gevallen meestal dan wel altijd plaatsvindt.  
Ten opzichte van 2019 is dit een daling, toen was dit 86%. Daarin tegen is het percentage waarbij 
samenwerking niet van toepassing is gestegen nl. van 9 % in 2019 naar 22% in 2020.  
 
Waarom kiezen voor Eilandzorg ? (Wat heeft de keuze bepaald?)  
Cliënten WMO en Wijkverpleging (en Mitt Hem)  
Cliënten geven aan dat zij voor Eilandzorg hebben gekozen, omdat Eilandzorg goed bekend staat en 
wordt aanbevolen door familie, buren en andere bekenden. Ook vanuit huisarts of ziekenhuis wordt 
Eilandzorg aangeraden. De beschikbaarheid van hulp/zorg speelt ook een rol.  
Vanuit de gemeente WMO worden cliënten in contact gebracht met Eilandzorg  
Door overname van RST zijn cliënten bij Eilandzorg terecht gekomen, cliënten zijn tevreden over hoe 
dit is verlopen, hoe de hulp/zorg is overgenomen.  
 
Bewoners Intramuraal (Somatiek/PG)  
Voor onze bewoners is De Wieken een mooie locatie, kleinschalig verpleeghuis in de binnenstad van 
Zierikzee. Sommige kennen het van vroeger, familie van bewoners wonen dichtbij en vinden het fijn 
hun naasten dicht in de buurt te hebben. Eilandzorg staat goed bekend, een aantal bewoners heeft 
eerst in een aanleunwoning gewoond en nu in een appartement van De Wieken.        
 
“Het geduld van de medewerksters wordt vaak op de proef gesteld, maar ze blijven altijd volhouden!”  
 
“Enorm dankbaar dat de huishoudelijke hulp bij ons is gekomen. Deze hulp had eerder mogen komen.”  
 
“Er is altijd iemand aanwezig, ze is niet meer eenzaam.”  
 
“Dat ik mag doen wat ik fijn vind”.   
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Klachten 

 
Eilandzorg heeft een onafhankelijke klachtencommissie. 
Cliënten hebben ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtencommissie Zeeland.  
Als cliënten na afhandeling van de klacht door de klachtencommissie Zeeland nog niet tevreden zijn 
over de uitslag, dan kunnen zij naar de landelijke geschillencommissie VVT.  
In 2020 is er door cliënten en of contactpersonen geen klacht ingediend bij de klachtencommissie 
Zeeland. 
 
Jaarverslag van de klachtencommissie van Eilandzorg. 

“Voorwoord  
Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. De 
nieuwe wet beoogt de zorg veiliger te maken en de behandeling van klachten over de zorg te 
verbeteren. Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te 
dienen, is het daarom des te belangrijker dat zorgaanbieders daar zorgvuldig mee omgaan. Een 
klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten kunnen 
zorgorganisaties het vertrouwen van de ontevreden cliënt behouden of herwinnen. Bovendien kan 
van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor 
voorkomen wordt dat in de toekomst opnieuw onvrede ontstaat.  
Hoe klachten van cliënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de 
klachtenregeling. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om 
zo’n regeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. In het Uitvoeringsbesluit 
Wkkgz worden enkele aanvullende eisen gesteld. Voor zorgorganisaties die locaties met een Bopz-
aanmerking in stand houden, zijn bovendien de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen (Wet Bopz) en het Besluit klachtenbehandeling Bopz van belang. Hierin worden 
specifieke regels gesteld voor de behandeling van klachten op basis van de Wet Bopz.  
Eilandzorg heeft alleen een klachtencommissie voor klachten die buiten de Bopz vallen. Klachten die 
betrekking hebben op de Bopz-regeling worden doorverwezen naar Klachtencommissie Zeeland. 
 
Samenstelling van de klachtencommissie  
De klachtencommissie bestond in 2020 uit: Marike Bolle en Hennie Wallet.  
 
Behandelde klachten  
Januari 2020: klacht van 1e contactpersoon bewoonster De Wieken. Deels gerelateerd aan de 
verbouwing, deels betreffende persoonlijke verzorging. De klachten zijn in behandeling genomen en 
naar tevredenheid afgehandeld.  
September 2020: klacht van cliënt in de thuiszorg, ingediend door maatschappelijk werk.  
De klacht betrof het optreden van de thuiszorg wat niet naar wens was van de cliënt.  
Helaas is deze klacht in de spam map terechtgekomen bij de klachtencommissie en te laat gezien. De 
cliënt was toen al overleden. Het niet afhandelen van de klacht heeft geen invloed gehad op het 
overlijden van de cliënt.  
September 2020: Klacht van een bewoonster in Mitt Hem betreffende ongewenste behandeling door 
verzorging. Deze klacht is, helaas met vertraging door Covid-19, naar alle tevredenheid afgehandeld.  
 
Eindwoord  
In het voorjaar van 2020 heeft mevrouw Wallet de verdiepingstraining Klachtenfunctionaris in de 
zorg gedaan moet goed resultaat. Mevrouw Bolle hoopt deze training in 2021 te gaan volgen.”  
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Kwaliteit 

 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  (IGJ)  
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op  6 augustus 2020 een aangekondigd 
inspectiebezoek aan de Wieken gebracht. Dit bezoek is een vervolg op het inspectiebezoek aan de 
Wieken op 26 februari 2019. Doel van het bezoek was te beoordelen of de geboden zorg voldoet aan 
wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden. 
Een greep uit de gemaakte opmerkingen door IGJ: "De zorgverleners kennen hun cliënten, weten wat 
hun wensen en behoeften zijn. Cliënten voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en 
welbevinden. Er worden professionele afwegingen gemaakt over de benodigde zorg en medewerkers 
werken methodisch, volgens beschreven protocollen en richtlijnen. Het medicatieoverzicht en de 
actuele toedieningslijst is nog een aandachtspunt; maar al sterk verbeterd.” 
IGJ heeft geconstateerd dat de geboden zorg (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. IGJ 
heeft voldoende vertrouwen in de wijze waarop Eilandzorg stuurt op de kwaliteit en veiligheid van de 
zorg op haar locaties en ziet geen reden tot vervolgonderzoek. IGJ heeft daarmee het 
vervolgonderzoek afgesloten. 
De verbeterpunten uit het onderzoek IGJ hebben wij verwerkt in het kwaliteitsplan 2021. 
 
Certificatie in de Zorg 
In juli heeft Eilandzorg voor 3 jaar het kwaliteitscertificaat weer behaald na een 2 daagse audit door 2 
auditors van bureau Certificatie in de Zorg. 
Een greep uit de gemaakt opmerkingen door Certificatie in de Zorg: 
 “Het is mooi om te horen dat medewerkers hun cliënten kennen, dat zij zien wat de cliënten nodig 
hebben en dat zij met enthousiasme daar elke dag hard voor werken. 
Eilandzorg heeft een roerig jaar gekend, het project Samen…Vooruit en het Kwaliteitsplan 2020 laten 
zien waar de organisatie voor staat en wat het wil bereiken. 
Zichtbaar maken van de resultaten die behaald worden, is de uitdaging voor komend jaar. 
In de zorgleefplannen en rapportages moet zichtbaar zijn wat de wensen van de cliënten zijn. Wat 
doen wij rondom welzijn en familieparticipatie. Maar ook beter zicht op incidenten en het effect van 
de acties daarop. 
De teambarometer, die ingezet wordt binnen de teams vanuit het project Samen…Vooruit moet 
zichtbaar maken hoe teams zich ontwikkelen. 
Het volgen van de E-learnings, verantwoordelijkheid nemen om je kennis en kunde up-to-date te 
houden is belangrijk om de juiste en goede zorg te leveren aan de client. 
De betrokkenheid en enthousiasme van alle medewerkers en de plannen die er liggen geven 
vertrouwen in de kwaliteitsontwikkeling van Eilandzorg”. 
De verbeterpunten uit de audit hebben wij verwerkt in het kwaliteitsplan 2021. 
 
Waardigheid & Trots  
In 2019 heeft Waardigheid & Trots een kwaliteitsscan uitgevoerd, dit om Eilandzorg inzicht te geven 
in de kwaliteit van zorg en in hoeverre wij voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hieruit 
zijn verbeterpunten gekomen, waarmee wij eind 2019, middels het kwaliteitstraject Waardigheid & 
Trots op Locatie (WOL) aan de slag zijn gegaan.  
 
Na afronding van de renovatie in januari 2020, heeft de projectgroep het WOL-traject verder ingezet 
met in februari de Kick-off bijeenkomst voor alle medewerkers. Voor de teams lag de planning klaar 
om concreet en praktisch aan de slag te gaan met het plan van aanpak, Samen….Vooruit, helaas 
heeft door Corona het verloop van het traject een andere invulling gekregen. 
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De projectgroep heeft gedurende de Coronaperiode niet stil gezeten. In andere vormen, soms op de 
achtergrond, is er uitvoer gegeven aan de voorgenomen activiteiten. Het projectteam heeft o.a. een 
uitgangspunten document opgesteld waarin de kernwaarden en de visie op zelforganisatie 
uitgewerkt staan. Dit dient als kader voor de te ondernemen activiteiten. Ook op HRM gebied is veel 
voorbereidend werk verricht, er ligt o.a. een visiedocument HR-beleid.  
 
Door de Coronaperiode heeft vooral de implementatie van de thema’s en de bijbehorende processen  
binnen de zorgteams vertraging opgelopen, daarom is besloten dat het kwaliteitstraject tot juli 2021  
doorloopt i.p.v. december 2020. De coaches van Waardigheid & Trots instrueren de 
teamondersteuners hoe zij aan de slag kunnen gaan met de teams, zodat er aandacht is voor de 
borging na afloop van het traject. 
 
Met het kwaliteitstraject van Waardigheid & Trots op Locatie doorloopt Eilandzorg alle Thema’s van 
het Kwaliteitskader en daarom is dit traject in 2021 leidend voor de invulling van het kwaliteitsplan 
2021.  
 
Beleidsdag 
In september heeft de “Blik…Vooruit dag” plaatsgevonden. Tijdens deze dag is gesproken met een 
groep van circa 30 collega’s uit alle geledingen van de organisatie en een afvaardiging van de 
cliëntenraad en OR over de koers van Eilandzorg. 
Een vijftal thema’s kwamen langs tijdens interactieve workshops, nl: Innovatie, Familieparticipatie, 
Wet Zorg en Dwang, Client in Regie en Binden & Boeien. Met de opbrengst van deze dag, wil 
Eilandzorg in 2021 haar beleid verder vormgeven. De thema’s zijn verwerkt in het  Kwaliteitsplan 
2021. Zoals eerder genoemd zijn ook de verbeterpunten uit het rapport van de externe Audit en de 
aandachtspunten uit het Inspectiebezoek van augustus 2020 meegenomen.  
 
Met behulp van het Kwaliteitsplan en de bijbehorende gelden 2021 (laatste jaar) wil Eilandzorg de 
koers die in 2020 is ingezet voortzetten. Wij gaan door op de ingeslagen weg van de innovatie , 
zorgmedewerkers ontlasten, extra persoonlijke aandacht voor de cliënten, risicobeperking fysieke 
belasting van de zorgmedewerkers en op welzijn. In 2022 worden de ontwikkelingen op het gebied 
van kwaliteit onderdeel van het jaarplan en zijn de kwaliteitsgelden onderdeel van de reguliere 
tarieven. 
In het Kwaliteitsplan staan de thema’s en plannen verder omschreven. Daarnaast is de 
verbeterparagraaf toegevoegd om inzichtelijk te maken welke doelen en resultaten, met behulp van 
de kwaliteitsgelden, Eilandzorg wil behalen in 2021. 
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Tevreden Medewerkers 

 
In het najaar van 2020 heeft Eilandzorg de Medewerkerstevredenheid gemeten middels het 
instrument: Kijk op mijn Medewerker van ACTIZ. 
Alle medewerkers zijn uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. De totale respons van de gehele 
organisatie is zeer laag, nl: 18,2%, deels te verklaren door de Corona-uitbraak ten tijde van de 
afnameperiode. 
Het onderzoek bestaat uit; 

• Standaardvragen uiteengezet in 4 thema’s, nl: Werkbeleving, Mogelijkheid tot veranderen, 
Bevlogenheid en Tevredenheid (NPS). 

• Een set vragen vanuit de organisatie uiteengezet in 6 domeinen, nl: Medewerker, Client / 
mantelzorger / vrijwilliger, Collega’s / team / leidinggevende, Organisatie in verandering, 
Medewerker in ontwikkeling, Organisatie van het werk. 

• Twee vragen, betreffende: De aantrekkelijke kant van het werk en de belangrijkste 
verbeterpunten binnen de organisatie. 

De medewerkers zijn verdeeld in 6 rapportagegroepen, nl: Intramuraal WLZ, Verzorgende, 
Wijkverpleging, Hulp bij het Huishouden, 46-55 jaar en 56 jaar of ouder. 
 
Hoewel de respons te laag is om er conclusies aan te verbinden, halen wij toch uit de totale 
rapportage de meest opvallende punten, die voor Eilandzorg belangrijk zijn.  
 
De 4 thema’s laten de volgende score zien: 
 
Werkbeleving 
Cijfer: een 7,1. Er zijn twee van de elf indicatoren die lager scoren dan een 6. Dit betreft:  

- Aanvaardbare werkdruk: Ik kan al mijn werk doen binnen de tijd die ik daarvoor heb. 
- Communicatie gericht op samenwerking: In mijn team wordt gesproken over zaken die 

minder goed zijn gegaan, want daar leert het hele team van. 
De punten werkdruk en communicatie scoren ook laag tot onvoldoende in de set vragen vanuit de 
organisatie en beide punten scoren het hoogst bij de verbeterpunten. 
 
Toelichting (opmerkingen vanuit de medewerkers) op het verbeterpunt Werkdruk: 

- Er zijn niet altijd voldoende collega's aanwezig, waardoor je vaak alleen op een groep staat 
en niet de volledige zorg en aandacht aan cliënten kan bieden. 

- Meestal te weinig collega's voor het werk, vooral in de vakantieperiodes. Er zijn niet veel 
collega's bereid om in te vallen... 

- Werkdruk was altijd al hoog. Maar sinds de Coronacrisis vaak TE hoog. Dit lijdt tot veel stress 
en hieruit voorkomend lichamelijke klachten. Vaak tot geen tijd voor pauzes, omdat er geen 
invaller op mijn functie beschikbaar is. Soms werk ik 9,30 uur zonder pauze. Dit aangegeven 
met reactie terug dat ik dit zelf moet regelen. Dit is niet te regelen als collega's thuiswerken 
vanwege Corona. 

- Omdat er soms te weinig huishoudelijke hulpen (wmo) zijn moet het werk door minder 
mensen gedaan worden, waardoor er soms wel overbelasting is. En cliënten niet de uren 
hulp krijgen waar ze recht op hebben. Misschien actiever beleid voor het aannemen van 
meer personeel. 

- Doordat zelfsturend team is, wordt alles terug geschoven naar ons team. Als er geen 
medewerkers zijn om te werken moeten wij het zelf oplossen. Daar er geen tijd is in de 
routes om hier achteraan te gaan en zzp’ers uitzendbureaus ook niemand meer hebben is dit 
een erg zware last op het team zijn schouders. Cliënten vragen nu meer, hebben even veel 
routes waarin meer gedaan moet worden. 
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- Er is veel te veel papierwerk wat wel/niet kan en hoe vaak, ed. Er wordt teveel gevraagd aan 
het personeel qua vergaderingen, bijeenkomsten, enquêtes, cursus, ed. 

 
Toelichting (opmerkingen vanuit de medewerkers) op het verbeterpunt Communicatie: 

- Meer overleg met andere disciplines. Communicatie met andere collega’s. 
- Er is veel te vaak onduidelijkheid bij communicatie.  
- Communicatie: Daar gaat nog veel mis. 
- Communicatie kan altijd beter. Nu in Corona tijd, is er geen teamoverleg, heb het idee, dat 

wij informatie missen. 
- Vind de communicatie nogal eens te wensen overlaten, er wordt te vaak doorverwezen, en 

uiteindelijk komt het antwoord niet of heel laat terug. Te vaak hierom vragen. 
 
Mogelijkheid tot veranderen 
Cijfer: 5,6. Dit thema is gebaseerd op de vraag “mijn organisatie maakt voldoende tijd vrij om 
veranderingen door te voeren”. 
Dit punt komt in de set vragen vanuit de organisatie terug in de onderwerpen: Organisatie in 
verandering en zelforganiserende teams. Hierin worden de meeste onvoldoendes gescoord. 
 
Vragen betreffende Organisatie in verandering. Twee van de drie vragen scoort onvoldoende: 

- Ik heb een beeld wat de cliënten in de toekomst anders willen, scoren tussen 5,5 en 5,7   
- Ik ben het eens met de voorgestelde veranderingen in de organisatie, score tussen 5,5 en 5,9   

 
Vragen betreffende Zelforganiserende teams. Vier van de vijf vragen scoort onvoldoende: 

- De kwaliteit van zorg is gestegen, doordat wij zelforganiserend zijn gaan werken, score 
tussen 4,4 en 5,1   

- Ik ben tevreden over de manier waarop wij zijn overgegaan naar zelforganiserende teams, 
score tussen 4,4 en 5,7   

- Ik ervaar minder werkdruk sinds ik in een zelforganiserend team werk, score tussen 3,1 en 
3,8 

- Ik vind het fijn om in een zelforganiserend team te werken, score tussen 5,5 en 5,8 
 
In de toelichting (opmerkingen vanuit medewerkers) betreffende de aantrekkelijke kant van het 
werk, staan twee opmerkingen over zelfstandig werken:  

- Geeft mij meer een verantwoordelijk gevoel, meer eigenaarschap waardoor ik zaken wil, kan, 
en mag oppakken. 

- Heel erg positief om zelfstandig alles voor de client te kunnen betekenen. Dit scheelt veel 
geld en tijd (aan o.a. management) en zeker in de zorg is men geïnspireerd en verantwoord 
genoeg om alles waarheidsgetrouw zelf te kunnen waarnemen. 

 
Bevlogenheid  
Cijfer: 8,2. In percentage voor de organisatie is het 56,1% 
Per rapportagegroep: 
Intramuraal WLZ: 55%   Verzorgende: 46,7% 
Wijkverpleging: 30%    Hulp bij het Huishouden: 38,5% 
46-55 jaar: 64,3%       56 jaar of ouder: 50% 
 
Vanuit de vraag wat is de meest aantrekkelijke kant van het werk bij de organisatie, scoort “de client” 
het hoogst, gevolgd door “het werk zelf” en als derde “sfeer/cultuur in de organisatie”.  
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Toelichting (opmerkingen vanuit de medewerkers) wat is de meest aantrekkelijke kant van het werk: 
- Cliënten: zijn het belangrijkste, daar doe ik het voor.  
- De regie die de cliënten hebben waarbij ik mag ondersteunen vind ik een mooi gegeven. 
- Als de cliënten blij zijn je te zien en zeggen dat ze je gemist hebben. 
- Doelgroep nah jong tot oud is boeiend en uitdagend. 
- Het werken met cliënten geeft mij veel voldoening. 
- Het contact met de cliënten en het blij maken van hen, maakt de werkzaamheden leuk. 
- Het werk zelf: De locatie en het doel van het werk vind ik aantrekkelijk. 
- Het werken met cliënten, blijde gezichten en vriendelijkheid. 
- Ik haal waardering uit mijn werk. 
- Het werkzaam zijn in de thuiszorg vindt ik het mooiste wat er is. Zo lang mogelijk zorgen dat 

cliënt eigen regie in eigen woonomgeving kan uitvoeren. 
- Sfeer / cultuur in de organisatie: Meer samenwerking met hele organisatie. 
- Persoonlijk, kleinschalig, je ziet waarvoor je het doet. 
- Er is geen onderscheid wie of wat je bent. Iedereen is gelijk. Er hangt een hele fijne 

gemoedelijke sfeer. Iedereen staat er voor elkaar, daar waar het nodig is. Wij leren van 
elkaar en iedereen staat daarvoor open. 

- Onderling vind ik het heel leuk en gezellig, je kan makkelijk switchen als er iets moet 
gebeuren 

- Korte lijnen. 
- Je doet het met elkaar. 

 
De bovenstaande punten worden ondersteund met mooie cijfers vanuit de set vragen van de 
organisatie. Score op organisatieniveau is op sfeer en plezier een 8,2, op cultuur binnen het team een 
7,6 en voor de zorg voor de client een 7,6 
 
De Tevredenheid (NPS) 
De NPS vraag is: “Hoe waarschijnlijk is het dat u uw zorgorganisatie zou aanbevelen aan een vriend of 
collega?” De score wordt bepaald door het aantal criticasters (geven lager dan een 6) minus het 
aantal  promotors (geven een 9 of 10). Score voor Eilandzorg is een 4,9. Ten opzichte van de sector is 
dit positief want die score is -1,4. 
 
Overige  
Bij de vraag wat is het belangrijkste verbeterpunt binnen de organisatie, wordt het onderwerp 
leidinggevenden /management toegelicht (opmerkingen vanuit medewerkers). Dit onderwerp komt 
ook terug in de set vragen vanuit de organisatie (het betreft reactie van rapportagegroep wijk en 
verzorgende): 
 
- De taken en verantwoordelijkheden die ik/ team van mijn leidinggevende krijg(t) zijn duidelijk. 
Score 5,5 
- Mijn leidinggevende durft besluiten te nemen. Score 5,8 
- Mijn leidinggevende motiveert mij. Score 5,6 
- Mijn leidinggevende toont interesse in mijn werkzaamheden. Score tussen 4,6 en 5,8  
 
Toelichting (opmerkingen medewerkers): 
- Leidinggevenden / management: meer sturing,  kader, helderheid geven 
- Wij missen iemand die het team stuurt. 
- Teamondersteuner/leidinggevende. Gaat nu teveel solo 
- Management neemt geen duidelijk, wijs standpunt in. Dit zorgt voor meer kwesties i.p.v. minder.  
- De nieuwe leidinggevenden/management zijn open en luisteren. Ze snappen waar het over gaat.  
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Tot slot 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode oktober/november, op dat moment was er een 
uitbraak van Corona in locatie de Wieken. Wellicht heeft dit mede geresulteerd in een lage respons. 
Daarom kan er ook geen objectieve vergelijking worden gemaakt met het onderzoek uit 2017. 
Eilandzorg vond het wel belangrijk dat het onderzoek doorgang kon vinden. Ten eerste omdat het 
verplicht is 1 keer in de drie jaar een Medewerkerstevredenheidonderzoek af te nemen en ten 
tweede, omdat in de afgelopen jaren veel gebeurd is (renovatie De Wieken, nieuwe 
bestuurder/management, kwaliteitstraject, enz.). De onderwerpen die naar voren zijn gekomen in dit 
onderzoek: Werkdruk, communicatie, veranderingen organisatie, zelforganiserende teams, 
leidinggeven (sturing, kaders, enz.) komen terug in het kwaliteitstraject Samen…Vooruit. De 
medewerkers hebben waardevolle informatie gegeven welke meegenomen wordt in het verdere 
verloop van het traject wat doorloopt tot juli 2021.   
 
 
Ziekteverzuim 2020 
 

 2020 2019  

1ste kwartaal  7.7% 12,5%  

2e kwartaal 6,2% 10%  

3e kwartaal 6.4% 6,4%  

4e kwartaal 14,6% 7,6%  

Gemiddeld 8,8% 9,13%  

 
 
Fte in loondienst (op basis contracturen)  
 

Fte 01-01-2020 31-12-2020 

Activiteitenbegeleiding 1,19 1,42 

Gastvrouwen 2,39 2,56 

Huishoudelijke pers 2,56 2,67 

Overhead 11,58 13,04 

   

Thuiszorg 16,64 15,36 

Verpleeghuiszorg 
Somatiek 

13,83 12,61 

Verpleeghuiszorg PG 14,67 20,42 

WMO 9,22 10,86 

Zorg Mitt Hem 8,56 9,25 

Totaal 80,64 88,18 

 
In- en uitstroom over 2020 
In 2020 zijn er 75 mensen in dienst gekomen, waarvan 6 vakantiekrachten. In totaal betrof de 
instroom over 2020 ongeveer 21 fte en is ongeveer 27,5% van alle medewerkers die in 2020 in dienst 
waren. 
In 2020 zijn er 47 mensen uit dienst gegaan. 
In totaal betrof de uitstroom over 2020 ongeveer 14 fte. Dit is 17% procent van de medewerkers die 
gedurende het jaar in dienst waren bij Eilandzorg. 
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 In dienst Uit dienst 

Front office 5 2 

Gastvrouwen 4 1 

Huishouding 
intramuraal 

3 3 

Overhead 4 2 

Wijkverpleging 5 11 

Somatiek 7 4 

PG 20 7 

WMO 22 12 

Mitt Hem 5 5 

Totaal 75 47 

 
Reden uit dienst 

Pensioen 8 

Vakantiekracht 7 

Ziekte 2 jaar 3 

Proeftijd gestopt 4 

Contract niet verlengd door 
werkgever 

2 

Verhuizing 1 

Andere baan 21 
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Wat bieden wij? 
  
 
Locatie de Wieken   
-   Huren met zorg 
-   Verpleging en verzorging voor mensen met  
   een lichamelijke beperking          
-   Kleinschalig wonen voor mensen met dementie                                      
-   Kortdurend verblijf                                                                                                                                             
-   Verhuur aanleunwoningen De Wieken 
-   Welzijnsactiviteiten 
 
 
 
Locatie Mitt Hem 
-   Verpleging en verzorging voor mensen met 
    een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 
-   Welzijnsactiviteiten 
-   Thuiszorg: - wijkverpleging 
            - huishoudelijke hulp en zorg 
            - individuele begeleiding 
 
 
 
Locatie ’t Nieuwe Vrije 
-   Verhuur appartementen Zeeuwland 
-   Welzijnsactiviteiten 
-   Thuiszorg: - wijkverpleging 
             - huishoudelijke hulp en zorg 
              - individuele begeleiding 
 
 
 
 
                                                                                 

Locatie Calandplein  
Kantoor thuiszorg op Schouwen-Duiveland 
-   Thuiszorg: - wijkverpleging 
             - huishoudelijke hulp en zorg 
              - individuele begeleiding 
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Huren met zorg in locatie de Wieken, nieuw aanbod en gerealiseerd na renovatie! 

Inhoudende:        locatie de Wieken biedt een veilige omgeving, zorg en ondersteuning. 
                  Huurders wonen hier zelfstandig en ontvangen zorg van een vast team van de  
                  wijkverpleging. Daarnaast kunnen huurders gebruik maken van             
                  de faciliteiten van locatie de Wieken, zoals maaltijden en activiteiten. 
 
Financiering: De cliënten betalen huur voor het appartement. Zij kunnen in aanmerking komen voor 
huursubsidie. Voor zorg, ondersteuning en begeleiding is een  indicatie nodig. 
Deze wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Eilandzorg heeft afspraken over de te leveren 
zorg en de tarieven gemaakt met CZ, Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, DSW, Menzis, en VGZ.                         
 
 
Overige diensten van Eilandzorg: 

Huishoudelijke hulp en zorg 
Inhoudende:         Indien de cliënt moeite heeft zijn of haar huishouden te doen of te  
                   organiseren, kan de cliënt in  aanmerking komen voor huishoudelijke hulp en 
                   huishoudelijke zorg. 
 
Individuele begeleiding thuis                                                                                                                   
Inhoudende:         Individuele begeleiding thuis is bedoeld voor mensen die langdurige,        
                   noodzakelijke begeleiding nodig hebben die gericht is op het behoud van    
                   zelfredzaamheid, regie behouden over eigen leven en structuur kunnen     
                   aanbrengen in het huishouden. Alsmede het helpen bij het plannen van de   
                   dagelijkse activiteiten en het aanleren of behouden van bepaalde          
                   vaardigheden.                                                                                                       
 
Begeleiding thuis speciaal                                                                                                                            
Inhoudende:         Begeleiding thuis speciaal is specialistische en langdurige noodzakelijke      
                   begeleiding bij het tekort schieten van (zelf) regie, sociaal-emotionele       
                   problematiek, moeite hebben met integratie en participatie in de omgeving  
                   en maatschappij. Hierbij kan ook aandacht nodig zijn voor activerende       
                   elementen zoals het regelen van dagelijkse bezigheden, het nemen van      
                   besluiten, het plannen en uitvoeren van taken.                                           
 
Financiering: Huishoudelijke hulp, huishoudelijke zorg, individuele begeleiding thuis en begeleiding 
thuis speciaal worden gefinancierd door de gemeente via de Wet  maatschappelijke ondersteuning. 
De cliënt betaalt een  inkomensafhankelijke bijdrage. De client heeft een indicatie nodig. 
Eilandzorg heeft afspraken over de te leveren zorg en de tarieven gemaakt met SVWO, die namens  
alle gemeenten in de regio afspraken  maakt met de zorgaanbieders. 
 

Wijkverpleging                                                                                                                                                 
Inhoudende:        De wijkverpleging ondersteunt cliënten thuis in dagelijkse handelingen als     
                  wassen, douchen, aan- en uitkleden. Ook voor het deskundig verzorgen van   
                  wonden, stoma’s en het geven van injecties en medicijnen behoort tot het    
                  takenpakket van de wijkverpleging.                                                                    

Financiering: Wijkverpleging wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. De client heeft een 
indicatie nodig. Eilandzorg heeft afspraken over de te leveren zorg en de tarieven gemaakt met CZ, 
Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, DSW, Menzis, en VGZ.                         
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Verpleging en verzorging voor mensen met lichamelijke beperkingen                                                   
Inhoudende:                 Voor cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen en verzorging, verpleging,    
                  ondersteuning en begeleiding nodig hebben vanwege lichamelijke           
                  beperkingen zijn er appartementen in locatie de Wieken bestaande uit       
                  een woon-/slaapkamer en een aparte badkamer met toilet en douche.  

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie                                                                                           
Inhoudende:        Voor cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen en  verzorging,        
                  verpleging, ondersteuning en begeleiding nodig hebben vanwege            
                  psychogeriatrische beperkingen zijn er meerdere afdelingen waar cliënten    
                  'kleinschalig verblijven' in locatie de Wieken. Dit betekent dat cliënten een    
                  eigen appartement hebben, maar ook gebruik kunnen maken van een        
                  gezamenlijke huiskamer.                                               

Financiering: Opname in het verpleeghuis wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige  Zorg. Een 
indicatie is noodzakelijk voor opname in het verpleeghuis. Eilandzorg heeft afspraken over de te 
leveren zorg en de tarieven gemaakt met CZ  zorgkantoor.                                                                                                                                    

Kortdurend verblijf                                                                                                                                            
Inhoudende:        Voor cliënten die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen na een             
                  ziekenhuisopname of operatie en verzorging, verpleging, ondersteuning en    
                  begeleiding nodig hebben, zijn er appartementen in locatie de Wieken       
                  bestaande uit een woon-/slaapkamer en een aparte badkamer met toilet en   
                  douche waar cliënten 6 tot 12 weken kunnen verblijven.                                  

Financiering: Tijdelijke opname in het verpleeghuis wordt gefinancierd vanuit de 
Zorgverzekeringswet of via de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Eilandzorg heeft afspraken over 
de te leveren zorg en de  tarieven gemaakt  met CZ, Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, DSW, Menzis, 
en VGZ betreffende de financiering vanuit de zorgverzekeringswet en SVWO, die namens alle 
gemeenten in de regio afspraken maakt met de zorgaanbieders. Een indicatie is noodzakelijk voor 
tijdelijke opname in het verpleeghuis.                                     

Verhuur appartementen Mitt Hem 
Inhoudende:        Mitt Hem biedt een woon-, ondersteunings- en begeleidingsaanbod voor     
                  mensen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en ouderen met een    
                  verstandelijke en/of lichamelijke beperking. huurders huren een            
                  appartement en wonen zelfstandig, maar hebben de mogelijkheid gebruik te  
                  maken van 24 uur zorg, ondersteuning en begeleiding. 
 
Verhuur appartementen ’t Nieuwe Vrije 
Inhoudende:        Een samenwerking tussen Eilandzorg en Zeeuwland. 
                  Huurders wonen hier zelfstandig en ontvangen zorg van een vast team van de  
                  wijkverpleging. 
 
Verhuur aanleunwoningen De Wieken 
Inhoudende:        Een samenwerking tussen Eilandzorg en Woonzorg Nederland. 
                  Huurders wonen hier zelfstandig en ontvangen zorg van een vast team van de  
                  wijkverpleging. 
 
Financiering: De cliënten betalen huur voor het appartement. Zij kunnen in aanmerking  komen voor 
huursubsidie. Voor zorg, ondersteuning en begeleiding is een  indicatie nodig. 
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Deze wordt vergoed van de zorgverzekeringswet. Eilandzorg heeft afspraken over de te leveren zorg 
en de tarieven gemaakt met CZ, Zilveren Kruis Achmea, Multizorg, DSW, Menzis, en VGZ.                         
 
Welzijnsactiviteiten 
Inhoudende:        Zowel voor cliënten als omwonenden organiseert Eilandzorg               
                  welzijnsactiviteiten zoals Meer bewegen voor ouderen, een koffieochtend,    
                  high tea, een handwerkclub, klaverjassen en een  weeksluiting. Ook kunnen    
                  omwonenden dagelijks voor de warme maaltijd aanschuiven. 
 
Financiering: Welzijnsactiviteiten voor cliënten van locatie de Wieken worden gefinancierd  
vanuit de Wet langdurige zorg. Daarnaast kunnen deze cliënten  tegen betaling aan extra 
welzijnsactiviteiten deelnemen. Omwonenden kunnen tegen betaling aan welzijnsactiviteiten 
deelnemen. 
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Hoe staan wij ervoor? 
 
Zoals in de inleidende paragraaf ‘terugkijken 2020’ is vermeld, heeft de Covid-19 pandemie binnen  
Eilandzorg grote impact gehad. Naast dat deze crisis natuurlijk voor betrokkenen, cliënten en hun 
naasten en medewerkers en vrijwilligers van Eilandzorg, in persoonlijke zin enorme impact heeft, zijn 
ook de financiële gevolgen groot geweest.  
De opbrengsten uit hoofde van geleverde zorgprestaties namen af terwijl tegelijkertijd sprake was 
van extra kosten als gevolg van onder meer hoog verzuim, extra zorgkosten inzake Corona, 
schoonmaakkosten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de gederfde opbrengsten en de 
extra kosten hebben de financiers compensatieregelingen ontwikkeld waardoor de financiële 
gevolgen beperkt zijn gebleven en het resultaat nagenoeg op het niveau van de begroting is 
gebleven.  
Hierdoor is, per saldo,  geen sprake van significante invloed op het vermogen ultimo boekjaar en het 
resultaat over het boekjaar en op de relevante financiële ratio’s. Voor een specifiekere toelichting op 
de jaarrekeningposten verwijzen wij naar de toelichting per post in de jaarrekening.  
 

Hoofdlijnen financieel beleid en risicobeheersing 

Het financieel beleid van Eilandzorg 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 is niet 
bestemd voor vastgoed of andere doeleinden. 
Dit beleid vraagt om een effectieve, efficiënte en daarmee toekomstbestendige bedrijfsvoering.  Met 
een helder financieel beleid en een op het primaire proces gerichte bedrijfsvoering kan de stichting 
kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden binnen gezonde financiële kaders én met behoud van 
de bestaande goede financiële positie.  
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. In 2019 is met 
het al eerder benoemde traject Waardigheid en Trots verder focus ontstaan op de organisatorische 
randvoorwaarden waarbinnen de teams en teamtaakhouders optimaal kunnen functioneren, daar is 
in 2020, ondanks de ‘remmende’ maatregelen Corona verder vervolg aan gegeven. .  
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. 
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Beschrijving positie op balansdatum 

In de volgende tabel is zijn de resultaat- en balansontwikkelingen gemeten op de balansdatum van 

31-12-2020 opgenomen: 

 

Het resultaat van het boekjaar 2020 is € 200.660,-- positief, wat aansluit bij het begrote resultaat 

2020.  Na een aantal jaren waar de exploitatie onder druk stond en negatieve resultaten werden 

geboekt een duidelijke verbetering. Deze negatieve resultaten waren enerzijds gepland in verband 

met grootschalige renovatie en daarmee gepaard gaande leegstand en extrakosten, anderzijds 

bleven een aantal activiteiten financieel achter bij verwachting.  

Dat het boekjaar 2020 positief kan worden afgesloten is, zoals eerder vermeld, te danken aan de 
compensatieregelingen, waarbij in geval van Eilandzorg dit hoofdzakelijk de compensatie Wet 
langdurige zorg betreft conform de “Beleidsregel SARS-CoV-2 virus”. Met het afronden van de 
renovatie van locatie De Wieken begin 2020 is de verblijfscapaciteit gegroeid ; naast 56 Wlz 
appartementen bestaat binnen De Wieken de mogelijkheid tot (on)zelfstandige huur, dit betreft een 
aantal van 14 appartementen. Als gevolg van de Corona maatregelen is vertraging opgetreden in het 
kunnen gaan benutten van de volledige capaciteit van locatie De Wieken.  Waar de organisatie 
voorbereid was om medio maart de noodzakelijke interne verhuizingen te doen laten plaatsvinden 
alvorens over te gaan op inhuizing nieuwe bewoners, is dit pas na versoepeling van de maatregelen 
in juni tot uitvoering gebracht. Uiteindelijk is medio september de volledige capaciteit benut.  
 
Begin oktober is locatie De Wieken getroffen door een Corona-uitbraak wat uiteindelijk heeft geleid 
tot het overlijden van een aantal cliënten en uiteindelijk ook leegstand. Middels de beleidsregel 
SARS-Cov-2 virus is over 2020 een totaal van € 813.000,-- compensatie ontvangen. Daarvan  
€ 290.000,-- betrekking hebbende op omzetderving/doorlopende kosten, de overige compensatie 
zijn de meerkosten personeel en materieel.  
 
 
 

Resultaatratio

Resultaatratio Verslagjaar Vorig jaar

Resultaatratio: 2,38% -0,66%

Resultaat boekjaar 200.660 -45.542

Totale opbrengsten boekjaar 8.429.250 6.860.551

Liquiditeit

Liquiditeit Verslagjaar Vorig jaar

Liquiditeit 118,20% 201,88%

Vlottende activa (inclusief liquide middelen) 1.468.553 1.550.022

Totaal kortlopende schulden 1.242.444 767.790

Solvabiliteit

Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 60,21% 68,86%

Totaal eigen vermogen 1.959.416 1.758.756

Balanstotaal 3.254.250 2.554.205

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 23,25% 25,64%

Totaal eigen vermogen 1.959.416 1.758.756

Totaal opbrengsten 8.429.250 6.860.551
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Het ‘genormaliseerd’ resultaat 2020, dus de exploitatierekening geschoond voor éénmalige 

opbrengsten en kosten is in principe gelijk aan het gepresenteerde resultaat 2020, de opbrengsten 

(compensatie) en kosten Corona vallen immers tegen elkaar weg. Echter het ‘in principe’ is nog nodig 

om te vermelden aangezien niet exact te zeggen is hoe de exploitatie zou zijn geweest zonder de 

invloeden van Corona.  

Het eigen vermogen uitgedrukt in percentage van de opbrengsten bedraagt 23,25%. Weliswaar is het 

eigen vermogen toegenomen van € 1.758.756,-- naar € 1.959.416,--, maar daartegenover staat een 

toename van de totale opbrengsten (inclusief compensatie). In de zorgsector wordt gezien het 

toenemende risicoprofiel uitgegaan van een vrije reserve van 15-20% van het budget. Eilandzorg zit 

hier boven.  

De solvabiliteit uitgedrukt in het eigen vermogen ten opzichte van het  balanstotaal is ten opzichte 

van 2019 iets afgenomen naar 60,21%. Dit percentage afgezet tegen hetgeen dat wat wordt gezien 

als ‘gezond’ (25-40%) laat duidelijk zien dat de solvabiliteit ruim voldoende is. De liquide middelen 

zijn in 2020 afgenomen ; het doorstorten van de in 2016 verkregen vergoeding inzake de 

zogenoemde boekwaardereparatie (€ 864.000,--) is hiervan de oorzaak en doet de liquiditeit verder 

afnemen. Daartegenover staat dat de extra (doorlopende) kosten Corona bijna allen 

voorgefinancierd zijn, wanneer dit financieel zal worden afgerekend (medio najaar 2021) beschikt 

Eilandzorg wederom over liquiditeit die wenselijk is.  

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. Wel zijn er de nodige aandachtspunten 

Analyse en toekomstverwachting  

Inmiddels is het jaar 2021 al weer enkele maanden oud en wordt zichtbaar dat langzaamaan de 

contouren van de maatschappij van voor Corona weer terugkomen. Binnen Eilandzorg geeft dat ook 

ruimte om de plannen tot uitvoer te brengen zoals die in de jaarplannen voor 2021 en daarmee 

samenhangende begroting 2021 zijn uitgewerkt. De begroting 2021 sluit ruim positief.  

De mogelijke ontwikkelingen in de tarieven langdurige zorg zijn belangrijk punt van aandacht. 

Bijvoorbeeld in hoeverre de kwaliteitsgelden gaan landen in het tarief en hoe lang de NHC niet 

onderhandelbaar blijft, op dit moment zijn daar nog diverse scenario’s denkbaar. Waar Eilandzorg nu 

vooral op het intramurale segment positieve resultaten behaalt en daarmee de mindere financiële 

prestaties van andere segmenten aanzuivert,  dat zal in de nabije toekomst minder vanzelfsprekend  

zijn. Met name in de wijkverpleging zorgverzekeringswet ligt daar een belangrijke opgave.  

In geheel 2020 en des te meer tijdens de Corona-uitbraken waar Eilandzorg mee te maken heeft 

gehad is duidelijk geworden de organisatie wendbaar is ook in uiterst moeilijke en complexe 

omstandigheden. De continuïteit van zorg is steeds gewaarborgd geweest. Samen met het positieve 

exploitatieresultaat en inhoudelijke ontwikkelingen die ondanks de Corona-maatregelen zoveel als 

mogelijk zijn doorgezet stemt dat positief voor de toekomst.  

Zierikzee, 21 mei 2021 

Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland 
 
M.C.E. de Jong-Cox 
Directeur/bestuurder 


