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

 
Uitgangspunten van de verslaglegging 
Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland, hierna te noemen Eilandzorg, legt openbare 
verantwoording af op basis van de Regeling verslaggeving WTZi door het aanleveren van een 
jaarrekening met accountantsverklaring en het invullen van verantwoordingsgegevens in DigiMV. 
De jaarrekening met accountantsverslag worden gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl. 
Eilandzorg kiest ervoor ook een bestuursverslag op te stellen. 
Deze wordt tezamen met de jaarrekening gepubliceerd op www.eilandzorg.com. 

 

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
http://www.eilandzorg.com/
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Misse en visie 
Eilandzorg wil bijdragen aan een prettige leefomgeving voor de met name oudere inwoners met een 
zorgvraag van Schouwen-Duiveland en andere delen van Zeeland. Ook inwoners uit Zuid-Holland en 
West-Brabant West met een woon- en zorgvraag zijn welkom als ons de vraag bereikt. Eilandzorg is 
toegankelijk en levert zorg, welzijn en wonen in dialoog en overeenstemming met de wens van de 
cliënt/bewoner en samen met mantelzorgers en vrijwilligers. De kwaliteit van leven staat voorop. 
De medewerkers van Eilandzorg zijn professioneel, vitaal en betrokken; staan klaar voor hun 
cliënten/bewoners en beleven plezier in hun werk. Eilandzorg bereikt haar doelen samen met 
zorgpartners uit Zeeland en daarbuiten, de regionale gemeentes, het CZ zorgkantoor, 
zorgverzekeraars en tal van andere organisaties. En toont daarbij ondernemerschap op een 
maatschappelijk verantwoorde manier.  
 
Bij Eilandzorg werken wij vanuit “de Bedoeling”. Wij hanteren 5 kernwaarden om tot “De Bedoeling”  
te komen: 
 
 
 
    
  
     
 
 
 
 
 
 
Kwaliteit van leven staat voorop. De cliënt/bewoner in regie is het uitgangspunt, de zorg is 
aanvullend. Eilandzorg gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid, wensen en mogelijkheden van de 
cliënt/bewoner. Hierbij houden wij rekening met de context waarin iemand woont en leeft 
daarnaast houden wij ons aan wet- en regelgeving. 
Deze cliëntgerichte aanpak geeft Eilandzorg vorm door te werken met deskundige en loyale 
medewerkers. Mensen met liefde voor het vak. Door de kleine zelfstandig werkende teams, zijn 
cliënten/bewoners verzekerd van individuele aandacht.   
 

  

Wederzijds 
respect 

Vertrouwen 

Persoonlijke 
aandacht 

Deskundigheid 

Mantelzorg 
participatie 
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Terugkijken 2021 
Ook in 2021 was de wereld nog in de greep van corona; sterker, wij zaten er middenin. In het najaar 
van 2020 had Eilandzorg te maken met 2 forse uitbraken in locatie De Wieken, waarvan de directe 
gevolgen tot in februari 2021 merkbaar waren voor de cliënten/bewoners, hun naasten en de 
medewerkers. Helaas waren er ook een aantal overlijdens te betreuren, en zagen wij in toenemende 
mate een personele krapte ontstaan door een hoog verzuim, veelal corona gerelateerd.  
 
Qua bedrijfsvoering had dit ook flinke gevolgen; leegstand als gevolg van overleden 
cliënten/bewoners, en forse uitgaven aan tijdelijk personeel om de zorg rond te krijgen. Daarnaast 
waren er ook hoge kosten voor materialen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en massale 
corona testrondes. In de loop van 2021 werd duidelijk dat Eilandzorg in aanmerking kon komen voor 
extra ondersteuningsmaatregelen van de overheid via het CZ zorgkantoor, waardoor het resultaat 
van de bedrijfsvoering in positieve zin beïnvloed is. Zo heeft Eilandzorg gebruik gemaakt van de 
personele en materiele vergoedingen als gevolg van corona en ook de beleidsregel voor de 
omzetderving van zorg.   
Groot was de opluchting toen in januari 2021 bleek dat er een vaccin tegen corona voor handen was 
en dat de vaccins eerst aangewend werden voor de kwetsbare doelgroepen, zoals de ouderen. Trots 
waren wij vervolgens dat wij in februari 2021 als eerste organisatie in Zeeland de cliënten/ bewoners 
van locatie De Wieken gevaccineerd hebben in nauwe samenwerking met de huisartsen van 
Schouwen-Duiveland en de specialist ouderengeneeskunde. Er zouden nog een aantal 
vaccinatierondes volgen. Langzaamaan betekende dit ook weer een samenleving die “opener” werd, 
waar meerdere bezoekers welkom waren en waar ook de activiteiten en samenkomsten in grotere 
groepen plaats konden vinden tot grote opluchting en tevredenheid van cliënten/bewoners, naasten 
en medewerkers. 
 
Hoewel de pandemie eind 2021 nog niet onder controle was, heeft Eilandzorg doorgebouwd, binnen 
de grenzen van het mogelijke, om haar organisatie toekomstproof te maken.  
In juli 2021 is het in 2019 opgestarte project “Waardigheid en Trots op Locatie” afgerond. De 
eindscan die hieraan vooraf is gegaan, laat mooie resultaten zien. Zo zijn cliënten/bewoners 
tevreden over de zorg die zij ontvangen, ervaren zij dat ze een stem hebben in hun zorg- en 
welzijnswensen en ook familie/mantelzorgers zijn tevreden over de betrokkenheid. Medewerkers 
laten weten dat zij een groei zien in de zelforganiserende teams, verbeteringen zien bij het gevoerde 
HR-beleid en processen duidelijker zijn. De verdere implementatie van de nieuwe cliëntroute, de 
cliëntbesprekingen en implementatie van de Wet Zorg en Dwang blijven onder de aandacht en 
worden meegenomen naar het Jaarplan 2022: “Verder werken aan een sterke basis”.  
 
Opnieuw is in 2021 het kwaliteitscertificaat behaald. Wij hebben een medewerker zorgvernieuwing 
aangesteld, waarmee wij doeltreffend innovaties op konden starten en ook subsidie voor 
zorgvernieuwingsprojecten, Set-Covid 19, is aangevraagd en gehonoreerd. Diverse technische  
innovatieve projecten zijn opgepakt bij de wijkverpleging en Mitt Hem, zoals de medicijn dispenser 
Cmed die bijdraagt aan een langere zelfstandigheid van de client in de thuissituatie. Ook de Airwolk, 
een “heupairbag”, en Smartglass hebben hun weg in pilots naar Eilandzorg gevonden, en de Momo-
bedsense draagt bij aan een ongestoorde nachtrust.  
De innovaties bevorderen zelfstandigheid van cliënten/bewoners,  ondersteunen de zorgverlening 
en efficiëntie van de inzet van medewerkers. 
 
In het najaar zijn vele gesprekken gevoerd met medewerkers, cliëntenraad, ondernemingsraad, Raad 
van Toezicht, gemeente Schouwen-Duiveland, CZ zorgkantoor en VVT-en andere zorgpartners in 
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diverse Zeeuwse samenwerkingsverbanden. Dit heeft geleid tot de Contourennotitie Strategisch 
Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 en het Jaarplan 2022 “Verder bouwen aan een sterke basis”.  
 
Na een lange periode waar de coronapandemie het leven bij Eilandzorg in de greep hield is het tijd 
om weer vooruit te kijken. 
Nederland vergrijst verder, en de behoefte aan verpleeghuiszorg zal vervolgens alleen maar 
toenemen. Ook zal er een stijgende vraag zijn naar zorg in de thuissituatie, en naar concepten tussen 
de zorg thuis en het wonen in een verpleeghuis in, zoals op locatie Mitt Hem. Daarbij is het 
overheidsbeleid al langere tijd gericht op extramuralisering van de zorg; zorg die bij voorkeur buiten 
de muren van een instelling (extramuraal) geleverd wordt. Met de stelselherziening in 2015, waarbij 
de Wet Langdurige Zorg (WLZ), haar intrede deed, is dit beleid verder doorgezet. Mensen worden 
geacht zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen en blijven wonen. 
 
Niemand weet wat de toekomst brengt; dat hebben wij meer dan ooit ervaren met de 
coronapandemie. Evengoed moeten wij focus hebben, zodat wij onze cliënten/bewoners de zorg en 
ondersteuning kunnen bieden, die zij vragen en nodig hebben. Onze medewerkers leveren hier de 
belangrijkste bijdrage aan; medewerkers die schaarser worden in de toekomst, terwijl wij met de 
groeiende groep ouderen ook een toenemende zorgvraag verwachten. De ondersteuning van 
mantelzorgers en vrijwilligers is daarbij niet meer weg te denken. 
 
In de strategische notitie 2021-2025 beschrijft Eilandzorg, waar zij staat, welke ambitie zij heeft en 
hoe zij zich verder wil ontwikkelen, vanuit haar visie “de Bedoeling” waarbij de cliënt/bewoner 
bepaalt hoe de zorgverlening in zijn/haar leven georganiseerd wordt; persoonlijk en heel gewoon.  
De vertaling van de strategische doelen krijgen hun opvolging in de diverse jaarplannen; te beginnen 
met die van 2022; wij bouwen verder aan een sterke basis. 
 
Conclusie 2021 
In 2021 speelde corona nog een dominante rol in onze samenleving, door de kwetsbaarheid van 
ouderen en de beperkingen die het voorkomen van besmettingen meebracht. De opluchting was 
groot toen begin 2021 de eerste, van wat later bleek een reeks, vaccinaties gezet konden worden, 
als bescherming tegen het coronavirus.  
Ook in 2021 bleek de impact op de bedrijfsvoering zichtbaar; het verzuim onder de medewerkers 
was groot en de financiële resultaten bleven achter bij de oorspronkelijke verwachtingen. Door 
overheidssteun zijn de nadelige financiële gevolgen beperkt gebleven. 
De zorg, het verbeteren van de zorg en de voorbereiding op de toekomst van vergrijzing en 
ontgroening zijn onverminderd doorgegaan. Wij hebben als Eilandzorg een stip op de horizon gezet. 
 
Met alle betrokkenen bij Eilandzorg kijken wij ook nu terug op een bewogen jaar, wat wij afsluiten 
met de gedachte dat wij steeds meer grip op corona hebben als samenleving, en er dientengevolge 
ook minder hinder van ondervinden.  
Meer ruimte is ontstaan voor de uitdagingen van de (nabije) toekomst; een van veel ouderen en 
steeds minder beschikbaar personeel.  
Samen denken wij hierover na en maken keuzes; want 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 
 
Raad van Bestuur 
Naam:      Mevrouw M.C.E. de Jong-Cox 
Functie:      directeur/bestuurder 
 
Managementteam 
Het managementteam bestaat in 2021 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 
 
Mevrouw M.G.L. van de Winkel heeft Eilandzorg per 31 december 2021 verlaten. 
In 2022 zal een interim manager haar taken voor een aantal maanden waarnemen en zal Eilandzorg 
gaan voorzien in de opvolging van de manager zorg. 
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16 Stagiaires; 
niet in 

loondienst 

185 cliënten met zorg 
thuis vanuit de 

Zorgverzekeringswet 

201 
medewerkers; 

87 fte 

77 
vrijwilligers 

207 cliënten met 
zorg vanuit de Wet 
Maatschappelijke 

Ondersteuning 

42 cliënten met 
behandeling 

specialist 
ouderengeneeskunde 

vanuit de Wet 
Langdurige Zorg 

16 cliënten met 
de huisarts als 
behandelaar 

vanuit de Wet 
Langdurige Zorg 

Kerngetallen peildatum 31 december 2021 
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Organogram 
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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 van 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 ruggespraak 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. 
  
Samenstelling Raad van Toezicht 
Gedurende 2021 was de samenstelling van de Raad van Toezicht van Eilandzorg als volgt: 
 

Naam Functie Treedt af Nevenfunctie 

De heer ds. 
J. van Langevelde 
 

Voorzitter Raad 
van Toezicht 
 
Voorzitter 
remuneratie 
commissie 

11-07-2025 
niet 
herbenoembaar 

Predikant van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk te 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 drs. 
F. van Nimwegen 

Vicevoorzitter 
Raad van Toezicht 
 
Voorzitter 
commissie audit 
 

01-01-2025 
niet 
herbenoembaar 

Hoofd Finance en 
declaratieverkeer van Jeugdzorg 
Enver 
 
Lid Raad van Toezicht St. Zijn en St 
Peutereiland 
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Lid van de 
remuneratie 
commissie 

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

De heer  
W.A.B. Joppe 

Door de 
cliëntenraad 
voorgedragen lid 
van de Raad van 
Toezicht 
 
Lid van de 
commissie 
kwaliteit & 
veiligheid 

01-01-2024 
niet 
herbenoembaar 

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

Mevr. drs.  
M.C. Willemsen 

Lid van de Raad 
van Toezicht 
 
Voorzitter van de 
commissie 
kwaliteit & 
veiligheid 

01-01-2023 
herbenoembaar 

Senior adviseur Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving 
 
Eigenaar MC Communicatie 
 
Lid Raad van Toezicht Stichting 
Juvent 

De heer mr.  
M.R. Janssen 

Lid van de Raad 
van Toezicht 
 
Lid van de 
commissie audit 

01-01-2025 
herbenoembaar 

Eigenaar Ibeks 
Eigenaar Smartbox Solutions 
Bestuurslid Stichting Vrienden van 
Eilandzorg  
 
 Lid Raad van Toezicht Da Vinci 
College 
Lid Raad van commissarissen 
Kober Kinderopvang 
Lid Raad van Toezicht Stichting 
kinderopvang zuid west Nederland 
 
Bestuurslid VTOI-NVTK 
 
Voorzitter Stichting Kukhanya Care 
Point 

 
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. De heer ds. J. van Langevelde is in 
2021 herbenoemd voor een 2e periode van 4 jaar in zijn rol als voorzitter.  
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Onderwerpen en overleg 
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht vergaderden in 2021 regulier 7 maal. Onder meer de 
volgende onderwerpen zijn in 2021 aan de orde geweest: 
  
- ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
- periodieke update realisatie via maandrapportages, kwartaalrapportages en productie-overzichten  
- de jaarrekening / jaarstukken 2020 
- begroting 2022 
- managementletter 2020 
- risicomanagement/risicoanalyse 
- periodieke update van de directie 
- kwaliteit en veiligheid 
- business-case van Mitt Hem 
- zorginkoop 
- de velerlei impact van corona op de organisatie 
- strategisch meerjarenplan 
- liquiditeit 
- klasse-indeling WNT 
- bemensing MT 
- bonus zorgprofessionals vanwege Covid-19 
- relatie met andere zorginstellingen 
- Zeeuwse Zorg Coalitie 
 
Naast de Raad van Toezicht zijn er drie adviescommissies waarmee de Raad van Bestuur vergadert. 
De commissie audit zorgt voor de voorbereidende bespreking van de financiële aangelegenheden 
die in de Raad van Toezicht worden besproken. De remuneratie commissie 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 ondersteunt de Raad van Toezicht 
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. 
De Raad van Toezicht heeft deelgenomen aan de overlegvergaderingen van de bestuurder en de 
cliëntenraad en van de bestuurder met de ondernemingsraad. De Raad van Toezicht heeft ook haar 
eigen functioneren geëvalueerd en een en andermaal gesproken over de toezichtvisie. 
 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een honorarium voor hun werkzaamheden. In haar 
vergadering op 15 december 2020 heeft de Raad van Toezicht besloten tot indexering van het   
honorarium conform de WNT-II klassen indeling voor de maximale bezoldiging van de 
directeur/bestuurder. Voor de voorzitter betekent dit vanaf 1 januari 2021 € 12.150,-- per jaar en 
voor de leden op € 8.100,-- per jaar, exclusief BTW voor zover van toepassing.  
In haar vergadering op 23 augustus 2021 heeft de Raad van Toezicht besloten dat de leden van de 
Raad van Toezicht, overeenkomstig het besluit van de Staatsecretaris van Financiën, geen BTW meer 
in rekening brengen over de vergoeding van hun werkzaamheden vanaf mei 2021. Eveneens is 
besloten dat er geen verrekening en terugbetaling plaatsvindt van de BTW in rekening gebracht in 
de periode 13 juni 2019 tot mei 2021. 
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 2021. 
In dit verslag kunt u lezen waar de cliëntenraad in 2021 mee aan de slag is gegaan.  
Eilandzorg is steeds in beweging en de cliëntenraad beweegt hierin mee. 
 
Helaas stond het jaar 2021 net als 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 we ernaar om uit de volgende locaties leden in de 
cliëntenraad te hebben: 
- Verpleeghuiszorg De Wieken  
- Thuiszorg De Wieken 
- Locatie Mitt Hem 
 
Lid van de cliëntenraad kunnen worden: 
- cliënten; 
- ex-cliënten; 
- naasten; 
- personen met: 

a. een specifieke deskundigheid; 
b. aantoonbare affiniteit met de doelgroep;  
c. en die binding willen aangaan met de doelgroep van de instelling. 
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We 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 
Leo van Nieuwenhuijze 
Eline Wiebrens 
Rosemarie Volkeri 
Riet v.d. Sluis 
Ad Hagesteijn (vanaf 1 januari 2022 geen lid meer) 
Marike Bolle, secretaris van de raad. 
 
Vergaderingen / activiteiten  
In het jaar 2021 is de cliëntenraad elf 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 zes 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 2021 

- Overleg met Raad van Toezicht 

- Zitting in commissie ‘vrienden van De Wieken’ 

- Monitoren medicatiebeleid 

- Monitoren Waardigheid en Trots 

- Monitoren domotica 

- Monitoren inhuizingsprocedure, overleg cliëntroute met manager zorg en facilitair 

- Aanbieden attentie bewoners Mitt Hem 

- Kennisname jaarverslag MIC 

- Kennisname jaarverslag Klachtencommissie Zeeland 

- Monitoren protocol bij overlijden 

- Overleg met mw. van Beek inzake de Wet Zorg en Dwang 

- Deelname gezamenlijke maaltijden (indien mogelijk vanwege Covid-19) 

- Monitoren gehouden audit 

Adviezen 
In 2021 zijn voor de volgende zaken adviezen verleend: 

- Begroting 2022 

- Jaarrekening 2020 

- Advies stalling scootmobielen na de renovatie 

- Inzake Covid-19 

- Inhuizing nieuwe cliënt 

- Inrichting binnentuin en bloembakken 

- Contactpagina website 

- Bediening tussendeuren Mitt Hem 

- Aandacht nabestaanden overledenen wegens Covid-19 

- Aandacht mantelzorgparticipatie 

- Vraag naar analyse twee keer per jaar van Wet Zorg en Dwang 

- Temperatuurbeheersing gangen in De Wieken, voornamelijk aan de voorkant van gebouw 

- Traphekken binnen locatie De Wieken 
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Contacten 
Elke dinsdag en woensdag in de tweede week in de maand is er een gezamenlijke maaltijd binnen De 
Wieken. Dinsdag voor afdeling Somatiek, woensdag voor de afdeling PG. 
Hierbij is, indien mogelijk, één lid van de cliëntenraad aanwezig. 
 
Planning voor 2022 
De cliëntenraad zal zich inzetten voor de bewoners van locatie De Wieken, Mitt Hem, cliënten van 
de thuiszorg en cliënten WMO, zoveel als mogelijk is. 
Behalve advies geven over beleidsstukken wil de cliëntenraad in 2022 zijn eigen zichtbaarheid blijven 
handhaven binnen de organisatie. 
Verder wordt er ingezet op:  
- Domotica  
- Intakegesprekken / informatiemap 
- Mantelzorgparticipatie, wanneer dit mogelijk is vanwege Covid-19 
  Zichtbaarheid van de cliëntenraad bij mantelzorger 
- Zichtbaarheid cliëntenraad in Mitt Hem 
- Werven nieuwe leden cliëntenraad 
 
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.” 
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Ondernemingsraad 
Jaarverslag van de ondernemingsraad. 

“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 twee maal per maand, waarvan een maal met de Raad van 
Bestuur. In deze vergadering informeert de Raad van Bestuur de Ondernemingsraad over lopende zaken en 
nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. 
  

Samenstelling van de Ondernemingsraad in 2021:  
Dhr. L. Verhaak    (vicevoorzitter) tot december 2021 (heeft de organisatie verlaten) 
Mevr. A. Weeckers   (secretaris)   tot november 2021 
Mevr. N. Schrauwen   (lid)    sinds 2019 (vanaf november 2021 secretaris en 

voorzittersrol) 

Mevr. R. van de Velden   (lid)   tot november 2021 (heeft organisatie verlaten) 
Mevr. H. Heijboer   (lid)   tot augustus 2021 (heeft de organisatie verlaten) 
Mevr. A. Schrauwers   (lid)   tot december 2021 (heeft de organisatie verlaten) 
Mevr. E. van de Klooster (lid)   sinds januari 2021 
Mevr. V. de Lange   (lid)   sinds september 2021 
 
De Ondernemingsraad heeft in 2021 diverse onderwerpen besproken zowel binnen de 
Ondernemingsraad als met de Raad van Bestuur. De onderwerpen zijn vooral gericht op 
personeelszaken, kwaliteit en de ontwikkelingen die binnen, maar ook buiten de organisatie zich 
afspelen. Daarnaast zijn de maandelijkse en jaarlijkse verslagen en plannen ter informatie, dan wel 
advies of instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad. 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. Wensen en ideeën komen ter sprake in de vergaderingen 
van de Ondernemingsraad en met de Raad van Bestuur. 
 

Overzicht 2021  

De Ondernemingsraad heeft de Raad van Bestuur in 2021 geadviseerd over de jaarlijkse begroting, 
de klokkenluidersregeling, het Strategisch HR beleid, het Strategisch Meerjarenbeleidsplan en over 
diverse plannen, zoals het Kwaliteitsplan 2021 en het Scholingsplan 2021. Ook voor een nieuw te 
werven teamondersteuner intramuraal en de nieuwe functie Projectleider Zorgvernieuwing heeft de 
Ondernemingsraad positief geadviseerd. 
 
Bedrijfskleding staat al lang op de agenda van de Ondernemingsraad, dit onderwerp is dan ook in 
2021 weer op tafel komen te liggen en hierin heeft de Ondernemingsraad, samen met hun 
achterban, de Raad van Bestuur geadviseerd het werken in Bedrijfskleding verder te laten 
onderzoeken en hiervoor een kostenoverzicht en een plan te schetsen. Hierop is actief door de Raad 
van Bestuur gereageerd en is met een gedegen plan van aanpak en kostenberaming gekomen. Dit 
heeft ertoe geleid dat in 2022 het werken in bedrijfskleding (voor huishoudelijk-technisch-en 
zorgpersoneel intramuraal) een feit is. Dit is een mooi voorbeeld hoe de wens van medewerkers 
gerealiseerd word, door samen te werken, elkaar te horen en de mogelijkheden te bespreken. Ook 
voor de teams in de wijkverpleging is een wens in vervulling gegaan, zij hebben sinds eind 2021 twee 
auto’s tot hun beschikking, voorzien van de nieuwe kleurige huisstijl van Eilandzorg, om nog beter en 
breder inzetbaar te zijn voor onze cliënten in de wijkverpleging. 
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Op het gebied van personeelszaken heeft de Ondernemingsraad geadviseerd in een nieuwe vorm 

van functioneringsgesprekken voeren, wat ook een van de items was binnen het kwaliteitstraject 

Samen…vooruit. Dit heeft geleid tot de nieuwe vorm, Voortgangsgesprekken, zoals die nu sinds 

2021 worden gevoerd met de medewerkers en de manager Zorg, manager Facilitair en directeur / 

bestuurder. Overigens is de Ondernemingsraad goed op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen 

die het kwaliteitstraject heeft voortgebracht. De Ondernemingsraad had aangegeven dat er 
behoefte is aan meer verduidelijking binnen bepaalde processen. Het inhuizingsproces was daar een 

van.  

Vanuit het kwaliteitstraject is dit opgepakt en dit heeft geresulteerd in een nieuwe opzet, de 

cliëntroute. 

 
De Ondernemingsraad heeft ook zijn advies gegeven over de functie-taak omschrijvingen  

en de daarbij behoren schaalverdeling. De Ondernemingsraad heeft intensief gesprekken  

gevoerd over duidelijkheid omtrent verantwoordelijkheden en taken binnen de diverse functies van 
zorgpersoneel en de taken die zij uitvoeren als Teamtaakhouder, aandachtsvelder etc. Binnen het 

kwaliteitstraject Samen…vooruit heeft dit ook de nodige aandacht gekregen. Dit heeft geresulteerd 

in verdere inzet van de verpleegkundige route. En in 2021 -2022 is hiervoor een scholingstraject 
uitgezet, zodat in 2022 doorontwikkeling plaats kan vinden, waarna de functies opnieuw gewogen 

kunnen worden. 

 

Rondom Covid-19 heeft de Ondernemingsraad meegedacht en geadviseerd in de 

compensatieregelingen, de zorgbonus voor medewerkers, het vaccineren van cliënten en 
medewerkers, het beleid rondom quarantaine/isolatie en de nazorg van medewerkers.  

 

De Ondernemingsraad 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 cliënt  

en werkomgeving van onze medewerkers. Dit wordt in 2022 verder opgepakt en gerealiseerd. 

 

In 2021 heeft Eilandzorg weer niet stil gezeten en heeft de Raad van Bestuur de Ondernemingsraad 

van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden, waaronder:  

De nieuwe huisstijl van Eilandzorg, het ziekteverzuim, de In-en Uitstroom van medewerkers, 

Werving en Selectie procedures. Daarnaast zijn ook de jaarlijks terugkerende verslagen en de 
daaruit voortvloeiende acties met elkaar besproken, zoals MIC jaarverslag, 

cliënttevredenheidsonderzoek, verslag van de externe audit, de evaluatie van het Kwaliteitstraject 

Samen…vooruit, het bestuursverslag en de kwartaalrapportages met info met betrekking op 

ziekteverzuim, productiecijfers etc. 

 

De Ondernemingsraad brengt zelf ook onderwerpen in waarover we graag in gesprek gaan/blijven 

met de Raad van Bestuur. De achterban heeft hierin zeker een stem. Zij geven aan wat zij zoal 

belangrijk vinden en waarover van gedachten gewisseld zou moeten worden. Dit betreft de 
volgende punten: 

- De leefcirkels/domotica: dit onderwerp komt maandelijks voorbij in het overleg, de 

Ondernemingsraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang, implementatie en 

communicatie door de Raad van Bestuur, maar ook door de projectleider Zorgvernieuwing. 
In navolging op dit onderwerp wordt ook de implementatie van de Wet Zorg & Dwang 

gevolgd. 
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- Ontwikkelingen en voortgang over de inzet van ZZP’ers, introductie / inwerken, overdracht, 

rapporteren etc. worden op de voet gevolgd.  

- Besproken zijn de balkons, om in te richten als tuintje voor de bewoners. Op deze vraag is 

door de manager Facilitair actie gezet en zijn de balkons ingericht met tuinmeubilair etc. In 

2022 wordt de binnentuin opgeknapt. 

 
De Ondernemingsraad heeft in 2021 een wervingsactie uitgezet, om medewerkers te 
enthousiasmeren zich bij de Ondernemingsraad aan te sluiten. Dit hebben we gedaan op een ludieke 
manier. Alle medewerkers hebben het jaarverslag 2020, de nieuwe Flyer en daarbij een roze keycord 
ontvangen met de ludieke tekst: “De OR is oké, daar bereik je iets mee”. 
De flyer bevat o.a. informatie waar de Ondernemingsraad voor staat en op welke wijze de 
medewerkers hun stem kunnen laten horen.  
De keycord is zichtbaar goed ontvangen, deze hangt aan vele sleutelbossen, helaas heeft de actie 
voor de Ondernemingsraad te weinig nieuwe leden opgeleverd. In 2022 zal een nieuwe invulling  
gegeven gaan worden aan het formeren van een vaste Ondernemingsraadcommissie met daarnaast 
een netwerkgroep die op diverse onderwerpen kan meedenken, meedoen en meebeslissen.” 
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Samenwerking 
 
      
  
 
 
 
 
 

  

https://www.iriz.org/
http://www.cleijenborch.nl/
http://www.cederhof.eu/
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Waar staan wij voor? 
 
Governance code zorg 2017 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg.  
Eilandzorg hanteert de door de Brancheorganisaties Zorg opgestelde Governancecode Zorg 2017. 
Vanaf 1 januari 2022 is de Governancecode Zorg 2022 van kracht. 
De Governancecode Zorg is een instrument voor zorgaanbieders om de governance zo in te richten 
dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke 
doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. 
 
De code is zo opgezet dat hij stimuleert tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van 
bestuurders en toezichthouders, en hun onderlinge verhouding, in de overtuiging dat de code pas in 
die dynamiek echt tot leven komt. Daarbij is de code het gemeenschappelijk referentiekader en een 
hulpmiddel om op terug te vallen in lastige situaties. 
 
Tevreden cliënten 
In de periode juni-juli 2021 is het cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen onder de cliënten uit de 
Wijkverpleging en de WMO. In samenwerking met Qualiview, onderdeel van Qualizorg.  
Voor de cliënten uit de Wijkverpleging is de landelijke meting PREM uitgezet. Voor de WMO is dit 
een clientervaringsonderzoek Hulp bij het Huishouden. 
================================================================================== 

 

Prem / Wijkverpleging             CTO / WMO 
Aantal benaderde cliënten: 114           Aantal benaderde cliënten:  196
   
Aantal ingevulde vragenlijsten: 47            Antal ingevulde vragenlijsten: 115 
Totaal respons:   41,2%            Totaal respons:             58,7% 
 

Algemene waardering voor Eilandzorg           Algemene waardering voor Eilandzorg 

 
* NPS-score op basis van aangepaste berekening 2021 (% cliënten die het cijfer 9 of 10 geven als waardering, minus % criticasters, cijfer 
0-6) 
x Geen uitvraag geweest 
 

Een algemeen beeld wat de cliënten WMO en Wijkverpleging schetsen over de mate van 
tevredenheid over de zorg/hulp die zij ontvangen: 
De cliënten van Eilandzorg zijn erg tevreden over de aandacht, vriendelijkheid en de persoonlijke 
zorg van de zorgverleners. De wijkverpleging scoort hoog op de indicatoren wensen, gemak en 
gezondheid. 

Jaar Gemiddelde 
aanbeveling 

Gemiddeld cijfer voor 
wijkzorg 

NPS-score 

2021 9,0 x +61,4 
 

2020 8,4 8,9 +76,9  
+38,4* 

2019 8,8 x +90,5  
+57,1* 

2018 8,4 9,0 +84,2 
+34,3* 

Jaar Gemiddelde 
aanbeveling 

Gemiddeld cijfer voor 
hulp bij huishouding 

NPS-score 

2021 8,7 8,5 +51,0 
 

2020 8,7 8,7 + 77,9 
+54,4* 

2019 x x x 
 

2018 8,6 x +80,9  
+44,1* 
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Cliënten zijn tevreden over de schoonmaakwerkzaamheden, medewerkers werken netjes. Cliënten 
worden goed betrokken bij (werk)afspraken rondom huishoudelijke hulp. 

 

De belangrijkste verbeterpunten betreffende de  zorg/hulp die onze cliënten ontvangen: 
Cliënten WMO  
Als verbeterpunt moeten de evaluaties structureler opgepakt worden. Op deze manier kan de best 
passende hulp en ondersteuning ingezet worden.  
Informatie delen vanuit zorgmap, rechten/plichten en algemene informatie bespreken tijdens 
startgesprek. 
Cliënten Wijkverpleging 
Als verbeterpunt wordt door de cliënten gevraagd om zorg op vaste tijden, van vaste medewerkers. 
Af en toe werd ook extra tijd genoemd.  
 

  
De bedoeling is om met de toevoeging van de PROM-vraag over kwaliteit van leven inzicht te geven 
in de ervaren kwaliteit van leven op groepsniveau. De meetgegevens van de PROM-vraag worden 
het eerste jaar (2021) enkel gebruikt voor het leren en ontwikkelen.  
22% van onze cliënten geeft voor kwaliteit van leven het cijfer 6 of 7 en 39% geeft hiervoor een 8. 
Over de mate van gezondheid geeft 17,5% het cijfer 5 of 6 en 22,5% geeft een 7 of een 8. 
 

De leeftijdsdoelgroep van onze cliënten in de Wijkverpleging is het hoogst tussen de 85 en 94 jaar 
(47,8%), gevolgd door cliënten tussen de 75 en 84 jaar (30,4%). 
 
Klachtenafhandeling 
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.  
De klachtencommissie Zeeland heeft Eilandzorg bericht dat zij in 2021 geen klachten met betrekking 
tot Eilandzorg heeft ontvangen.  
 
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.   
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Wanneer een klacht niet naar alle tevredenheid op te lossen is door de klachtencommissie van 
Eilandzorg kan een beroep worden gedaan op de klachtencommissie Zeeland. 
 
Samenstelling van de klachtencommissie 
De klachtencommissie bestond in 2021 uit: Marike Bolle en Hennie Wallet. 
  
Behandelde klachten 
In april werd er een klacht ingediend vanwege een tekort aan personeel in Mitt Hem en het inzetten 
in de avond van onervaren ZZP’ers. Hierdoor voelde cliënt zich onveilig. 
De klacht is naar tevredenheid behandeld door gesprekken met cliënt, functionaris 
klachtencommissie en manager zorg. 
 
In november/december is een klacht ingediend vanwege het toedienen van een dubbele 
hoeveelheid insuline aan een cliënt in de thuiszorg. 
Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden met betrokken verpleegkundige/verzorgende, de 
manager zorg en de dochter van cliënt. De klachtencommissie heeft contact gehad met dochter en 
thuiszorg, waarna er stappen zijn ondernomen in de teams om dit soort situaties in de toekomst te 
voorkomen. 
 
Eindwoord 
In het voorjaar van 2020 heeft mevrouw Wallet de verdiepingstraining klachtenfunctionaris in de 
zorg gedaan met goed resultaat. Mevrouw Bolle hoopt deze training in 2022 te gaan volgen.” 
 
Kwaliteit 
Certificatie in de Zorg 
Eind juni 2021 vond de jaarlijkse externe audit plaats door bureau Certificatie in de Zorg. 
Eilandzorg heeft het kwaliteitscertificaat voor het jaar 2021 weer in ontvangst mogen nemen. 
De auditor heeft gesprekken gevoerd met medewerkers van De Wieken, de wijkverpleging en Mitt 
Hem, leden van het managementteam en de directeur/bestuurder, om zo een goed beeld te krijgen 
van de voortgang en ontwikkelingen bij Eilandzorg en hoe wij het Coronajaar zijn doorgekomen. 
 
Een greep uit de terugkoppeling met de auditor van Certificatie in de Zorg: 
“Om te beginnen, complimenten voor de enthousiaste, mooie en open gesprekken die gevoerd zijn. 
Eilandzorg heeft goede vooruitgang geboekt op de uitdagingen die er lagen voor 2021, zeker ook 
omdat Corona een grote rol hierin heeft gespeeld. Het kwaliteitsproject Samen…vooruit heeft 
doorgang kunnen vinden, weliswaar op een andere manier dan gepland, maar hierin zijn zichtbaar 
stappen gezet, zoals bijvoorbeeld de Clientbespreking Nieuwe stijl, procesherziening Clientroute en  
voortgangsgesprekken. Daarnaast is de inzet van innovatie te prijzen, mooi te zien dat dit 
projectmatig opgepakt wordt, zodat het goed in de organisatie uitgezet kan worden.   
Door verbeteringen op facilitair gebied, een betere ondersteuning in de dagelijkse praktijk door de 
verpleegkundige dienst en meer aandacht voor welzijn door de inzet van o.a. gastvrouwen, laat  
Eilandzorg zien dat de verbeteracties in het teken staan van verbetering van kwaliteit van zorg en 
ondersteuning van de medewerker in het primair proces. 
De aandacht die medewerkers geven aan de cliënten, de betrokkenheid die zij tonen en het 
enthousiasme waarmee zij verder gaan met de ontwikkelingen en voortgang geeft vertrouwen in de 
kwaliteitsontwikkeling van Eilandzorg”. 
 
Voor de audit in 2022 staan o.a. de volgende thema’s op de agenda: teamontwikkeling, rapporteren 
op doelen, palliatieve zorg en de Wet Zorg en Dwang.   
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De verbeterpunten uit de audit en verdere ontwikkelingen zijn verwerkt in het jaarplan 2022. 
 
Waardigheid en Trots 
Het kwaliteitstraject van Waardigheid en Trots heeft in 2021 een doorloop gekend, omdat door de 
Coronaperiode in 2020/2021, de implementatie van de thema’s en de processen binnen de 
zorgteams vertraging heeft opgelopen. Begin juni heeft de eindscan plaatsgevonden, waar staat 
Eilandzorg nu na 1,5 jaar werken aan verbeteringen en ontwikkelingen aangaande de thema’s uit het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In juli heeft de eindevaluatie plaatsgevonden met de manager en 
coach van waardigheid en Trots. 
 
Een greep uit de terugkoppeling van de scanners, manager en coach van Waardigheid en Trots: 
“Eilandzorg kan terugkijken op de afgelopen 1,5 jaar op een organisatie met cliënten en 
medewerkers, die enorm veel voor hun kiezen hebben gehad, maar dat tegelijkertijd een gevoel van 
samen overheerste en ondanks alles of misschien ook wel dankzij alles, heel veel bereikt heeft!! 
Het Waardigheid en Trots programma heeft medewerkers gestimuleerd en geënthousiasmeerd om 
de kwaliteit van zorg en het wonen en leven van cliënten verder te ontwikkelen. 
Over het algemeen is Eilandzorg tevreden over de nu bereikte resultaten, maar men vindt ook dat op 

een aantal punten nog verdere ontwikkeling nodig en ook mogelijk is”.  

Op basis van de scan en evaluatie heeft Eilandzorg aangegeven nog ondersteuning te willen, van de 
coach, bij een viertal activiteiten, welke gericht zijn op implementeren en borgen.  
Dit betreft de implementatie van de cliëntroute. Deze route gaat meer structuur en duidelijkheid in 
de teams aanbrengen (wie is waar verantwoordelijk voor) en in de uitvoering van de zorg 
(methodische cyclus in primair proces). Implementatie van de Wet Zorg en Dwang. Bewustzijn van 
medewerkers over inzet van WZD , heeft directe impact op de (veiligheid van) cliënten. 
In 2021-2022 wordt intervisie ingezet voor de teamondersteuners, zodat zij zich kunnen profileren in 
hun rol, om de teams optimaal te laten functioneren. De verpleegkundigen intra-en extramuraal 
starten eind 2021 met deskundigheidsbevordering. Zodat zij nog beter in hun rol gezet kunnen 
worden rondom kwaliteit van zorg. 
De acties, verbeteringen en ontwikkelingen zijn verwerkt in het jaarplan 2022. 
 
Tevreden medewerkers 
Ziekteverzuim 2021 

 2021 2020 2019  

1ste kwartaal  12,11% 7.7% 12,5%  

2e kwartaal 8,76% 6,2% 10%  

3e kwartaal 9,31% 6.4% 6,4%  

4e kwartaal 10,17% 14,6% 7,6%  

Gemiddeld 10,1% 8,8% 9,13%  

 
Het hoge ziekteverzuim wordt grotendeels veroorzaakt door corona. In januari 2021 had Eilandzorg 
nog te maken met de gevolgen van de 2e coronagolf. Ook de stijging in het 3e en 4e kwartaal wordt 
met name door corona gekenmerkt. De cijfers zijn vergelijkbaar met het beeld dat in de provincie 
Zeeland gepresenteerd is. 
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Fte in loondienst (gerealiseerd) 

Fte 01-01-2021 31-12-2021 

Activiteitenbegeleiding 1,42 1,42 

Gastvrouwen 2,56 3,33 

Huishoudelijke pers 2,83 2,56 

Overhead 13,10 13,46 

Receptie 0 1,44 

Thuiszorg 14,64 15,91 

Verpleeghuiszorg 
Somatiek 

11,92 12,28 

Verpleeghuiszorg PG 20,47 19,21 

WMO 11,03 11,26 

Mitt Hem 8,36 4,97 

Totaal 86,33 85,84 

 
In- en uitstroom over 2021 (peildatum 31-12-2021) 

Instroom uitstroom 

 Aantal Uren Fte Aantal Uren Fte 

Receptie 1 0 0 1 0 0 

Overhead 2 37 1,03 1 36 1 

Gastvrouwen 3 30 0,84 2 16 0,44 

Thuiszorg 8 64 1.78 7 8 0,22 

Verpleeghuiszorg 
Somatiek 2 28 0,78 

6 64 1,78 

Verpleeghuiszorg PG 8 92 2,56 12 173 4,81 

WMO 14 69,5 1,93 19 75,5 2,10 

Mitt Hem 3 44,00 1,22 9 148 4,11 

 41 364,50 10,14 57 520,5 14,46 

 
In 2021 zijn er tot nu toe 57 mensen uitgestroomd terwijl er 41 nieuwe medewerkers zijn 
bijgekomen. In Fte betekent dit 14,46 fte uitstroom versus 10,14 Fte instroom. 
Op het totale aantal medewerkers bedraagt de instroom 10,13% versus de uitstroom 14,83%. 
 
Opmerkelijk was het uit dienst treden van nulurencontracten, die naast hun baan met uren bij ons in 
dienst kwamen. Helaas bleek de combinatie vaak niet haalbaar. Een belangrijke reden hiervoor is 
corona. Verder kon geconcludeerd worden dat medewerkers in de WMO met een klein contract bij 
het wegvallen van een cliënt geen nieuwe cliënt wilde nemen. Zij kozen om te stoppen met het 
werk. 
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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 
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. 
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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 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 2021’ is vermeld, heeft de corona pandemie binnen  
Eilandzorg gelijk aan 2020 grote impact gehad. Naast dat deze crisis natuurlijk voor betrokkenen, 
cliënten/bewoners, hun naasten, 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. Dit betreft voornamelijk de 
Wlz-gefinancierde zorg. De financiële gevolgen voor het segment “De Wieken” zijn beperkt en het 
resultaat binnen dit segment is min of meer conform begroting. Voor de overige segmenten zijn de 
compensatiemogelijkheden beperkter, met name de segmenten Wijkverpleging en Mitt Hem laten 
negatieve resultaten zien. Hoog ziekteverzuim als gevolg corona of daarmee samenhangende 
maatregelen en vervangende inzet door (duurdere) inleenkrachten doen de daar al onder druk 
staande financiële exploitatie negatief uitkomen. Dit dusdanig dat de tekorten niet meer zijn te 
dekken met de plus van De Wieken en Wmo huishouding. Dit levert per saldo een negatief 
jaarrekeningresultaat op. 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 en 2021, 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. Belangrijkste risico voor de 
bedrijfsvoering de komende jaren is de arbeidsproblematiek, in verslaggevingsjaar 2021 zijn daar al 
concrete effecten van te zien, waarbij voor 2021 geldt dat Covidcompensatie deze risico’s heeft 
gemitigeerd. Op de personele formatie in loondienst bestaat een tekort, wat gecompenseerd wordt 
door de inzet van duurdere inleenkrachten. Naast het aantrekken en behouden van personeel is 
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verzuimbeleid een speerpunt, evenals dat de inzet van inleenkrachten en specifiek de condities 
waaronder inleenkrachten worden ingezet ‘strakker’ worden gemonitord. Dit zodat opbrengsten en 
(personele) lasten meer in balans met elkaar komen.  
 
Beschrijving positie op balansdatum 
In de volgende tabel  zijn de resultaat- en balansontwikkelingen gemeten op de balansdatum van 31-

12-2021 opgenomen: 

 

Het resultaat van het boekjaar 2021 is € 88.803 negatief (2020: € 200.660 positief).  

Het eigen vermogen uitgedrukt in percentage van de opbrengsten bedraagt 20,63%. Dit percentage 

wordt sterk beïnvloedt door de (éénmalige) compensatie en bijvoorbeeld ook de zorgbonus welke in 

de opbrengsten zijn opgenomen.. 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 2020 afgenomen naar 53,49%. Dit percentage afgezet tegen hetgeen dat wat wordt gezien als 

‘gezond’ (25-40%) laat duidelijk zien dat de solvabiliteit ruim voldoende is. De liquiditeit heeft in 

2021 tijdelijk onder druk gestaan. Het doorstorten van de zogenoemde boekwaardereparatie            

(€ 864.000) in 2020, dit opvolgend eigen investeringen in de renovatie en het volledig 

voorfinancieren extra coronakosten in 2020 en ook geheel 2021 zorgde voor grote uitstroom van 

liquiditeit, pas met het financieel afrekenen van het wettelijk budget 2020 medio september, is de 

liquiditeit weer op het niveau wat gewenst is. Continue monitoring blijft wel noodzakelijk.  

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. 

 

Resultaatratio

Resultaatratio Verslagjaar Vorig jaar

Resultaatratio: -0,98% 2,38%

Resultaat boekjaar -88.803 200.660

Totale opbrengsten boekjaar 9.066.430 8.429.250

Liquiditeit

Liquiditeit Verslagjaar Vorig jaar

Liquiditeit 125,34% 118,20%

Vlottende activa (inclusief liquide middelen) 1.847.973 1.468.553

Totaal kortlopende schulden 1.474.316 1.242.444

Solvabiliteit

Solvabiliteit Verslagjaar Vorig jaar

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 53,49% 60,21%

Totaal eigen vermogen 1.870.612 1.959.416

Balanstotaal 3.497.093 3.254.250

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 20,63% 23,25%

Totaal eigen vermogen 1.870.612 1.959.416

Totaal opbrengsten 9.066.430 8.429.250
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Analyse en toekomstverwachting 
Inmiddels is het jaar 2022 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 2022 en daarmee 

samenhangende begroting 2022 zijn uitgewerkt. De begroting 2022 sluit positief, maar kent de 

nodige aandachtspunten. Waar Eilandzorg vooral op het intramurale segment positieve resultaten 

behaalt en daarmee de mindere financiële prestaties van andere segmenten aanzuivert, is in 

begroting 2022 toekomst minder vanzelfsprekend  zijn. Met name in de wijkverpleging 

zorgverzekeringswet ligt daar een belangrijke opgave. Dit samen met arbeidsmarktproblematiek dat 

stichtingsbreed een vraagstuk is. Eilandzorg is hierin niet uniek, dit geldt vrijwel voor de gehele 

sector. 

Tijdens de coronaperiode, waar Eilandzorg te maken heeft gehad met snel wisselende speelvelden is 

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

omstandigheden. De continuïteit van zorg is steeds gewaarborgd geweest. Daarin is Eilandzorg wel 

uniek en dit stemt positief dat de opgaven die er naar de toekomst toe liggen voortvarend worden 

opgepakt.   

Zierikzee, 20 mei 2022 
 
 
M.C.E. de Jong-Cox 
Directeur/bestuurder 


