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HOOFDSTUK 1    -   VOORWOORD  
  
 
 
De handen ineen!’, dat was het motto in 2017. En dat hebben we gedaan, op alle niveaus. 
Het heeft gezorgd voor mooie processen en mooie resultaten. We hebben op vele manier 
gewerkt aan het leefplezier van onze cliënten en natuurlijk hebben we ons enorm ingespan-
nen op de moeilijke arbeidsmarkt. Een prachtige wervingscampagne, nieuwe bedrijfskleding 
die onze trots een impuls heeft gegeven, de vele honderden stagiaires die we hebben bege-
leid en de grote investeringen in het opleiden van medewerkers en het begeleiden van teams 
met ‘teamspirit’ mogen hierin zeker worden genoemd. 
 
Financieel hebben we met elkaar de begroting gerealiseerd, mede door het project ‘samen 
sturen doen we zo!’. Kwalitatief hebben we stappen voorwaarts gemaakt: de inzet van de 
teams, vrijwilligers, opleiden en trainen en de ondersteuning van kwaliteitsverpleegkundigen; 
alles heeft bijgedragen aan een positiever resultaat op onze kwaliteitsdossiers.  
De nieuwbouwprojecten in Rhenen, Doorn en Bunnik zullen de kwaliteit van wonen verbete-
ren. En we hebben onszelf laten zien aan de buitenwereld: de bescheidenheid voorbij, zullen 
we maar zeggen. We bloggen, vloggen en vertellen onze verhalen over het mooiste wat er 
is: werken aan het leefplezier van zo’n 1600 kwetsbare ouderen en aan het werkplezier van 
de 1200 medewerkers die dit dagelijks met elkaar neerzetten!  
 
Natuurlijk is er nog genoeg te doen. Niets voor niets is het thema van 2018: verbeteren en 
vernieuwen. Onvermoeibaar werken we verder en we halen hierbij inspiratie onder andere uit 
onze QuaRijnlandse beweging, met koploperteams, waar heel veel energie en enthousiasme 
uit voortkomt.  
 
De organisatie is volop in beweging, werkend aan vele mooie ontwikkelingen. Eigenlijk teveel 
om op te noemen. Kijk voor een impressie op ons digitale jaarverslag. 
 
Bij QuaRijn groeien we: op naar de best mogelijke zorg en waardigheid voor onze cliënten. 
Op naar meer trots voor ons allemaal, we hebben het mooiste vak wat er bestaat! 
 
 
 
Mirjam Hagen, 
Bestuurder QuaRijn 
 
 
 
 
  
  

https://quarijn.nl/jaarverslag-2017
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HOOFDSTUK 2   -   PROFIEL VAN DE ORGANISATIE   
 
 
 
2.1  Algemene identificatiegegevens 
 
Tabel: Algemene identificatiegegevens Stichting QuaRijn 
 
  
Naam verslagleggende rechtspersoon 
 

 
Stichting QuaRijn  

Adres Gansfortstraat 4 
Postcode 3961 CR 
Plaats Wijk bij Duurstede 
Telefoonnummer 0343 459460 
Identificatienummer BRZA/Kamer van Koophandel  30271006 
E-mailadres info@quarijn.nl  
Internetpagina www.QuaRijn.nl 
 
 

  Tabel: Algemene identificatiegegevens KBC B.V. 
 

 
Naam verslagleggende 
rechtspersoon 
 

 
QuaRijn Kennis- en BehandelCentrum B.V. 

Adres Bergweg 2 
Postcode 3941 RB  
Plaats Doorn 
Telefoonnummer 0343 474849 
Identificatienummer BRZA/KvK  30269964 
E-mailadres KBC@QuaRijn.nl  
Internetpagina www.QuaRijn.nl 

 
 

Tabel: Algemene identificatiegegevens De Tabakshof B.V. 
 

 
Naam verslagleggende 
rechtspersoon 
 

 
De Tabakshof B.V . 

Adres Gansfortstraat 4 
Postcode 3961 CR 
Plaats Wijk bij Duurstede 
Telefoonnummer 0343 459460 
Identificatienummer BRZA/KvK  50349295 
E-mailadres info@detabakshof.nl 
Internetpagina www.tabakshof.nl 

 
  

mailto:info@quarijn.nl
http://www.quarijn.nl/
mailto:KBC@QuaRijn.nl
http://www.quarijn.nl/
mailto:info@detabakshof.nl
http://www.tabakshof.nl/
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2.2  Structuur van het concern 
 

          QuaRijn thuis en in de buurt … 
 

 
 
 
Het werkgebied van QuaRijn ligt globaal gezien tussen de A12 aan de noordkant en de 
Lek/Nederrijn aan de zuidkant. We leveren een breed pakket aan diensten, voornamelijk 
voor ouderen: van lichte huishoudelijke basis zorg aan huis tot zware residentiële zorg in een 
verpleeghuisomgeving met specialistische kennis en behandelmogelijkheden. QuaRijn is 
thuis in alle dorpen en kernen in haar werkgebied, als een goede buur van de senioren die er 
wonen: dichtbij, gedreven, nieuwsgierig en … met vertrouwen. We werken zo veel als 
mogelijk kleinschalig vanuit de wensen en behoeften van de cliënt.   
 
 
We hebben ons werkgebied ingedeeld in twee regio’s:   

• Regio Kromme Rijnstreek, Veenendaal en Rhenen   
• Regio Utrechtse Heuvelrug   

 
Het QuaRijn Kennis- en Behandel Centrum (KBC) heeft 4 vestigingen: 

• Het Zonnehuis, Doorn   
• Over het Spoor, Veenendaal (dependance) 
• De Koekoek, Veenendaal (dependance) 
• De Schermerij, Leersum (dependance) 
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Stichting QuaRijn heeft een Raad van Toezicht met zes leden en een eenhoofdige Raad van 
Bestuur (Hoofdstuk 5). De Raad van Bestuur wordt ondersteund door het managementteam. 
 
De Raad van Bestuur en het managementteam (MT) staan samen voor de aansturing van 
QuaRijn. Het MT levert bijdragen aan de koers - en het op koers houden - van de 
organisatie. Ze monitort, informeert, inspireert en ondersteunt de ontwikkeling van QuaRijn. 
Het MT wordt gevormd door: 
 
Regiomanagers  
- Utrechtse Heuvelrug   Ir. J.C.G. (Hans) Visser  
- Kromme Rijnstreek, Veenendaal   
  en Rhenen   F. B. (Fred) Busschers (tot 1 september) 
      M. (Michiel) Moes (per 1 september 2017) 

   
 
Manager QuaRijn Kennis- en  
  BehandelCentrum  Drs. M.I. (Maureen) Meijlis   
 
Manager HR  Ir. N.L.H.M. (Nicole) van Wolven   
 
Manager Bedrijfsvoering  A.T.H. (Anno) Nijholt MBA     
 
Bestuurssecretaris  W.C.M. (Wendelies) van der Meulen 
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2.3 Kerngegevens  
 
 
Tabel: Toelatingen Stichting QuaRijn 2017:  

 
Intramurale locaties + VPT 
 

 
Cat. 

 
Doelgroep 

  

     
Het Zonnehuis Zwaar Somatisch  Extramurale zorg WLZ 
 Zwaar Psychogeriatrisch  Doorn, Beatrix 
De Ridderhof Zwaar Psychogeriatrisch  Leersum / Amerongen 
 Licht Verzorging  Wijk bij Duurstede 
Ewoud & Elisabeth Gasthuis Zwaar Psychogeriatrisch  Bunnik 
 Licht Verzorging  Rhenen / Veenendaal / Renswoude 
 Zwaar Somatisch   
Bunninchem Licht Verzorging   
 Zwaar Verzorging  Extramurale zorg Wmo 
Beatrix Licht Verzorging  Utrechtse Heuvelrug 
De Tabakshof VPT Psychogeriatrisch  Wijk bij Duurstede 
De Schermerij VPT Somatisch   Bunnik 
Over het Spoor  VPT Somatisch   Rhenen / Veenendaal / Renswoude 
De Koekoek,  VPT Psychogeriatrisch   
Ewoud & Elisabeth Gasthuis VPT Somatisch en PG   
Bunninchem VPT Somatisch en PG   
Beatrix VPT Somatisch en PG   

 
 
Wmo - voor de uitvoering van functie huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo heeft 
QuaRijn contracten afgesloten met de gemeenten Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Rhenen, 
Renswoude, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug.   
 
Tabel: Stichting QuaRijn levert in 2017 de zorg binnen diverse wettelijke kaders: 
 
 
Huishoudelijke verzorging   

 
WLZ/Wmo 

 
Beschermd wonen 

 
Wmo 

 
Begeleiding 

 
WLZ/Wmo 

 
Persoonlijke verzorging 

 
WLZ/ZvW 

 
Verpleging  

 
WLZ/ZvW 

 
Behandeling 

 
WLZ/ZvW 

 
Verblijf op grond van de WLZ 

 
WLZ 

 
1e Lijns verblijf 

 
ZvW 
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Tabel: Stichting QuaRijn biedt in 2017 zorg aan de doelgroepen: 
 
 
Psychiatrische aandoening 
 
Psychosociale problemen 
 
Geriatrische revalidatie 
 
Somatische aandoening of beperking 
 
Psychogeriatrische aandoening of beperking 
 
CVA-cliënten 
 
Orthopedische cliënten   
 
Cliënten met Korsakov 
 
1e Lijns verblijf 

 
QuaRijn biedt haar zorg- en dienstverlening zoveel als mogelijk integraal - samenhangend - 
aan, met aandacht voor kwaliteit en een totaalpakket. We leveren de zorg en diensten zowel 
thuis bij de cliënt als op onze locaties: zorg- en dienstverlening met en zonder verblijf.   
 
We leveren ook private zorg- en dienstverlening, hetzij gefinancierd door een PGB, hetzij 
deels of geheel gefinancierd door de cliënt zelf. 
 
De Tabakshof (B.V.) 
In 2010 heeft QuaRijn de B.V. De Tabakshof opgericht met stichting QuaRijn als enig aan-
deelhouder. De werkzaamheden van/in de B.V. worden uitgevoerd op de begane grond van 
de locatie De Tabakshof aan Het Bosje 11 in Elst, provincie Utrecht. De Tabakshof biedt 
gespecialiseerde zorg aan maximaal 13 mensen met dementie, met veel persoonlijke aan-
dacht en maatwerk. Bij De Tabakshof werken we met een grotere bezetting aan medewer-
kers in vergelijking tot de reguliere zorg. Voor deze bijzondere zorg betalen de bewoners 
naast de reguliere eigen bijdrage (op grond van de WLZ en hun inkomen) een eigen bijdrage 
aan De Tabakshof/QuaRijn.   
 
Kennis en Behandel Centrum B.V. 
Deze juridische entiteit c.q. de B.V. – met stichting QuaRijn als enig aandeelhouder - is op-
gericht om de activiteiten van het KBC in onder te kunnen brengen. We hebben daar nog 
geen vervolg aan gegeven. De activiteiten van het KBC vinden plaats binnen de stichting 
QuaRijn.  
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HOOFDSTUK 3   -   KERNPRESTATIES   
 
Tabel: Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten 2017  
 
 
Cliënten 
 

 

 
Aantal cliënten met verblijf (ZZP, VPT, 1e lijns verblijf en beschermd wonen) per 
einde verslagjaar 

 
527 

 
Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 

 
123 

 
Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 

 
1.163 

 
Capaciteit 
 

 

 
Aantal beschikbare plaatsen met WLZ-verblijf per einde verslagjaar 

 
498 

 
Productie 
 

 

 
Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar  

 
51.599 

 
Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 

 
92.422 

 
Aantal dagen VPT 

 
34.932 

 
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 

 
26.603 

 
Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 

 
72.117 

 
Aantal uren Wmo huishoudelijke verzorging 

 
92.391 

 
Personeel 
 

 

 
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  

 
1.134 

 
Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 

 
569 

 
Bedrijfsopbrengsten 
 

 

 
Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 

 
49.406.346 

 
Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  

 
45.670.547 

 
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 

 
3.451.875 
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HOOFDSTUK 4   -   MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN   
 
 
 
4.1  Dialoog met stakeholders  
 
QuaRijn werkte ook in 2017 samen met haar stakeholders: gemeenten (dementie vriende-
lijke gemeenten), ketenpartners, welzijnsorganisaties, opleidingsinstituten, woningbouw-
corporaties, zorgorganisaties en financiers. Onze professionals werken samen met 
specialisten (ziekenhuizen) en huisartsen. 
 
  
4.2  Samenwerkingsrelaties 
 
QuaRijn zoekt graag de samenwerking met andere organisaties en instellingen. We zijn 
ervan overtuigd dat samenwerking meer oplevert voor onze cliënten. De inhoud en de 
omvang van de relaties zijn zeer verschillend.  
 
In de tabel staat een opsomming van de relaties met een korte omschrijving van de samen-
werking met QuaRijn in 2017. De lijst is niet uitputtend. 
 
Tabel: Samenwerkingsrelaties 2017   
 

 
1. VVT 
 

 

ISZ De Brug Ketenafspraken orthopedie, CVA  
Netwerk ketenzorg Dementie UH 
ANW-diensten arts 
Maaltijdservice 

 Gezamenlijke huisvesting 
Netwerk ketenzorg Dementie UH 

 Ketenafspraken ZorgThuis 
 Netwerk ketenzorg Dementie UH 
Edelweiss Doorn Samenwerking met KBC inzake levering behandelingen en 

advisering beweegactiviteiten 
Zorggroep Marijke (Huize Marijke, De 
Wingerd, Wijkse Hof) 

Behandeling en consultatie 

King Arthur Groep Pilot: passende daginvulling, ihkv dementie vriendelijke wijk 
Veenendaal 
Project: hulpmiddelen voor nop 

Stichting Zorgcentra De Betuwe Samenwerking GRZ (geriatrische revalidatie zorg) 
Vitras/CMD Samenwerking GRZ 
Interakt Contour Samenwerking GRZ 
Charim  
Altrecht Samenwerkingsovereenkomst consulentschap ten behoeve 

van doelgroep dubbelproblematiek en Korsakov in Het 
Zonnehuis   
Begeleiding en consultatie voor bovengenoemde afdelingen 
Consultatie voor QuaRijn binnen het werkgebied van Altrecht 
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Omnios Tandheelkundige zorg binnen QuaRijn  
Apotheek Koert – tot 1 november 
Vanaf 1 november: 
-  Apotheek Het Bosje, Elst/Amerongen 
- Apotheek Van Zanten, Zeist 
- Apotheek Kerkewijk, Veenendaal 

Levering medicatie 
Logistiek medicatie 
Consultatie 

 
3. Woningbouwcorporaties 
 

 

Habion, Houten Eigenaar Bunninchem en aanleunwoningen 
Eigenaar Hof van Rhijnwijck, Odijk 
Eigenaar Weerdenhof, Werkhoven 

Woonzorg Nederland, Amstelveen Eigenaar Ewoud en Elisabeth Gasthuis en aanleuncomplexen 
Engkstede en Gansstede 
Eigenaar De Schermerij, Leersum 
Eigenaar Hollandia Staete, Veenendaal 
Eigenaar Over het Spoor, Veenendaal 
Eigenaar De Ridderhof, Amerongen 
Samenwerking woningtoewijzing 

Woningstichting Volksbelang, Wijk bij 
Duurstede 

Eigenaar ‘Oranjepoort’ in Langbroek 

Woningstichting Cothen Eigenaar Woon-zorgcomplex Cothen 
Heuvelrug Wonen, Doorn Eigenaar aanleuncomplex bij Beatrix 

Samenwerking woningtoewijzing 
Woningbouwvereniging Amerongen  Eigenaar huurdersgedeelte Trompstaete, Maarn 

Eigenaar ontmoetingscentrum in Amerongen 
Rhenam Wonen,  
voorheen Rhenense Woningstichting 

Eigenaar De Tabakshof 
Ontwikkeling kleinschalige voorziening De Linde in Achterberg 

Patrimonium Woningstichting, 
Veenendaal 

Eigenaar De Koekoek, Veenendaal 
Eigenaar Entradatoren, Veenendaal 

Lekstede Wonen, Vianen Ontwikkeling kleinschalige voorziening ‘Scholeneiland’ in 
Bunnik 

Red+, Rotterdam Verkenning ontwikkeling Stationsweg 61, Bunnik 
 
3. Gemeenten 
 

 

Wijk bij Duurstede Wmo – loket (participatie door QuaRijn) 
Uitvoering huishoudelijke zorg en (groeps)begeleiding in kader 
Wmo 
Deelname Zorg om Tafel regio Utrecht Zuid-Oost, samen-
werkende gemeenten bestuurlijke aanbesteding Wmo 
begeleiding 

Utrechtse Heuvelrug Uitvoering huishoudelijke zorg en (groeps)begeleiding in kader 
Wmo 
Samenwerking rond OntmoetingsCentra Dementie 
Netwerk Ketenzorg Dementie UH  
Samenwerking rondom dementievriendelijke gemeente  
Deelname Zorg om Tafel regio Utrecht Zuid-Oost, samen-
werkende gemeenten bestuurlijke aanbesteding Wmo 
begeleiding 
Overleg S1 gelden wijkverpleging in 2017 
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Bunnik Uitvoering huishoudelijke zorg en (groeps)begeleiding in kader 
Wmo 
Ketenzorg Dementie Kromme Rijnstreek 
Deelname Zorg om Tafel regio Utrecht Zuid-Oost, samen-
werkende gemeenten bestuurlijke aanbesteding Wmo 
begeleiding 

Rhenen Uitvoering huishoudelijke zorg en in kader Wmo 
Eenzaamheidsproject ouderen 
Ketenzorg Dementie 
Project Achterberg voor kleinschalige PG zorg 

Veenendaal Uitvoering huishoudelijke zorg en (groeps)begeleiding in kader 
Wmo 
Eenzaamheidsproject ouderen 
Ketenzorg Dementie Veenendaal 
Wijkleerbedrijf in Veenendaal 
Deelname pilot: Veenendaal in Vizier 
Deelname pilot: dementie vriendelijke wijk 

Renswoude Uitvoering huishoudelijke zorg in kader Wmo 
 
4. Welzijn 
 

 

Stichting Binding, Wijk bij Duurstede Voordeurdeler E&E Gasthuis 
Lokaal overleg 
Gezamenlijk vorm geven aan welzijnsaanbod 
Ketenzorg dementie 
Tafeltje-dek-je/maaltijden  
Werving van vrijwilligers 
Maatschappelijke stages 
Project: Wijk voor Elkaar 

Krachtig Kromme Rijn, Bunnik Werving van vrijwilligers 
Stichting Seniorenactiviteiten Bunnik Ontwikkeling samenwerking welzijnsactiviteiten senioren 
Stichting Tafeltjedekje Bunnik Maaltijden aan zelfstandig wonende ouderen 
Stichting Welnúh, UHR Samenwerking vervoer naar dagactiviteitencentra 

Participatie in dorpsnetwerken 
Overname open eettafel projecten 

Alleman Welzijn Dagverzorging en project eenzaamheid ouderen 
Alzheimer NL, Veluwe Vallei-Grebbe Gebruik OC Veenendaal en afstemming programma 
Stichting Buurtwelzijn Buurtbewoners via een digitale weg met elkaar verbinden, 

gericht op 65-plussers 
Welzijn Veenendaal (Veens) WijkLeerbedrijf 

Werving van vrijwilligers 
Meander Omnium, Zeist Maatschappelijke stages 
 
5. Eerste lijn functies 
 

  

Huisartsen SO als consultant van de huisarts 
Consultatie en samenwerking met paramedici 
Gezamenlijk vorm geven aan huisartsenzorg bij ouderen in het 
zorgcentrum 
Ketenoverleggen - zorgconsulent SBQ 

Apotheken Distributieafspraken m.b.t. zorgvuldige levering medicatie 
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Fysiotherapie Verhuur ruimten 
Fysiofitness 

Eerstelijns partners Ontwikkeling ketenzorg aan senioren in Wijk bij Duurstede 
Zorgtoeleidingsoverleg zorgcentrum-thuiszorg-Altrecht Bunnik 
en Wijk bij Duurstede 

Huisartspraktijk Ewoud en Elisabeth Voordeurdeler E&E 
Ontwikkelen huisartsenzorg in samenwerking met KBC 
Verbinden 1e en 2e lijn 

Steppings Stones (Poort van Wijk en 
Villa Regina) 

Consultatie SO en psychologen 
Behandeling eerste lijn 
MBVO 
Verpleegkundige achterwacht 

 
6. Ziekenhuizen 
 

  

Diakonessenhuis Ketenafspraken orthopedie en CVA 
Samenwerking fysiotherapie schoudernetwerk 
Verhuur polikliniekruimten Doorn 
Samenwerking GRZ  

Ziekenhuis Gelderse Vallei Netwerk ouderenfysiotherapie 
Ketenafspraken Zorgpaden en ZorgThuis 
Samenwerking Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 
Samenwerking Eerstelijns Verblijf (ELV) 
Directieoverleg verpleeghuizen 
Ketenoverleg extramuraal 

Meander Samenwerkingsovereenkomst ketenzorg GRZ 
MRC Revalidatiecentrum Samenwerkingsovereenkomst GRZ 

Gebruik zwembad MRC door bewoners Korsakov 
 
7. Opleidingspartners 
 

 

SBB Kwaliteitsbeoordelaar 
Wijkleerbedrijf Veenendaal 

SVOZ Opleidingen in de zorg 
ROC A12 Samenwerking leerwerktraject De Koekoek 

WijkLeerbedrijf Veenendaal 
Christelijke Hogeschool Ede Samenwerking leerwerktraject De Koekoek 
Hoornbeeck college Amersfoort Samenwerking leerwerktraject De Koekoek 

Samenwerking leerlocatie Bunninchem 
Hogeschool Utrecht Opleiding fysiotherapie 

Opleiding logopedie  
Samenwerking leerlocaties Het Zonnehuis, Bunninchem en 
E&E Gasthuis 

MBO Utrecht Samenwerking leerlocatie E&E Gasthuis 
ROC Rivor Samenwerking leerlocatie E&E Gasthuis 
ROC Midden Nederland, Utrecht Samenwerking leerlocatie Bunninchem 
ROC Midden Nederland, Amersfoort Samenwerking leerlocatie Het Zonnehuis 
HAN Opleiding ergotheratpie 
VU medisch centrum/Gerion  Opleiding SOG 
RINO Groep Opleiding GZ-psycholoog (PIOG) 
V&R Academie Awareness en crisismanagement trainingen 
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Zorg voor Kennis Trainingen indiceren en Omaha 
 
8. Kennisnetwerken 
 

 

VU Amsterdam-verpleeghuizen 2007 Patiëntenzorginnovatie 
Kwaliteitsverbetering 
Onderwijs 
Onderzoek 

IVVU Ondersteuning beleidsprocessen in de provincie 
Optreden naar derden (Zorgkantoor) namens gezamenlijke 
instellingen 

Utrechtzorg Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn regio Utrecht 
 
9. Diversen 
 

 

Technica ICT-partner 
Actiz Brancheorganisatie VVT 
Focus Cura, de ZorgCentrale Dienstverlening op het gebied van alarmering 
Hevo Algemeen adviseur bouw- en projectmanagement nieuwbouw 

Het Zonnehuis 
Immediator bemiddeling bedrijfsartsen Bedrijfsarts 
Stichting Alzheimer Nederland Mantelzorgbijeenkomsten regio Bunnik/Alzheimercafé 

Mantelzorgbijeenkomsten regio UHR/Alzheimercafé 
Partner in ketenzorg dementie 
Partner diverse dementievriendelijke projecten 

Praktijk voor fysiotherapie Weustink Voordeurdeler E&E  
Samenwerking KBC fysio, ergo en logo, 1e en 2e lijn 

Stichting Boogh Integreren groep NAH cliënten in dagcentrum E&E 
Kinderdagverblijf De Rakkers Voordeurdeler E&E 

Activiteiten voor kinderen en senioren 
Kinderdagverblijf SKDD Voordeurdeler/huurder in Beatrix 
Kwintes Voordeurdeler/huurder in Beatrix 
Parknet Regionale zorg en dienstverlening multidisciplinair Parkinson-

patiënten 
Voedselbank Bunnik Uitgiftepunt voedselpakket 
Ziel van Wijk Verbinding leggen met organisaties uit Wijk bij Duurstede 
Hospice Duurstede Ondersteuning Hospice met diensten 
Stichtingen Vrienden van 
- het E&E Gasthuis 
- Het Zonnehuis 
- De Schemerij 
- Beatrix 
- Bunninchem 

Zetten zich in voor de aanschaf van extra voorzieningen voor 
alle bewoners/cliënten 

Willem van Abcoude Stichting Heeft als doelstelling: steunen van ouderen en organisaties die 
zich inzetten voor de ouderenzorg, w.o. de vrienden van het 
E&E 

Stichting Seniorenplatform Utrechtse 
Heuvelrug 

Contacten rondom veranderingen in het veld 
Werkconferentie ‘dementie in beeld’, Maarn 

Stichting Reinaerde Project: hulpmiddelen voor nop 
Praktijk Elies Eikelenboom 
Caesartherapie 

Voordeurdeler/huurder praktijkruimte in Beatrix 
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Heuvelrug Medisch Centrum Voordeurdeler/huurder praktijkruimte in Beatrix 
Fysiotherapie Nederveluwe Samenwerking eerstelijnspraktijk t.b.v. geriatrie fysiotherapie 

en overige KBC-disciplines 
Regionale Sociale Dienst/Project De 
Verleiding 

Vrijwilligerswerk voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt 

Verkeersschool Noordam, Driebergen Testritten rolstoelbus (zowel medewerkers als vrijwilligers) 
 
 
 
4.3 Samenwerken – leernetwerk  
 
QuaRijn heeft samen met Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) en Woon- en Zorgcen-
trum Avondlicht een leernetwerk gevormd. Het netwerk wordt gevormd door de bestuurders, 
de kwaliteitsmedewerkers en afhankelijk van het thema, aangevuld met inhoudsdeskun-
digen. In 2017 zijn onder andere de kwaliteitsplannen besproken. De ervaringen met het 
leernetwerk zijn positief.   

Naast het leernetwerk is er een intensivering van het de samenwerking van de Geriatrische 
Revalidatie Zorg (GRZ) met andere zorgaanbieders (De Betuwe, SZR, Maas & Waal). Zo is 
er in 2017 een gezamenlijke opleiding voor GRZ verzorgenden gestart.  
 
 
4.4 Economische meerwaarde voor de samenleving   
 
Als zorg- en diensterlener voor ouderen levert QuaRijn met haar ruim 1100 medewerkers 
een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio.  
 
Op veel locaties kunnen scholieren terecht voor de invulling van hun maatschappelijke 
stage(s). Op onze leerlocaties (Het Zonnehuis, De Koekoek, Bunninchem en het Ewoud & 
Elisabeth Gasthuis) werken we nauw samen met ROC’s en HBO opleidingen. Ruim 300 
honderd stagiaires-in-de-zorg gaven in 2017 bij QuaRijn het praktijkgedeelte van hun 
opleiding vorm. Op deze wijze levert QuaRijn een actieve bijdrage aan het opleiden van 
(zorg) studenten en scholieren.   
 
 
4.5  Milieu- en duurzaamheidsaspecten 
 
QuaRijn besteedt aandacht aan het terugdringen van de belasting van het milieu. We gaan 
zuinig om met materialen en scheiden afval waar mogelijk.  
 
Bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten besteedt QuaRijn aandacht aan duurzaam 
bouwen en actuele vormen van energiebesparing. De nieuwbouw van Het Zonnehuis zal 
geheel gasloos gebouwd worden. 
 
Ook bij renovatie kijken we naar energiezuinige alternatieven, zoals bij de vervanging van 
traditionele verlichting door LED-verlichting.  
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4.6  QuaRijn actief met sponsoring van maatschappelijke doelen 
 
QuaRijn participeert actief in lokale initiatieven, zoals deelname aan overleg tussen lokale 
gemeenteraadsleden en maatschappelijke organisaties. Daarnaast ondersteunen wij klein-
schalige, lokale initiatieven.  
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HOOFDSTUK 5   -   TOEZICHT, BESTUUR en MEDEZEGGENSCHAP 
 
 
 
5.1  Governancecode  Zorg 
 

1. Goede Zorg 
De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van 

goede zorg aan cliënten. 
 
Stichting QuaRijn hanteert in 2017 de Governancecode Zorg, de code voor goed bestuur en 
toezicht en een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waar-
borgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van QuaRijn 
en het maatschappelijk vertrouwen.  
 

4. Inrichting governance 
De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk 

voor de governance van de zorgorganisatie en naleving van de code. 
 
Het functioneren van de stichting is vastgelegd in de statuten. De samenstelling, benoeming, 
functioneren, bevoegdheden etc. van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn 
vastgelegd in reglementen. Zowel statuten als reglementen dateren van oktober 2009, de 
oprichting – fusiedatum – van QuaRijn. Ze worden in 2018 aangepast aan de Governance-
code Zorg, waarbij we gebruik zullen maken van de modellen van NVTZ en NVZD, de 
beroepsverenigingen in de zorg van respectievelijk toezichthouders en bestuurders. 
 

 
5.2  Raad van Toezicht   
 

6. Verantwoord toezicht 
De Raad van Toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke  

doelstelling van QuaRijn 
 

De Raad houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang 
van zaken in de stichting en is tevens sparringpartner van de Raad van Bestuur. De leden 
van de Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de 
stichting en de met haar verbonden onderneming(en). 
 
De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg 
(NVTZ). 
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Tabel: Samenstelling Raad van Toezicht Stichting QuaRijn 2017  
 

 
Naam  
 

 
Functie(s) 

 
Nevenfunctie(s) 

 
Aan- & 
Aftreden 

 
M/V 

 
T.J.H. (Dirk) Elsen  
Mr., LL.M 
Voorzitter RvT  
Remuneratiecie, lid  
Delegatie RvT naar 
CCR 
 

 
Director Emerging Markets, 
Triodos Investment 
Management, Zeist 

 
Bestuurslid, Triodos Renewables 
Energy Development Fund 
Non-executive director, Avishkaar 
Venture Management Services Private 
Limited, Mumbai, India 
 

 
01-01-2015 
31-12-2018 

 
M 

 
J.H. (Jan) van Wijk  
Drs. MSM 
Vice-voorzitter RvT 
Remuneratiecie, 
voorzitter  
Commissie Kwaliteit & 
Veiligheid, voorzitter 
Delegatie RvT naar OR 

 

 
Bestuurder Stichting 
Zorggroep Amsterdam-Oost 
 

 
 
 

 
01-01-2011 
31-12-2018 

 
M 

 
E. Sas (Eddy) 
Ing. MBA 
Auditcommissie, lid 
 

 
Algemeen directeur Stichting 
Centrum ’45 en Equator 
Foundation: Landelijk 
behandelcentrum voor 
Psychotrauma 
 

 
Lid Raad van Toezicht Stichting De 
Driestroom, Elst 
 

 
01-01-2014 
31-12-2017 
 

 
M 

 
M.H.W.H. (Marleen) van 
Wegberg 
Op voordracht Centrale 
Cliëntenraad 
Delegatie RvT naar 
CCR en OR 
Commissie Vastgoed, 
lid 
 

 
Coach en docent, Centrum 
voor mensontwikkeling, Wijk 
bij Duurstede 

 
Lid Raad van Commissarissen 
Woningbouwvereniging Vallei Wonen, 
Woudenberg   

 
01-03-2013 
28-02-2017 
 

 
V 

 
A.L.C. (Annette) 
Tymann  
Drs.  
Auditcommissie, 
voorzitter 
Commissie Vastgoed, 
lid 

 

 
Zelfstandig interim- en 
project-manager Tymann & 
Snel, Tymann 
Teamontwikkeling en 
Executive Coaching 

 
Lid Raad van Toezicht AKJ, 
vertrouwenspersonen in de jeugdhulp 

 
01-01-2012 
31-12-2019 

 
V 

 
R. (Remco) Vissink  
Mr. 
Commissie Kwaliteit & 
Veiligheid, lid 
Commissie Vastgoed, 
voorzitter 

 

 
Advocaat Dudok bouw- en 
vastgoedrecht, Amsterdam 

 
Lid Visyn 
Partner Stichting Zorgvastgoed.nl 

 
01-01-2012 
31-12-2019 

 
M 
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5.2.1 Informatievoorziening Raad van Toezicht   
 
Documenten - de Raad van Toezicht ontvangt structureel:   

• Begrotingen en Jaarrekeningen van: QuaRijn, KBC BV, De Tabakshof BV 
• Jaarverslag Maatschappelijke Verantwoording 
• Managementletter 
• Accountantsverslag 
• Kaderbrief 
• Kwartaalrapportages: kwalitatieve verantwoording en financieel, incl. risicobeheersing  
• Bestuurlijke reflectie bij de kwartaalrapportages   
• Verslagen van de bijeenkomsten van de toezichtcommissies: audit, vastgoed en 

kwaliteit & veiligheid   
• Verslagen van de bijeenkomsten van de remuneratiecommissie  
• Verslagen van de overlegvergaderingen van de RvB met de Ondernemingsraad 
• Verslagen van de overlegvergaderingen van de RvB met de Centrale Cliëntenraad 
• Notitie Raad van Bestuur aan Raad van Toezicht voorafgaand aan iedere 

vergadering van de Raad van Toezicht, met een toelichting op de agendapunten en 
actuele informatie over nieuwe en lopende zaken (voortgang) en ontwikkelingen 
binnen QuaRijn, haar omgeving en de sector.  

 
Bijwonen vergaderingen medezeggenschap: 

• Het RvT-lid dat is benoemd op bindende voordracht van de Centrale CliëntenRaad 
(CCR), woont een aantal keren per jaar een overlegvergadering van een of meerdere 
lokale cliëntenraden bij. In 2017 was dat in het voorjaar bij De Tabakshof en in sep-
tember bij Beatrix. 

• De delegaties OR en CCR van de RvT wonen tweemaal per jaar de overlegvergade-
ringen van de bestuurder met respectievelijk de OR en de CCR bij. In 2017 was dat 
op 30 mei en 31 oktober (OR) en 14 februari en 7 november (CCR)  

Deelname/aanwezigheid RvT-leden bij QuaRijn bijeenkomsten: 
• QuaRijn Nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers, 10 januari 
• Vrijwilligersavond ‘circus Sijm’ in Wijk bij Duurstede, 19 april 
• 1e QuaRijnlandse bijeenkomst voor interne stakeholders (RvT, MT, RvB, TM’s, OR, 

CCR), 8 juni 
• 2e QuaRijnlandse bijeenkomst voor interne stakeholders (RvT, MT, RvB, TM’s, OR, 

CCR), 24 augustus 

Werkbezoeken: 
• De bijeenkomsten van de commissie kwaliteit & veiligheid vinden op wisselende 

locaties plaat. De leden van deze commissie leggen vaak voorafgaand aan hun 
bijeenkomst een werkbezoek af aan een afdeling van de betreffende locatie.  
In 2017 was dat op 13 juni en 19 december. 

• Leden van de RvT brengen werkbezoeken aan afdelingen. De voorzitter heeft op 24 
augustus ‘s ochtends meegelopen met de teammanager zorg & welzijn in Beatrix. 
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Medewerkers uitnodigen bij de RvT-vergadering: 
De Raad van Toezicht nodigt graag medewerkers uit om ‘hun’ onderwerp toe lichten in een 
RvT-vergadering en met hen daarover van gedachte te wisselen. Op 6 maart heeft de pro-
jectleider ECD een kijkje gegeven in het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) en in de stand 
van zaken daarvan bij QuaRijn.   
 
Jaarlijkse bijeenkomst Raad van Toezicht – Managementteam: 
De Raad van Toezicht en Managementteam organiseren jaarlijks een bijeenkomst om met 
elkaar een thema uit te diepen. Voor de bijeenkomst op 2 oktober stonden drie onderwerpen 
op het programma: stand van zaken portfoliobeleid 2016, de kansen voor QuaRijn - een ver-
kenning (met een externe deskundige) en QuaRijnlands: de aanloop, stand van zaken en de 
plannen. Daar is geconcludeerd dat de restaurants/keukens (de warme maaltijdvoorziening) 
en de huishoudelijke hulp Wmo niet kostendekkend draaien en dat maatregelen op korte 
termijn nodig zijn. In 2017 zijn voor beide producten onderzoeken ingesteld: naar mogelijk-
heden om binnen het budget te werken. Besluitvorming wordt begin 2018 verwacht.   
 
 
5.2.2 Continue Ontwikkeling 
 

7.Continue ontwikkeling 
De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 

deskundigheid 
 
Evaluatie functioneren  

• De leden staan steeds na afloop van iedere vergadering, in een besloten bijeen-
komst, kort stil bij het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van 
de leden afzonderlijk. 

• De Raad van Toezicht evalueert elk jaar haar functioneren, het functioneren van de 
Raad van Bestuur en de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van 
Bestuur en iedere drie jaar met een extern begeleider. De statuten, de reglementen 
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de Zorgbrede Governancecode 2010 
dienden bij de zelfevaluatie - aan de hand van de NVTZ-vragenlijst - op 6 december 
2016 als leidraad. De uitkomsten zijn besproken tijdens de RvT-themadag op 6 
maart 2017.   

 
Professionalisering en ontwikkeling  
In 2017 heeft de Raad van Toezicht en hebben de leden van de raad afzonderlijk diverse 
scholingen/trainingen gevolgd en bijeenkomsten bijgewoond: 

• Grondlijn, 15 september 2017, naar nieuw Rijnlands Toezicht 
• Symposium Senior & Wonen, toekomst bestendig wonen voor senioren, 

Vastgoedjournaal, september 2017  
•  Masterclass De Kunst van het vragenstellen, Diemen en Van Gestel, 15 december 

2017  
• scholing Good Governance, prof. Houwen Dirkzwager, 26 juni 2017  
• Masterclass Ethiek van governance en governance van ethiek, VTW Academie, 27 

november 2017. 
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Transparantie 
De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg 
(NVTZ). Als lid van de NVTZ neemt de Raad van Toezicht automatisch deel aan het pro-
gramma Goed Toezicht, dat uitgaat van de drie waarden, belangrijk voor goed toezicht: 
1. Goed beslagen ten ijs: kennisvergaring door middel van scholing  
2. Evaluatie en reflectie voor voortdurende professionalisering 
3. Transparantie voor aanspreekbaarheid en verantwoording. 
Op de website van de NVTZ zijn de contactgegevens van de Raad van Toezicht en de 
jaarlijkse kennis- en competentieontwikkelingen binnen de raad te vinden. 
 
Toezicht en toetsingskader   
In 2016 heeft de Raad van Toezicht een aanzet gemaakt voor een visie op - en een kader 
voor - toezicht, passend bij meer zelfsturing in de organisatie, focus op de bedoeling en 
eigenaarschap (voor operationele zaken) in de primaire zorgteams, mede gebaseerd op  de 
Governancecode 2017 en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het kader is in 2017 vast-
gesteld, samen met het bijbehorende toetsingskader voor de bestuurder. Voor ieder jaar 
wordt specifiek voor dat jaar een toetsingskader opgesteld, uitgaande van de strategische 
doelen en het jaarplan voor dat jaar. Voor toezicht en toetsing wordt onder andere gebruik 
gemaakt van de bevindingen van de drie toezichtcommissies: auditcommissie, commissie 
vastgoed en commissie kwaliteit & veiligheid. 
 
Potentiële (schijn van) belangenverstrengeling cq -tegenstelling 
Naar aanleiding van een melding van een mogelijke (schijn van) belangenverstrengeling 
heeft de Raad van Toezicht een externe deskundige ingehuurd, die afzonderlijke gesprekken 
heeft gevoerd met alle leden van de raad en de Raad van Bestuur. In september is een 
bijeenkomst van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur belegd onder leiding van deze 
deskundige. Geconstateerd is dat er in de onderhavige casus geen sprake was van 
belangentegenstelling, noch van een schijn van belangentegenstelling die noopt tot actie. 
Wel zijn er voor de toekomst afspraken gemaakt over omgaan met een potentiële (schijn 
van) belangenverstrengeling. 
 
 
5.2.3 Commissies van de Raad van Toezicht 
 
Remuneratiecommissie – is ingesteld voor de beoordeling en remuneratie van de Raad 
van Bestuur. De commissie vervult de werkgeverrol namens de Raad van Toezicht. Ze voert 
jaarlijks een functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur en brengt daarover verslag uit 
aan de Raad van Toezicht. Het gesprek wordt gebaseerd op de feedback vanuit de toezicht-
houders, geledingen uit de organisatie en de resultaten over het voorgaande jaar.   
 
Toezichtcommissies - De Raad van Toezicht heeft drie toezichtcommissies ingesteld. De 
samenstelling, taken en bevoegdheden en werkwijze van de commissies zijn vastgelegd in 
de drie reglementen: auditcommissie, commissie kwaliteit & veiligheid en vastgoedcommis-
sie. De leden van de toezichtcommissies beoordelen en bespreken ‘hun’ onderwerpen en 
bijbehorende documenten met de bestuurder en brengen daarvan verslag uit aan de Raad 
van Toezicht, ter voorbereiding op de besluitvorming door de Raad van Toezicht. Van de 
bijeenkomsten van de toezichtcommissies worden korte verslagen gemaakt.  
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De auditcie is in 2017 vier maal, de vastgoedcie drie en de commissie kwaliteit & veiligheid 
twee maal bijeengekomen. 
 
 
5.2.4 Vergaderingen Raad van Toezicht Stichting QuaRijn 
De voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bereiden de vergaderingen 
van de Raad van Toezicht samen voor.  
De Raad van Toezicht is in 2017 vijf maal in vergadering bijeen geweest in aanwezigheid 
van de Raad van Bestuur, met na afloop steeds een korte besloten bijeenkomst, waarin de 
Raad haar eigen functioneren besprak.  
 
Relatie Raad van Toezicht – accountant - De accountant – Verstegen Accountants - wordt 
jaarlijks uitgenodigd voor de bespreking van de jaarrekening van de Raad van Bestuur met 
de auditcommissie. De accountant is eveneens aanwezig in de mei-vergadering van de 
Raad van Toezicht bij de bespreking – en goedkeuring – van de jaarrekening. In 2017 was 
dat op 8 (auditcommissie) en op 23 (Raad van Toezicht) mei. 
 
Besluiten en goedkeuring Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht ziet toe op verantwoord ondernemerschap, toetst of het beleid in 
overeenstemming is met wettelijke en statutaire vereisten en de richtlijnen van de 
Governancecode Zorg en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De Raad 
vergewist zich ervan dat de door de Raad van Bestuur voorgenomen en genomen besluiten 
op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.  
 
Besluiten en goedkeuring van de Raad van Toezicht in 2017: 

• Decharge Raad van Bestuur over het gevoerde beleid in 2016 
• Toezichtkader Raad van Toezicht QuaRijn 
• Toetsingskader en kader beoordeling bestuurder QuaRijn 
• Herbenoemingen Marleen van Wegberg en Eddy Sas voor een tweede termijn per  

respectievelijk per 1 maart 2017 en 1 januari 2018, met positieve adviezen van de 
Raad van Bestuur, de CCR en de OR 

• Jaarrekeningen 2016 van QuaRijn, het QuaRijn Kennis- en Behandelcentrum BV en 
De Tabakshof BV 

• Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2016 QuaRijn 
• Kaderbrief 2018 
• Begroting 2018 
• Handhaving datum aantreden Marleen van Wegberg op 1 maart 2013 en daarmee 

datum aftreden per 28 februari 2017 (1e termijn); 
• Indeling salaris bestuurder QuaRijn onder WNT2 in klasse 3 per 1 januari 2016. 

Onderwerpen besproken door/met Raad van Toezicht   
Naast de documenten die de Raad van Toezicht structureel ontvangt en met de Raad van 
Bestuur bespreekt (zie hiervoor), zijn in 2017 ook besproken:   

• Vastgoed en Nieuwbouwprojecten 
• Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de consequenties voor QuaRijn 
• Governancecode Zorg 2017 
• Teammonitor 
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• Visie op (be)sturing en ontwikkeling van de organisatie; duurzame organisatie 
ontwikkeling met passende (be)sturing 

• Rijnlands denken en handelen 
• Benchmark QuaRijn-VVT 
• Managementletter 
• Kwaliteit bij QuaRijn 
• Portfolio 
• Verzuim 
• Samenwerking geriatrische revalidatie 

 
In de context van het toezicht- en toetsingskader heeft de Raad van Toezicht in 2017 
bijzondere aandacht besteed aan 

• Organisatie ontwikkeling: diverse leden van de Raad van Toezicht hebben deelge-
nomen aan een of meer kennismakingsbijeenkomsten ‘QuaRijnlands’, zorgteams op 
weg naar (meer) zelfstandigheid en zelforganisatie. De Raad van Toezicht kan zich 
weliswaar vinden in het Rijnlands denken en doen, maar stelde tegelijkertijd kritische 
vragen over concrete uitwerkingen van zaken die teams – én de Raad van Toezicht – 
nodig hebben om de voortgang van de kwaliteit, de financiën, de personele inzet en 
de cliënt- én medewerkertevredenheid te kunnen monitoren. Vragen waarvoor nog 
niet altijd een pasklaar antwoord was. De Raad van Toezicht houdt de vinger aan de 
pols. 

• Nieuwbouw Het Zonnehuis: in december 2016 heeft de Raad van Toezicht haar 
goedkeuring gehecht aan het voorgenomen besluit van de bestuurder om de haal-
baarheidsfase af te ronden en te starten met de ontwerpfase. Nadat QuaRijn over-
eenstemming had bereikt met het Waarborgfonds voor het borgen van de leningen,  
is de selectie van de bank voor het ongeborgde deel van de nieuwbouw van start 
gegaan. De keuze is gevallen op Triodos. Zowel de auditcie als de vastgoedcie 
hebben in 2017 veel voorbereidend werk voor de Raad van Toezicht met betrekking 
tot de nieuwbouw van Het Zonnehuis verzet.   

• Financieel management: QuaRijn kampt al een aantal jaren met overschrijdingen op 
de personeelskosten. Het project ‘samen sturen doen we zo!’ heeft tot doel het weg-
nemen van de overschrijdingen, met name op personeelsgebied, door productiviteits-
verbeteringen en leren werken binnen de begroting. Inzien van de urgentie van 
goede planning/roostering door de teams in het belang van hun cliënten en een 
financieel gezonde bedrijfsvoering van hun eigen afdeling en van QuaRijn. De Raad 
van Toezicht volgt de ontwikkelingen nauwlettend.  

• Voedingsorganisatie – na de fusie tot QuaRijn in oktober 2009 zijn de voedingspro-
cessen binnen QuaRijn nooit geharmoniseerd, met als gevolg dat de voedingsorga-
nisatie per locatie sterk verschilt. Ook wordt al een aantal jaren meer geld besteed 
aan voeding dan er opbrengsten tegenover staan. In 2017 heeft AAG onderzoek 
gedaan naar de voedingsorganisatie bij QuaRijn én de kostprijs per maaltijd. In 
samenwerking met de OR en de CCR is een visie op voeding geformuleerd. AAG 
heeft deze visie op voeding uitgewerkt in een advies. Het advies is eind 2017 door-
gerekend. Het advies en de gevolgen voor de organisatie zijn besproken met de RvT. 
Besluitvorming over het vervolg wordt begin 2018 verwacht.  
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5.2.5 Honorering 
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een maandelijkse vergoeding, conform de 
adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). 
De Wet Normering Topinkomens (WNT) geeft, zoals de naam zegt, de normeringen voor de 
bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht. Het honorarium van de leden Raad van 
Toezicht is per 1 januari 2016 voor een periode van 3 jaar vastgesteld.   
 
 
 
5.3  Raad van Bestuur 
 

5. Goed Bestuur 
De Raad van Bestuur bestuurt QuaRijn gericht op haar maatschappelijke doelstelling en de 

centrale positie van de cliënt daarin 
 
 

Tabel: Raad van Bestuur QuaRijn 2017 
 
 
Naam 
 

 
Bestuursfunctie 

 
Nevenfuncties 

 
Ir. M.A.E. (Mirjam) Hagen-Tervoort 
MSM 
  

 
Bestuurder 
 
Geaccrediteerd per 
september 2017 
 

 
• Lid Raad van Commissarissen 

Woningcorporatie Velison 
Wonen 

• Bestuurslid IVVU; voorzitter 
vanaf december 2017   
 

 
 
5.3.1 Informatievoorziening dichtbij 
De Raad van Bestuur gaat structureel meerdere keren per maand op bezoek bij de mede-
werkers op de werkvloer en bij de teams. De vorm van het bezoek varieert van meelopen en 
–werken op de afdeling, deelname aan het werkoverleg en aanschuiven bij de koffie.   
 
  
5.3.2 Continue ontwikkeling 
 

7.Continue ontwikkeling 
De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en 

deskundigheid 
 
Evaluatie 
De Raad van Toezicht evalueert elk jaar het functioneren van de Raad van Bestuur en de 
relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De statuten, de reglementen 
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en de Zorgbrede Governancecode 2010 dienden in 
2016 daarbij als leidraad. De uitkomsten zijn besproken tijdens de RvT-themadag op 6 maart 
2017.   
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Professionalisering en ontwikkeling 
De bestuurder  

• heeft het accreditatie-traject voor zorgbestuurders met goed gevolg doorlopen en is 
per september 2017 geaccrediteerd bestuurder; 

• participeert in een intervisiegroep van bestuurders; 
• neemt deel aan een tweetal andere bestuurlijke groepen waarin wordt gereflecteerd 

op bestuurlijke thema’s; 
• heeft de cursus Rijnlands bestuur gevolgd.   

 
5.3.3 Honorering 
De arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder zijn gebaseerd op de Adviesregeling van de 
Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). De salarisindeling van de bestuurder 
is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens (WNT2). De Raad van Toezicht heeft de 
bezoldiging van de bestuurder ingedeeld in klasse 3.   
 
 
 
5.4  Cliëntenraad  

3. Invloed van belanghebbenden 
QuaRijn schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 

belanghebbenden 
 
Ieder woonzorgcentrum heeft zijn eigen, lokale cliëntenraad: Bunninchem, Ewoud & Elisa-
beth Gasthuis, Het Zonnehuis, De Ridderhof, Beatrix, De Tabakshof. De Koekoek heeft een 
cliëntenraad in oprichting. Ook woonzorgcomplex De Schermerij in Leersum heeft een eigen 
cliëntenraad. De lokale raden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 
gebruikers-/doelgroepen van die locatie, inclusief thuiszorg.  
 
De lokale cliëntenraden hebben een aantal bevoegdheden met betrekking tot het recht om 
voorstellen te doen en het advies- en verzwaard adviesrecht in een Convenant overgedra-
gen aan de Centrale Cliëntenraad (CCR). Vertegenwoordigers van de 7 lokale cliëntenraden, 
veelal de voorzitter en de secretaris, vormen samen de Centrale Cliëntenraad.  
 
Uitzonderingen hierop vormen:  

• Bunninchem: de cliëntenraad van Bunninchem vaardigt alleen de voorzitter af. 
• De Ridderhof: de cliëntenraad van De Ridderhof vaardigt een lid van de lokale raad 

af.  
• Beatrix: de cliëntenraad van Beatrix heeft na het onverwachte overlijden van zijn 

voorzitter in april, de energie vooral gestoken in het maken van een herstart ‘mede-
zeggenschap cliënten Beatrix’. Vanaf april was er geen afgevaardigde meer naar de 
CCR.  

• De Koekoek: een cliëntenraad van De Koekoek is in oprichting.  
• De Tabakshof: de Tabakshof heeft een familieraad, die ook de medezeggenschap 

van de cliënten en hun familie behartigt. De raad heeft geen afvaardiging naar de 
CCR. 
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De voorzitter van de CCR onderhoudt de contacten met de lokale cliëntenraden die ervoor 
gekozen hebben om – al dan niet vooralsnog - geen zitting te nemen in de CCR.    
 
De CCR overlegt minimaal zes maal per jaar met de Raad van Bestuur, waaronder twee-
maal per jaar in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Lokale cliënten-
raden overleggen met ‘hun’ Regiomanager en/of de daartoe benoemde teammanager-
aanspreekpunt van de locatie.  
   
Voorafgaand aan iedere overlegvergadering vindt het agendaoverleg plaats, waarin 
agendapunten en te bespreken onderwerpen wordt afgestemd.   

 
Tabel: Samenstelling Centrale Cliëntenraad (CCR) 2017    
 
 
Naam lid 
 

 
Functie/rol  binnen  CCR 

Dhr. D. Schut  Het Zonnehuis Lid 
Mw. I. Allis-Sicherer Het Zonnehuis Lid, vanaf 01-12-2017 
Mw. T. de Kreuk-Barnard De Schermerij Voorzitter   
Mw. M.P.E.M. van Leeuwen-Starink  De Schermerij   Vice-voorzitter  
Dhr. D. Steenbeek Beatrix Lid, tot 18-04-2017 
Dhr. H. van de Hoef Bunninchem Lid 
Dhr. W. van der Wal E&E Gasthuis Lid   
Mw. W. Hijink  E&E Gasthuis  Lid  
Dhr. A. Hofland  De Ridderhof Lid 
Ambtelijke ondersteuning  Mw. Elly van der Wurff 

secretaresse 
 

 
 
Aanpassen / vernieuwing (reglement) medezeggenschap cliënten  
Bij de fusie in oktober 2009 tot QuaRijn zijn de structuren en afspraken ‘medezeggenschap 
cliënten’ van de beide voorgangers van QuaRijn, ongewijzigd gehandhaafd. Sinds die tijd 
heeft QuaRijn en de wereld om haar heen echter niet stil gestaan: er zijn nieuwe (soorten) 
cliënten en locaties bij gekomen, andere zijn ‘bijna verdwenen’ (zoals de voormalige cliënten 
verzorgingshuiszorg), is de ontwikkeling naar ‘meer zelfsturing’ op gang gekomen en is er 
een vernieuwde wet medezeggenschap cliënten in de maak.    
Eind 2016 heeft de bestuurder aangegeven de medezeggenschap cliënten QuaRijn onder de 
loep te willen nemen en de medezeggenschap samen met alle betrokkenen aan te willen 
passen aan de maatschappelijke en interne ontwikkelingen. In een aantal bijeenkomsten met 
cliëntenraadsleden, teammanagers, familieraden, cliëntenraden in oprichting, regiomana-
gers, de bestuurder en de ondersteuners van cliëntenraden is, onder leiding van een externe 
deskundige, een start gemaakt met een uniforme cliëntmedezeggenschap QuaRijn waarbij al 
met een schuine blik rekening is gehouden met de vernieuwde wetgeving. We verwachten 
dit in 2018 af te ronden.   
 
Commissie van vertrouwenslieden 
Stichting QuaRijn is - via het lidmaatschap van Actiz - aangesloten bij de Landelijke 
Commissie van Vertrouwenslieden, gevestigd in Utrecht. 
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Ondersteuning  
De CCR beschikt over ambtelijke ondersteuning/secretaresse voor 9 uur per week.  
 
Budget van de CCR  
De afspraak is “De Centrale Cliëntenraad dient een begroting van enig kalenderjaar in bij de 
stichting. Deze begroting wordt in de overlegvergadering met de bestuurder besproken en 
geaccordeerd.”  
In de praktijk wordt er geen begroting opgesteld, maar worden de reguliere uitgaven van de 
CCR – en de lokale cliëntenraden - steeds vergoed per kas. Bij grotere uitgaven vindt vooraf 
overleg met de bestuurder en/of de regiomanager plaats.   
 
Jaarlijks overleg met (delegatie van) Raad van Toezicht  
In 2017 heeft tweemaal een overlegvergadering met de bestuurder plaatsgevonden in aan-
wezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht, op respectievelijk 14 februari met de 
heer Elsen, voorzitter Raad van Toezicht, en 7 november met de heer Elsen en mevrouw 
Van Wegberg, lid van de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de CCR.   
 
Jaarlijks overleg Raad van Bestuur, Managementteam en cliëntenraadsleden   
Jaarlijks staat er in de herfst een bijeenkomst van Raad van Bestuur en Managementteam 
(MT) met de CCR-leden gepland over een onderwerp dat op dat moment in de belangstelling 
staat. Omdat er in 2017 al drie bijeenkomsten met onder andere de CCR-leden waren be-
legd, is afgezien van dit jaarlijks overleg. De drie bijeenkomsten hadden als onderwerp: 
QuaRijnlands denken en werken (2x) en vernieuwing/aanpassing medezeggenschap 
cliënten.   
 
Informatievoorziening CCR 
De CCR krijgt, als medezeggenschapsorgaan, structureel de beschikking over:  

• Kwartaalrapportages, zowel de kwalitatieve als de financiële verantwoording, 
vergezeld van een bestuurlijke analyse 

• Jaarplannen 
• Begroting 
• Kaderbrief 
• Jaardocument QuaRijn en jaarrekeningen van De Tabakshof BV en het Kennis- en 

BehandelCentrum BV 
 

Overleg met de Raad van Bestuur   
De CCR is in 2017 elf maal in vergadering bijeen geweest. Zeven daarvan werden gevolgd 
door het overleg met de bestuurder. 
 
Adviezen CCR  
De CCR heeft positief advies uitgebracht over: 

• de Begroting QuaRijn 2017;  
• het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2016, incl. de jaarrekening 

QuaRijn 2016;  
• de jaarrekeningen 2016 van De Tabakshof BV en het Kennis en BehandelCentrum 

BV; 
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• de herbenoeming van mevrouw Van Wegberg als lid van de Raad van Toezicht op 
bindende voordracht van de CCR voor een tweede termijn per 1 maart 2017; 

• de herbenoeming van de heer Sas als lid van de Raad van Toezicht voor een tweede 
termijn per 1 januari 2018; 

• de besteding van restgelden van Waardigheid en Trots aan achterstallige toetsen van 
medewerkers. Het verzoek om hierover om positief advies uit te brengen, werd in 
eerste instantie niet positief beantwoord. De CCR was van mening dat dergelijke 
zaken in de algemene begroting thuishoren. Uiteindelijk heeft de CCR alsnog een 
positief advies afgegeven, waarin is benadrukt dat dit bij uitzondering is gedaan. 
 

Werkgroepen 
• Een werkgroep van de CCR heeft zich gebogen over - en afspraken gemaakt met de 

bestuurder over - de planningscyclus en de wensen van de CCR om pro actief 
invloed te kunnen uitoefenen op het beleid in een volgend jaar.  

• Op verzoek van de werkgroep financiën heeft de manager bedrijfsvoering inzicht 
gegeven in het gevoerde financiële beleid op locatieniveau.   

• Een tweetal leden van de CCR (de heer Hofland en mevrouw Hijink) heeft mee-
gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe versie van de QuaRijn leverings-
voorwaarden. 

 
Onderwerpen die in 2017 zijn besproken met en door de CCR 

• Ontwikkelplannen WLZ-zorginkoop 2016, 2017, 2018 (BOPZ - probleemgedrag, 
QuaZin, bewegen, ZORA, mondzorg) 

• Opzet cliëntenmedezeggenschap QuaRijn, in samenhang met verwachte nieuwe wet 
Wmcz 

• Onderzoek ten behoeve van en plannen tot herziening van de maaltijdvoorziening 
QuaRijn 

• Kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
• Teammonitor 
• Teamspirit 
• Rijnlands werken 
• Positie VPT 
• Welzijn cliënt 
• Alarmering 
• Speerpunten voor de Kaderbrief 2018 
• Kwartaalrapportages financieel en kwalitatief, met een bestuurlijke analyse 
• Jaardocument en jaarcijfers QuaRijn, KBC BV en Tabakshof BV 2016 
• Revalidatiezorg 
• Kaderbrief 2018 
• Begroting 2018 

 
Bezoeken 
De (leden van de) CCR (hebben) heeft in 2017 bezoeken gebracht en/of deelnomen aan: 

• Bijeenkomst Zorginkoop 21 april 2017 (de heer Van der Wal, mevrouw Hijink) 
• Landelijk congres cliëntenraden 2017 “werk in uitvoering” georganiseerd door 

NCZ/LOC op 9 oktober 2017 in Bunnik. (de heer Van der Wal, mevrouw De Kreuk en 
mevrouw Van der Wurff), met onder andere de volgende workshops:  
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 Financiën, begrotingen 
 Nieuwe vormen van medezeggenschap 
 Het jaarplan en het werkplan van de cliëntenraad 

• Trendtour: met vertegenwoordigers vanuit geheel QuaRijn is een tour gemaakt langs 
keukens die werken volgens verschillende concepten; dit ten behoeve van de 
plannen tot herziening van de maaltijdvoorziening. (de heer Van der Hoef en 
mevrouw De Kreuk).   

• Congres ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’ georganiseerd door ministerie VWS op 
16 mei 2017. (de heer Hofland). 

 
 
 
5.5  Ondernemingsraad   
  

3. Invloed van belanghebbenden 
QuaRijn schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 

belanghebbenden 
 
 
De OR-leden worden gekozen vanuit 10 kiesgroepen:   

• Kennis- en Behandelcentrum 
• Staf & Ondersteuning 
• De Schermerij 
• Veenendaal en De Tabakshof 
• Bunninchem 
• De Ridderhof 
• Beatrix (incl. kleinschalig wonen) 
• Ewoud & Elisabeth Gasthuis 
• Het Zonnehuis Doorn 
• Flexpool  

De extramurale teams vallen onder de kiesgroep van de locatie van waaruit zij werken.  
Een OR-lid kan maximaal 3 zittingstermijnen aanblijven. De leden van de OR treden conform 
OR-reglement na vier jaar tegelijk af, maar zijn terstond herkiesbaar.  
In de bijlagen bij het OR-reglement zijn eveneens de instellingsbesluiten voor de vaste 
commissies van de OR (DB, VGWM, HRM en FEC)* opgenomen.  
 
In 2017 waren er enkele tussentijdse vacatures, die via de verkorte procedure weer snel 
konden worden opgevuld. In mei 2019 zijn er weer OR verkiezingen. 
 
Raad van Bestuur is de gesprekspartner van de OR. 
 
5.5.1 Werkwijze OR  
Om met een maximale omvang van 13 leden optimaal te kunnen functioneren en een goede 
gesprekspartner te kunnen zijn voor de Raad van Bestuur, werkt de OR sinds enkele jaren  
met vaste OR-commissies:  

• DB (Dagelijks Bestuur) 
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• VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) 
• HRM (Human Resource Management) 
• FEC (Financieel Economische Commissie).  

De OR-commissies bespreken de informatie/documenten die de OR van de Raad van 
Bestuur ontvangt over de onderwerpen uit hun aandachtsgebied. Eventuele vragen en 
opmerkingen kunnen op deze manier vóór de overlegvergaderingen (OV) aan de Raad van 
Bestuur of aan de betreffende manager worden voorgelegd. Wel zo efficiënt!   
De leden van de commissies volgen regelmatig (bij)scholingen, die aansluiten bij hun 
aandachtsgebied. Voortgang commissiewerk’  staat standaard op de agenda van de OR-
vergaderingen. 
 
Tabel: Samenstelling Ondernemingsraad 2017 
 
 
Naam en functie OR-lid 
 

 
Kiesgroep 

 
Functie binnen de OR 

Remmelt Oosterveen 
 Adviseur facilitaire zaken 
 Ewoud & Elisabeth Gasthuis 

Staf & Ondersteuning Voorzitter  
Lid cie Dagelijks Bestuur 

Wilma de Bruijn 
 Verpleegkundig team QuaRijn, 
 Het Zonnehuis, KBC 

Het Zonnehuis Vice-voorzitter en secretaris 
Lid cie Dagelijks Bestuur 

Joke Aalbers-Verhoef 
 Medewerker zorg en welzijn niveau 3 
 Over het Spoor 

Veenendaal en  
De Tabakshof 

OR-lid 
Lid commissie HRM 

Jolanda Bobeldijk-Vijn 
 Medewerker zorg en welzijn niveau 3, 

Thuiszorg, Beatrix  

Beatrix OR-lid 
Lid commissie FEC 

Martin Falkenberg 
 Activiteitenbegeleider, Het Zonnehuis 
 Beweegagoog, KBC 

Het Zonnehuis OR-lid 
Lid commissie FEC 

Joke Kippersluys-Gaasbeek 
 Medewerker zorg en welzijn niveau 3, 

activiteitenbegeleider 
 ontmoetingscentrum, De Koekoek 

Veenendaal en 
De Tabakshof 

OR-lid  
Lid commissie VGWM 

Sabrina Terschegget 
 Medewerker zorg en welzijn niveau 3, 
 Thuiszorg  

De Schermerij OR-lid 
Lid commissie HRM 

Sonja Hendriksen 
 Verpleegkundige niveau 4 
 De Ridderhof 

De Ridderhof OR-lid  
Lid commissie VGWM 

Ben Hofstee 
 Fysiotherapeut, revalidatie en 1e lijn 

Leersum, KBC 

KBC OR-lid  
Lid commissie VGWM 

Susanne Scholten-Tolk 
 Coördinator zorg & welzijn niveau 3 
 PG Beatrix  

E&E Gasthuis OR-lid 
Lid commissie FEC 

Anneke Veenendaal-Nijhuis 
 Medewerker zorg en welzijn niveau 1, 

Wmo, E&E Gasthuis 

E&E Gasthuis OR-lid 
Lid commissie HRM 
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Jetty van der Vlist 
 Medewerker zorg en welzijn niveau 2  
 PG De Ridderhof 

Flexpool OR-lid 
Lid commissie VGWM 

Marieke van Wijk 
 Medewerker zorg en welzijn niveau 3  

Bunninchem 

Bunninchem OR-lid 
Lid commissie HRM 

Ambtelijke ondersteuning: 
   Vera Heins  

  
 Commissie Dagelijks Bestuur 

 
 
5.5.2 Budget en Ondersteuning 
Voor 2017 was er voor de OR een bedrag gereserveerd van € 26.000,-. Dit is exclusief het 
wekelijks vervangen van zes uur voorzitterschap en vier uur (maal 13 leden) OR-lidmaat-
schap, conform reglement. Onder deze ‘kosten OR’ vallen trainingen, abonnementen, 
representatie en attenties. Advieskosten zijn PM opgenomen in de begroting.  
De OR beschikte in 2017 over administratieve ondersteuning van een ambtelijk secretaris 
voor 16 uur per week.  
 
5.5.3 Opleiding en training  
In 2017 heeft de voltallige OR op 7 en 8 maart en op 24 oktober maatwerktrainingen gevolgd 
bij Stavoor. Daar kwamen de volgende thema’s aan de orde:  

• vitale organisatie en vitale medewerkers/visie op vitaliteit 
• omgaan met de achterban 
• medezeggenschaps-vaardigheden 
• resultaatgericht werken/samenwerken 
• de kunst van effectief vergaderen. 

 
De OR-commissie VGWM heeft op 28 september en 1 november een cursus “Arbowet-
wijziging 2017” gevolgd bij Stavoor. Op 23 november heeft een lid van de OR-commissie 
FEC een cursus “OR en financiële cijfers” gevolgd bij het SBI en op 14 december hebben 
twee “nieuwe” OR-leden de OR-basistraining gevolgd bij Nieuwe OR-training. 
 
5.5.4 Communicatie met de achterban  
De OR heeft in 2017 gewerkt aan zijn imago door zich meer te profileren naar de achterban 
door:   

• de algemene informatie over de OR, het OR-nieuws, het OR-Jaarverslag en de 
agenda’s en de notulen van de OR- en OV- vergaderingen te publiceren op het voor 
alle medewerkers toegankelijke intranet, via de knop ‘OR’;   

• deelname van OR-leden aan werkgroepen (RI&E Thuiszorg en Wmo teams, invoering 
Kwaliteitsregister, MedewerkerTevredenheidOnderzoek (MTO) 2017, Ontwikkeling 
huishoudelijke hulp, Verbetering functioneringsgesprekken) en informatiebijeen-
komsten voor medewerkers;  

• een permanente OR-vertegenwoordiging in de Arbocommissie;  
• deelname als OR aan de vakjury Innovatierijs QuaRijn;  
• in 2017 een eigen jaarbeleidsplan te presenteren, zodat iedereen kan zien waar de 

OR zich in de loop van het jaar mee bezighoudt. Het jaarplan dient ook als leidraad 
voor de OR zelf. De onderwerpen worden in het begin van het jaar verdeeld over de 
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verschillende OR-commissies. Je kunt er ook de missie, visie en taken van de OR in 
vinden.   

• de (verplichte) achterban-raadpleging ‘Kanteling werktijden’ via een digitale enquête. 
De uitslag is bekend gemaakt op intranet. Het advies van de vakbonden en de reacties 
van de achterban gaven geen aanleiding voor een inhoudelijke wijziging van het kader. 
Eind februari heeft de OR instemming verleend op het “Kader Kanteling werktijden’.  

• een achterbanraadpleging te houden over ‘Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid’. Eind 
2017 heeft de OR een initiatief voorstel ‘Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid’ ingediend 
met het verzoek aan de Raad van Bestuur om hiervoor beleid te ontwikkelen.  . 

5.5.5 Vergaderingen 
Gemiddeld vergadert de OR twee keer per maand: één OR-vergadering en één OV-vergade-
ring. De OR kwam in 2017 11 keer bijeen voor een OR-vergadering en 10 keer voor een over-
legvergadering met de Raad van Bestuur.  
 
Voorafgaand aan iedere overlegvergadering vindt een agenda-overleg plaats: afstemming 
over de te agenderen onderwerpen. 
 
In 2017 vond twee keer een Vergadering Algemene gang van zaken (AGZ) plaats conform art. 
24 WOR, en wel op 30 mei en 31 oktober. Dit is een overlegvergadering met de Raad van 
Bestuur in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht. Op 30 mei namen de 
heren Van Wijk en Sas, en op 31 oktober namen de heer Van Wijk en mevrouw Van Wegberg  
deel aan de overlegvergadering. Van beide kanten worden voorafgaand te bespreken 
(agenda) onderwerpen afgestemd. 
 
Jaarlijks staat er in de herfst een bijeenkomst van Raad van Bestuur en Managementteam 
(MT) met de OR-leden gepland over een onderwerp dat op dat moment in de belangstelling 
staat. Deze bijeenkomst was gepland op 16 november. Hij is niet doorgegaan omdat er op dat 
moment geen geschikte onderwerp waren. Bovendien hadden kort daarvoor al twee bijeen-
komsten plaatsgevonden in het kader van ‘QuaRijnlands organiseren, zorgteams op weg naar 
meer zelfsturing’ met alle stakeholders, waaronder de OR.   
 
5.5.6 Adviezen, instemming en onderwerpen besproken met de Raad van Bestuur 
 
Overschrijding begroting 2017 – adviesbureau P5COM – Samen sturen doen we zo 
In januari en februari 2017 bleek er sprake te zijn van een grote overschrijding van de perso-
neelskosten. De teams kregen de opdracht om per 1 april binnen de begroting te gaan wer-
ken. Begin april ontving de OR het voorstel om een organisatiescan te laten uitvoeren door 
adviesbureau P5COM, gericht op roosteren en sturen. Doel van het onderzoek was om na te 
gaan welke kwalitatieve en kwantitatieve verbeterslagen gemaakt kunnen worden in het (intra-
murale) roosterproces en de operationele besturing met het oog op de verbetering van de 
financiële prestaties van QuaRijn. In de OV-vergadering van 29 augustus kreeg de OR een 
terugkoppeling van de door P5COM uitgevoerde organisatiescan (PP-presentatie).  
Een van de OR-leden is lid gevraagd lid te worden van het Taskforceteam. De taskforce-
leden vormen een integraal onderdeel van het projectteam, met P5COM. Zij inventariseren 
verbeterpotentieel, ontwikkelen samen met medewerkers en managers oplossingen om dit 
verbeterpotentieel te realiseren, implementeren samen met leidinggevenden deze oplossin-
gen en dragen er zorg voor dat de geïmplementeerde veranderingen structureel geborgd 
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worden. Door taskforceleden vanuit de organisatie in te zetten tijdens het project, wordt deze 
kennis opgebouwd bij mensen die ook na afloop van het project nog binnen de organisatie 
werkzaam zijn. Zij spelen een belangrijke rol in de lange termijn borging van de doorgevoer-
de veranderingen. 
 
Voortgang zelfsturing – traject Teamspirit – QuaRijnlands werken 
De notitie “Teamspirit, samen tot bloei komen” uit 2016 beschrijft op welke manier QuaRijn 
meer richting en begeleiding wil geven aan de zorgteams en hun teammanagers in de 
ontwikkeling naar (meer) zelfsturing/-organisatie. Het vervolg op deze ontwikkeling staat in 
de notitie “Vervolg traject Teamspirit (zelfsturing)” die de OR in mei heeft ontvangen. Hierin 
wordt het (Qua)Rijnlands organiseren geïntroduceerd en staan de vervolgstappen om de 
(zorg)teams verder te versterken. Bij het QuaRijnlands organiseren staat eigenaarschap 
vanuit vakmanschap centraal. De regiegroep QuaRijnlands heeft in 2017 twee informatie-
bijeenkomsten gehouden over QuaRijnlands organiseren voor interne stakeholders: OR, 
CCR, RvT, teammanagers en MT. In het najaar zijn informatiebijeenkomsten voor (zorg) 
medewerkers gehouden. Enkele zorgteams hebben zich aangemeld als dreamteam en 
aangegeven dat ze koploperteam willen worden. De koploperteams zullen zich, met onder-
steuning van een coach, begin 2018 gaan voorbereiden op de sleuteloverdracht: het moment 
waarop zij als ‘erkend’ zelforganiserend team verder gaan. De OR heeft aangegeven zich te 
kunnen vinden in de voorgelstelde vervolgstappen in de voortgang naar zelfsturing.  
 
Voedingsorganisatie QuaRijn 
In 2016 is een portfolio-analyse gemaakt van de dienstverlening van QuaRijn. Hieruit kwam 
naar voren dat op twee diensten geld moet worden toegelegd: de voedingsdienst/maaltijd-
voorziening en de huishoudelijke hulp Wmo.  
De OR ontving op 24 januari het “Plan van Aanpak toekomstbestendige maaltijdvoorziening 
QuaRijn” door adviesbureau AAG, met verzoek advies uit te brengen op de voorgestelde 
aanpak, vanwege het feit dat de opdracht mogelijk personele gevolgen met zich mee zou 
kunnen brengen. In de OV-vergadering van 31 januari is het Plan van Aanpak door de Raad 
van Bestuur toegelicht en in de OR-vergadering van 7 februari is het onderwerp opnieuw 
besproken. De OR heeft daarna schriftelijk gereageerd met vragen en opmerkingen over het 
voorgestelde Plan van Aanpak.  
De OR heeft aangegeven achter het plan te staan om de bestaande verschillen in voedings-
organisatie tussen locaties van QuaRijn te laten onderzoeken, mede omdat het budget voor 
voeding fors overschreden wordt, hetgeen ten koste gaat van het budget voor de zorg. De 
OR heeft geadviseerd om in het besluitvormingsproces over de Voedingsorganisatie QuaRijn 
het welzijn van de cliënt centraal te stellen.  
De Raad van Bestuur heeft de OR een adviesaanvraag toegezegd, wanneer blijkt dat uit de 
plannen personele consequenties voort zullen vloeien.   
 
Ontwikkeling huishoudelijke hulp – Wmo 
In 2016 is een portfolio-analyse gemaakt van de dienstverlening van QuaRijn. Hieruit kwam 
naar voren dat op twee diensten geld moet worden toegelegd: de voedingsdienst/maaltijd-
voorziening en de huishoudelijke hulp Wmo.  
In de OV-vergadering van 3 oktober heeft de Raad van Bestuur de notitie “Ontwikkeling huis-
houdelijke hulp” toegelicht. Bij QuaRijn werken ruim 170 medewerkers die huishoudelijke 
hulp bieden in zes gemeenten. Ondanks dat de tarieven de afgelopen jaren gestegen zijn, 
moet QuaRijn jaarlijks een fors bedrag toeleggen op deze dienstverlening. Voorgesteld werd  
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om de medewerkers zelf om adviezen te vragen ‘hoe de huishoudelijke zorg financieel 
gezond te maken’ met ondersteuning van Jaap Peters, die aan de wieg heeft gestaan van 
Familiehulp (de huishoudelijke hulp die hoort bij Buurtzorg).  
In drie bijeenkomsten zijn alle medewerkers huishoudelijke hulp geïnformeerd. Na iedere 
bijeenkomst hebben zich 6 à 7 medewerkers aangemeld voor de kerngroep van 20 mede-
werkers, die onder leiding van Jaap Peters, samen een plan gaan uitwerken. Het plan en de 
businesscase zullen in het voorjaar van 2018 worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur, 
OR en CCR.  
 
RI & E Thuiszorg en Wmo 
Op aanraden van de OR is het instemmingsverzoek op het voorstel tot de uitvoering van de 
’RI &E bij Thuiszorg/Wmo’ gewijzigd in “RI&E bij Thuiszorg en Wmo teams”, zijn er ook 
medewerkers van de werkvloer geïnterviewd en is de indeling van de groepsinterviews meer 
evenwichtig verdeeld over het werkgebied van QuaRijn. De conceptrapportages worden be-
sproken met de managers, de preventie-medewerker en een OR-afvaardiging. De OR heeft 
ingestemd met dit aangepaste voorstel voor de RI&E Thuiszorg en Wmo-teams.   
 
Adviezen en instemming OR 

• Nieuwe (concept-) klachtenregeling cliënten per 01 januari 2017 
• Plan van aanpak onderzoek AAG naar Voedingsorganisatie QuaRijn 
• Kanteling werktijden 
• Invoering kwaliteitsregister V & VN 
• Aanstelling preventiemedewerker QuaRijn 
• Besteding gelden Waardigheid & Trots 
• Herbenoeming de heer E. Sas, lid Raad van Toezicht en lid auditcommissie 
• Herbenoeming mevrouw M. van Wegberg als lid van de Raad van Toezicht op 

bindende voordracht van de CCR   
• Voorstel RI & E Thuiszorg en Wmo teams 
• Financiering nieuwbouw Het Zonnehuis Doorn 
• Immediator Opdrachtovereenkomst  
• MKA Voorstel 2018 
• Regeling gebruik bedrijfswagens QuaRijn. 

 
5.5.7 Informatievoorziening   
De OR krijgt als medezeggenschapsorgaan van medewerkers  structureel de beschikking 
over  

• Kwartaal rapportages (zowel kwalitatieve verantwoording als financieel) met 
bestuurlijke analyse 

• Jaarplan  
• Begroting 
• Kaderbrief 
• Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 
• Verzuimoverzichten 
• Kwartaaloverzichten MKA 

In 2017 heeft de OR van de Raad van Bestuur ontvangen: 
• Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg “Samen leren en verbeteren” 
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• Consequenties van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor stichting 
QuaRijn 

• Open brief IVVU aan nieuwe Tweede Kamer over Verpleeghuiszorg 
• Overzicht teams en teamcoaches 
• P5COM Voorstel organisatiescan gericht op roosteren en sturen en Profiel Taskforcelid    

QuaRijn 
• Notitie project “Inzet gebruik veilige naalden” 
• Waardigheid & Trots, voortgang 2017 en aanvraag 2018 middelen Waardigheid & 

Trots 
• Bericht inzake het vertrek van de heer Busschers, regiomanager Kromme Rijnstreek, 

Veenendaal en Rhenen 
• Bericht inzake aanstelling de heer Moes als nieuwe regiomanager Kromme Rijnstreek, 

Veenendaal en Rhenen per 1 september 
• Memo Opheffing Centrale Vrijwilligersraad en instelling vrijwilligerswerkgroep  
• Notitie Ontwikkeling Huishoudelijk hulp binnen QuaRijn 
• Projectopdracht Professionele Adviesraad 
• Bericht inzake regiomanagement De Koekoek en De Tabakshof 
• Vacature manager KBC 

 
 
 
5.6 Vrijwilligersraad   
 

3. Invloed van belanghebbenden 
QuaRijn schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 

belanghebbenden 
 
Vrijwilligers zijn belangrijk voor Stichting QuaRijn. QuaRijn hecht dan ook belang aan mede-
zeggenschap van vrijwilligers op het vrijwilligersbeleid en alles wat met vrijwilligers te maken 
heeft. We hadden dat in 2010 geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Raad 
van Bestuur en de eveneens in 2010 opgerichte centrale vrijwilligersraad. In 2017 werd 
duidelijk dat de op die manier geregelde medezeggenschap vrijwilligers in de praktijk niet 
(meer) voldeed.   
 
De adviseur vrijwilligerswerk heeft samen met leden van de vrijwilligersraad gezocht naar 
een andere, minder formele, manier om vrijwilligers te betrekken bij vrijwilligersbeleid en de 
organisatie van het vrijwilligerswerk: de vrijwilligerswerkgroep. Dit voorstel is in de overleg-
vergadering van juni besproken en vastgesteld. De vrijwilligersraad heeft zich daarna 
opgeheven.   
 
De vrijwilligerswerkgroep 

• fungeert als klankbord voor de adviseur vrijwilligerswerk; 
• adviseert over het vrijwilligersbeleid; 
• is actief betrokken bij (wervings)activiteiten voor vrijwilligers en kan deze mede 

organiseren;  
• overlegt eenmaal per jaar met de Raad van Bestuur.   
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5.7 Professionele Advies Raad (PAR) 
 

3. Invloed van belanghebbenden 
QuaRijn schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 

belanghebbenden 
 
Bij QuaRijn zijn zorg- en welzijnsmedewerkers en behandelaren (professionals) betrokken bij 
de zorg voor onze cliënt/bewoner. Deze professionals weten als geen ander hoe wij als 
organisatie zorg kunnen bieden aan onze cliënten en bewoners. Maar ook welke werkwijzen 
we hanteren en welke kwaliteit we bieden en waar we in zouden kunnen verbeteren. Deze 
informatie is voor de bestuurder en het managementteam van groot belang om goede 
beslissingen te kunnen nemen voor de organisatie. 
 
In 2017 zijn stappen gezet om te komen tot een Professionele Advies Raad (PAR). De PAR 
bestaat uit een groep professionals die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de 
bestuurder. Bij een gevraagd advies gaat de adviesraad op onderzoek uit en stelt een advies 
op voor de organisatie. Dit gaat over vakinhoudelijke thema’s. De adviesraad maakt onder 
andere gebruik van de expertise binnen onze eigen organisatie. Op deze manier groeit er 
meer verbinding tussen de werkvloer en het bestuur. 
 
Verpleegkundigen, verzorgenden, activiteitenbegeleiders, pedagogisch medewerkers, 
behandelaren en alle professionals (intra- en extramuraal) die direct betrokken zijn bij de 
behandeling en de zorg van de cliënt kunnen deelnemen aan de PAR. Begin oktober is de 
interne werving voor PAR-leden van start gegaan.  
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HOOFDSTUK 6  -  BELEID, INSPANNINGEN en PRESTATIES   
 
 
 
Vanaf 2017 zal het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg een belangrijke rol gaan spelen bij het 
opstellen en uitvoeren van beleid. QuaRijn had de thema’s van het kwaliteitskader, zoals 
persoonsgerichte zorg, wonen en welzijn, veiligheid, voldoende deskundig personeel al in 
haar meerjarenbeleid opgenomen. Ons beleid is gericht op 4 pijlers:  
 
 
6.1 Meerjarenbeleid  
 
QuaRijn richt zich in haar meerjarenbeleid op 4 pijlers:  
 
1. Cliënten en de markt: focus op expertise en service 
 a. QuaRijn neemt de vraag van de cliënt als uitgangspunt bij al haar werkprocessen. 
 b. De zorg- en dienstverlening is cliëntgericht, waarbij ondersteuning bij kwaliteit van 

leven en versterking van de zelfredzaamheid voorop staan. Daar waar nodig onder-
steunt QuaRijn in de eigen regievoering van de cliënt. 

 c. QuaRijn is de expert in de regio bij de zorg voor kwetsbare ouderen. We werken 
proactief aan regionale en lokale zorgvernieuwing. 

 d. QuaRijn richt zich nadrukkelijke op een integraal aanbod van wonen, welzijn, zorg en 
behandeling in de regio, waarbij bestaande landelijke zorgprogramma’s de bouw-
stenen zijn.  

 e. QuaRijn investeert in de omslag van formele naar informele zorg. 
 f. De zorg- en dienstverlening staat los van de mogelijke financieringsbronnen die de 

cliënt ter beschikking staan, maar is wel gekoppeld aan de hoogte van de financie-
ringsmogelijkheden. 

 
2. Medewerkers: werkplezier en professionaliteit 
 a. QuaRijn medewerkers werken vanuit de relatie, zijn gemotiveerd en werken continu 

aan professionalisering en verbetering van de individuele en gezamenlijke dienst-
verlening. 

 b. De medewerkers kennen een hoge mate van professioneel en autonoom handelen. 
 c. QuaRijn benut talenten en weet medewerkers te binden en te boeien. Zij faciliteert 

medewerkers bij het maken van de omslag in denken en handelen (van zorgen voor 
... naar zorgen dat ...). 

 d. Werken bij QuaRijn wordt gekenmerkt door een hoge mate van verantwoordelijkheid 
in een gezond en open werkklimaat. Werken bij QuaRijn is leuk! 

 e. QuaRijn kent en onderhoudt een vanzelfsprekend leer- en ontwikkelingsklimaat voor 
haar medewerkers en vrijwilligers. Competentiemanagement verbindt hierbij de kwa-
liteiten van de organisatie met die van de medewerkers en vrijwilligers. 
E-Learning wordt de standaard. 

 
3. Bedrijfsvoering: sturen op gezond rendement 

a. QuaRijn profileert zich als een maatschappelijke ondernemer. Zij levert niet alleen 
zorg- en dienstverlening maar investeert ook in de sociale omgeving van cliënten. De 
bedrijfsvoering is gericht op de mate waarin de zorg- en dienstverlening de cliënt echt 
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helpt, op uitkomsten in termen van kwaliteit van leven en niet op handelingen, verrich-
tingen of uren en minuten. 

b. QuaRijn heeft haar bedrijfsprocessen op orde en werkt conform een PDCA cyclus. 
c. QuaRijn is financieel gezond, reserveert jaarlijks 1,5 % van de omzet voor vermo-

gensvorming en heeft een solvabiliteit van minimaal 20 %. 
d. QuaRijn kent een bedrijfsvoering die anticipeert op de ontwikkeling van het keten 

denken. 
e. QuaRijn heeft ambities op het gebied van informatisering, digitalisering en automati-

sering. E-Health is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
f. Alle vernieuwde producten en diensten worden financieel getoetst via een business-

plan, dat uitgaat van een sluitende exploitatie binnen drie jaar na de start. 
 

4. Samenwerking: versterken van relaties  
a. QuaRijn zoekt nadrukkelijk de samenwerking met huisartsen, gemeenten, zieken-

huizen, woningbouwcorporaties en collega zorgaanbieders om haar doelstellingen 
waar te kunnen maken. 

b. QuaRijn ontwikkelt, en werkt hierbij lokaal samen met welzijnsorganisaties, vrijwilli-
gers- en cliëntenorganisaties om de zelf- en samen redzaamheid te bevorderen. 

c. QuaRijn ontwikkelt samen met woningbouwcorporaties en vastgoed organisaties 
nieuwe vormen van wonen, welzijns- en servicediensten passend bij de doelgroepen. 

d. QuaRijn is proactief in het, samen met andere organisaties, ontwikkelen van ketens. 
e. QuaRijn ontwikkelt samen met collega zorgaanbieders nieuwe vormen van opleiden 

met als doel om het zowel voor schoolverlaters als zij-instromers aantrekkelijk te 
maken in de sector te gaan werken.   

 
5. Duurzaamheid   

QuaRijn investeert in duurzaamheid, op het gebied van de relatie met de cliënt en de 
medewerker, alsook bij inkoop, bouw-, installatie- en energievraagstukken.  

 
 
6.2  Transitie    
 
De ouderenzorg bevindt zich nog steeds in een fase vol met veranderingen: enerzijds wor-
den wijk- en buurtgerichte zorg uitgebouwd, zodat dat ouderen langer thuis kunnen blijven 
wonen. Anderzijds moet zwaardere zorg beter, toegankelijk, persoonlijk en betaalbaar blijven 
voor de mensen die noodgedwongen naar een beschermde woonomgeving met (intensieve) 
zorg verhuizen. Oude waarden herleven: omzien naar elkaar, zorg dichtbij in de wijk en zelf 
bijdragen leveren (eigen verantwoordelijkheden). Maar ze worden ingevuld op moderne 
manieren: nieuwe technologie en behandelwijzen, individuele zorgverzekeringen, zelf-
management, ketenzorg etc. Oude instituten voor collectieve zorg worden afgebroken. De 
zorg wordt complexer en vraagt om meer deskundigheid en passende competenties. Tegelijk 
is er minder professionele tijd beschikbaar en moeten organisaties zichzelf nog slimmer 
organiseren. 
 
QuaRijn ervaart het als een uitdaging in om continue in te spelen op deze veranderingen en 
tegelijk haar eigen koers te (blijven) bepalen. Die koers zit vervat in het begin 2015 vastge-
stelde strategisch beleid ‘naar dienstverlening met een WoW effect’ én in de strategische 
portfoliokeuzes. We willen dat onze cliënten zeggen ‘WoW QuaRijn teams, dat doen jullie 
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goed’ en dat medewerkers zeggen ‘WoW, het is fijn om te werken bij QuaRijn’. We zijn ons 
bewust van de uitdaging en de inspanningen die daarvoor verricht moeten worden, maar we 
gaan ervoor, ook al is dit een proces van meerdere jaren.  
 

Onze Missie 
 

QuaRijn ondersteunt levenskwaliteit en menselijke waardigheid. We richten ons primair op 
ouderen, hun naasten en hun hulpverleners in de regio. 

 
Onze Visie 

 
QuaRijn biedt kwalitatief hoogwaardige professionele zorg en diensten op de Utrechtse 

Heuvelrug en in de Kromme Rijnstreek. Wij zijn gericht op de kwaliteit in het dagelijkse leven. 
 

Onze zorg en dienstverlening komen elke dag opnieuw tot stand in dialoog en in 
samenwerking met de cliënt en directe naasten. Zij houden zo veel mogelijk de regie. 

Onze inzet is persoonlijk, warm naar de klant en invoegend in de keten. 
 

Wij zijn pas tevreden wanneer onze klanten dat zijn 
 

Onze Kernwaarden 
 

Dichtbij, gedreven, nieuwsgierig … en met vertrouwen. 
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QuaRijnlands  
 
Met het strategisch beleid hebben we vastgesteld wat we willen bereiken. Hoe we dat willen 
doen hebben we vervat in onze besturingsfilosofie. De besturingsfilosofie van QuaRijn is 
gericht op het laten groeien van zelf organiserend vermogen van teams, waarbij de wensen 
en behoeften van de cliënten werkelijk centraal staan in alles wat we doen en laten. In 2016 
is het traject ‘teamspirit’ gestart, gericht op versterking van de (zorg)teams en meer zelf-
sturing. In 2017 zijn we verder gegaan met de inhoudelijke verdieping daarvan: Rijnlands 
denken en doen. Als snel omgedoopt tot QuaRijnlands werken, met veel aandacht voor 
eigenaarschap en vakmanschap van de medewerkers. In de tweede helft van 2017 hebben 
we twee bijeenkomsten georganiseerd voor de interne stakeholders (OR-, CCR- en RvT-
leden en teammanagers) om hen kennis te laten maken met het QuaRijnlandse gedachte- 
goed en de bedoeling van QuaRijn. Daarna waren de medewerkers aan de beurt. In de 6 
informatiebijeenkomsten – verspreid over ons werkgebied – werden ze uitgenodigd om zich 
als team aan te melden als koploperteam-in-wording, teams die zo veel mogelijk zelfstandig 
de zorg- en dienstverlening voor en rondom hun cliënten regelen en verzorgen. Voor de cen-
trale staf- en ondersteuning en de medewerkers van het KBC waren er aparte –op hun 
situatie toegesneden – informatiebijeenkomsten QuaRijnlands denken en doen. Het Qua-
Rijnlandse betekent immers ook voor hen een omslag: de teams gaan bepalen wat ze van 
staf & ondersteuning nodig/willen hebben en niet andersom; behandelaren worden meer dan 
voorheen integraal onderdeel van het team.   
 
Deze manier van werken betekent een geheel andere manier van organiseren, (be)sturen en 
ondersteunen van deze teams. De besturingsfilosofie is vastgesteld, de wijze waarop we dit 
invullen zullen we gaande de rit samen ontdekken. Teams volgen ieder hun eigen ontwikke-
ling op de weg naar zelfstandig werken en beslissen. Het vraagt om een flexibele en lerende 
houding, niet alleen van de teams, maar van alle betrokkenen. We gaan er vanuit, dat door 
het eigenaarschap bij de teams te leggen de kwaliteit en de aandacht voor onze cliënten nóg 
meer kan verbeteren. 
In 2018 starten er zo’n 10 dreamteams-in-wording als koploperteams, die met begeleiding 
toewerken naar de sleuteloverdracht: het moment dat ze van QuaRijn formeel als zelfstandig 
team verder mogen gaan.   
 
In de portfolio analyse van 2016 kwam naar voren dat de dienstverlening huishoudelijke hulp 
Wmo niet kostendekkend is; QuaRijn moet er jaarlijks veel geld op toeleggen. Ook hier heb-
ben we gekozen voor een QuaRijnlandse aanpak. We hebben de medewerkers uitgenodigd 
voor informatiebijeenkomsten om hen de financiële situatie uit te leggen en om hen uit te 
nodigen om met de hulp van Jaap Peters, die aan de wieg heeft gestaan van Familiehulp (de 
huishoudelijke hulp van Buurtzorg), te onderzoeken en de bestuurder te adviseren over hoe 
deze dienst financieel gezond gemaakt zou kunnen worden. Een twintigtal medewerkers 
heeft zich aangemeld en is samen met Jaap Peters op onderzoek uit gegaan. De adviezen 
en plannen worden begin 2018 aangeboden.   
 
Niet QuaRijnlands, wel belangrijk: In de portfolio analyse van 2016 kwam eveneens naar 
voren dat de eigen keukens (de warme maaltijdvoorziening) al enige tijd niet kostendekkend 
(kunnen) draaien. Dit gevoegd bij het feit dat de voedingsorganisatie per locatie sterk ver-
schilt, heeft de bestuurder doen besluiten om AAG in te huren voor nader onderzoek en 
advies. Besluitvorming wordt begin 2018 verwacht.   
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6.3 Kwaliteit   
 
 
In januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het “Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 
Samen leren en verbeteren’ vastgesteld en aangeboden aan de veldpartijen. De IGZ heeft 
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vertaald naar de IGZ normen. Deze normen worden 
gehanteerd met ingang van 15 maart 2017. 
 
Veel thema’s van het nieuwe kwaliteitskader zijn geregeld binnen QuaRijn. De eisen c.q. 
acties die nog opvolging behoeven zijn opgenomen in de jaarplanmonitor en teammonitor 
waarover per kwartaal verantwoording wordt afgelegd door MT-leden en teams.  
Voor 2018 is een Kwaliteitsplan opgesteld. 
 
De verslaglegging over 2017 is een overgangsfase: het is deels nog gebaseerd op ‘oude’ 
verslagleggingseisen en deels op het Kwaliteitskader en Kwaliteitsverslag 2018. Het  2017 
geeft inzicht in de organisatie en zoomt nog slechts sporadisch in op locatieniveau. In het 
jaarverslag over 2018 zal een verantwoording per locatie en per verbeterparagraaf worden 
opgenomen.   
 
 
6.3.1  Persoonsgerichte ondersteuning 

De grootste uitdaging is niet om te groeien, maar om te veranderen: Niet de organisatie 
centraal, maar de cliënt, Werken vanuit de bedoeling en dat is elke dag waarde toevoegen 
aan het leven van de individuele cliënt.  
 
Dagelijks worden wij bij QuaRijn in ons werk gedreven vanuit de waarden: 
 

 
 
Hoe wij met elkaar omgaan bepaalt of we de bedoeling bereiken. Want samen met de 
naasten en vrijwilligers zetten wij ons in voor het levensgeluk van onze cliënten. 
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Deze waarden hebben we samen ontwikkeld met medewerkers en cliënten/cliëntenraads-
leden en omgezet in een waardenkaart, die ieder team weer specifiek toe kan passen op 
hun specifieke cliënten: 
 

 
 
 
QuaRijn heeft per doelgroep een visie ontwikkeld of deze is in ontwikkeling. Deze visie wordt 
door de teams gebruikt bij het vormgeven van zorg aan de cliënt:  

o Iedere dag van waarde PG visie psychogeriatrie 
o Visie op chronische psychiatrische bewoners 
o Korsakov   
o Visie en beleid op Mantelzorg QuaRijn  

 
 
6.3.2 Wonen en welzijn 
 
Op verschillende manieren werkt QuaRijn aan het verbeteren van het ‘wonen en welzijn’ van 
de cliënten.  
 
Leefpleziercoaches 
De naasten van onze cliënten en vrijwilligers zijn hard nodig om het leefplezier van onze 
cliënten en het werkplezier van onze medewerkers te laten groeien. De leefpleziercoaches 
van QuaZin zijn in 2017 geïntroduceerd in alle teams en bij de familieleden. Zij ondersteunen 
ook het programma ‘houd de naaste vast’, een manier om mantelzorgers en familie meer te 
betrekken bij de hulpverlening aan hun naaste. Dit programma kan op basis van de vraag 
ingezet worden door zowel familie, bewoner/cliënt als zorgteam.   
 
Dementiezorg  
De professionele dementiezorg training (Opa Jan) is in 2017 verder doorontwikkeld en staat 
voor de doelgroepen die deze training in 2016 of 2017 nog niet hebben gevolgd in 2018 weer 
gepland. Het is de bedoeling dat alle medewerkers die in hun werk met dementie te maken 
hebben, deze training volgen.  
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Nieuwbouw 
Een fijne woon-en leefomgeving heeft invloed op het gevoel van welbevinden. In alle locaties 
zijn we hier alert op daarom werken we aan verbeteringen.   
 
De nieuwbouw van Het Zonnehuis is in ontwikkeling. In 2017 zijn de fases van het voorlopig 
ontwerp en definitief ontwerp afgerond. Het technisch ontwerp/bestek en de aanbesteding 
worden in 2018 opgepakt. De nieuwbouw komt daarmee steeds dichterbij. Bouwadvies-
bureau Hevo begeleidt QuaRijn bij de nieuwbouw.   
 
Met Rhenam Wonen en de gemeente Rhenen werken we aan een nieuw te bouwen klein-
schalige woonvoorziening voor dementerende ouderen: De Linde, in Achterberg. In 2017 lag 
de nadruk op onderzoek naar de financiële haalbaarheid van dit bouwproject.  
 
In 2017 is ook verder gewerkt aan het nieuwbouwproject ‘Scholeneiland’ in Bunnik. QuaRijn 
werkt samen met LEKSTEDE Wonen en de gemeente Bunnik bij het realiseren van een 
nieuw te bouwen kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen.  
 
Met het niet langer indiceren van cliënten met een zorgvraag gebaseerd op ZZP1-3, kwam er 
ruimte voor een tweetal nieuwe doelgroepen, te weten herstelzorg (1e lijnsverblijf) en Volledig 
Pakket Thuis (VPT). In het E&E Gasthuis is voor de laatstgenoemde groep cliënten een huis-
kamer ingericht.   
 
Toegankelijkheid gebouwen  
QuaRijn bouwt bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten volgens 'het seniorenlabel' en ‘Het 
handboek voor toegankelijkheid’. Dit betekent dat liften bed-toegankelijk zijn en gemeen-
schappelijke toegangsdeuren elektronisch te bedienen zijn. De drempels van maximaal 1 
centimeter hoogte, worden slechts daar toegepast waar een  waterkering noodzakelijk is. 
 
Alle centrale gebouwen van QuaRijn zijn goed bereikbaar per openbaar vervoer, met een 
bushalte binnen 200 meter afstand. 
 
Rookbeleid 
Alle openbare en verblijfsruimten op de locaties van QuaRijn zijn rookvrij. Cliënten mogen 
wel roken in hun eigen appartement, zo nodig onder toezicht. Het Zonnehuis beschikt nog 
over een aparte rookruimte voor cliënten. Voor de rokende medewerkers zijn beperkte 
voorzieningen buiten de gebouwen gecreëerd. 
 
 
6.3.3 Clientveiligheid  
 
Werken aan zorginhoudelijke kwaliteit en veiligheid gaat uit van de professionele standaar-
den en richtlijnen. Bij QuaRijn wordt hier op verschillende manieren aandacht aan besteed.  
 
Professioneel omgaan met vrijheidsbeperking 
De BOPZ werkwijze is geactualiseerd en er zijn bij de teams klinische lessen gegeven ten 
aanzien van het gebruik van middelen en maatregelen (MM). Met de komst van het ECD zal 
de registratie en de verantwoording ook gedigitaliseerd kunnen worden. Elk kwartaal krijgt 
het management een overzicht van de hoeveelheid ingezette middelen en maatregelen. 
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Hieruit blijkt dat er gesproken kan worden van een stabiel en zeer gunstig MM profiel, ten 
opzicht van de landelijke cijfers en de QuaRijn cijfers van 2016.   
 
De zorg aan psychogeriatrische patiënten binnen QuaRijn wordt steeds diverser. Dit hangt 
vooral samen met de vergrijzing en het substitutiebeleid van de overheid. In vergelijking met 
vroeger is in verzorgingshuizen en de thuiszorg de zorgzwaarte toegenomen. Als gevolg 
hiervan blijken vrijheidsbeperkingen bij cliënten met psychogeriatrische problematiek op 
plaatsen waar de Wet BOPZ niet geldt, in toenemende mate aan de orde te zijn. Om ver-
keerd of onnodig gebruik te voorkomen is in 2017 een start gemaakt met de implementatie 
van het beleid ‘Vrijheid beperkende middelen in WGBO situatie QuaRijn’.   
 
Medicatieveiligheid 
In 2017 is er een intensief inkooptraject geweest om te komen tot een nieuwe contract met 
de apotheek. Dit heeft geleid tot het besluit om van apotheek te wisselen. Vanaf 1 november 
2017 wordt de faramaceutische zorg geleverd door UPLUS.  

(Bijna) Incidenten rond medicatie komen ook bij QuaRijn voor. Gelukkig leiden deze (bijna) 
incidenten meestal niet tot schade bij de cliënt. We vinden het wel belangrijk dat we ervan 
leren. Eind 2017 is een uitgebreide 0-meting gedaan met daaraan gekoppeld een analyse 
van de resultaten en met verbeterpunten voor de teams van de intramurale verpleeglocaties. 
In 2018 gaan de teams aan de slag met de verbetermaatregelen, zo nodig ondersteund door 
de kwaliteitsverpleegkundigen.  

Infectiepreventie 
Conform planning zijn de aandachtsfunctionarissen infectiepreventie getraind door de extern 
hygiënist. Infectiepreventie is een onderdeel in de teammonitor, het zelfevaluatie-instrument 
van de teams.  
 
 
Audits, Interne Controles, toezichtbezoek en bezoek Inspectie 
 
Naast de reguliere externe audits zijn in 2017 interne audits uitgevoerd. De onderwerpen 
die aan de orde komen variëren van sfeer in het team en ontwikkeling naar zelfsturing tot 
medicatieveiligheid. De teams bespreken de uitkomsten van de interne audits in het team-
overleg. De rapporten van de audits leveren leerpunten op voor de teams, ook omdat ze 
kunnen zien hoe de andere teams zaken aanpakken.  
  
Door middel van interne controles (IC) worden de cliëntdossiers binnen QuaRijn structureel 
gecheckt, inclusief de zorginhoudelijke controles, zoals middelen en maatregelen, beschik-
ken over recent leefplan en afspraken reanimatie. Er is in 2017 door de teams hard gewerkt 
om het ECD (Elektronisch CliëntenDossier) voor de cliënten te vullen.  
 
In oktober 2017 heeft QuaRijn een toezichtbezoek gehad van de GGD regio Utrecht in het 
kader van ‘Kwaliteitstoezicht Wmo QuaRijn huishoudelijke ondersteuning’. De conclusie 
staat hieronder.   
 



 
 

Jaardocument QuaRijn 2017 – 23 05 2018 – def  Pagina 46 van 67 
 

 
 
Op 27 juni heeft de Inspectie een onverwacht bezoek gebracht aan Het Zonnehuis in Doorn:   

 
 
6.3.4 Leren en verbeteren van kwaliteit  
 
Leren is een centraal begrip in het kwaliteitskader dat door vele thema’s heen loopt. Zorg-
verleners en zorgorganisaties krijgen de verantwoordelijkheid én het vertrouwen om in de 
lokale context van de dagelijkse praktijk samen continue te werken aan verbetering van de 
kwaliteit van zorg en ondersteuning 
 
Keurmerk HKZ  
QuaRijn beschikt over het certificaat HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en 
Thuiszorgorganisaties (VVT). Met dit keurmerk tonen we aan dat we via een planmatige 
aanpak werken aan kwaliteit en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden 
door klanten, professionals en relevante stakeholders. 
 
 
Behaald certificaat 

 
HKZ Thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen 
en verzorgingshuizen. 
 

 
Reikwijdte 

 
Het verlenen van wonen, zorg en welzijn; ver-
pleging, behandeling, verzorging, 
huishoudelijke zorg, dagbehandeling, 
dagverzorging en begeleiding op de locaties 
en thuis 
 

 
Datum uitreiking eerste certificaat 
 

 
18 september 2008 

 
Datum expiratie/geldigheid 
 

 
14 september 2018 

 
Toetsende instantie 
 

 
Lloyd's Register Nederland B.V. 



 
 

Jaardocument QuaRijn 2017 – 23 05 2018 – def  Pagina 47 van 67 
 

Kwaliteitsverpleegkundigen 
QuaRijn is in 2017 gestart met het inzetten van kwaliteitsverpleegkundigen. Zij adviseren, 
coachen en ondersteunen de teams om te komen tot de gewenste zorg en zorgverlening, 
zoals bedoeld in het kwaliteitskader. Het werken met kwaliteitsverpleegkundigen zal in 2018 
verder vorm krijgen en op meerwaarde worden geëvalueerd. 
 
Teammonitor  
De teammonitor is een zelfevaluatie instrument van de teams. Het instrument is in 2017 aan-
gepast aan de onderwerpen van het kwaliteitskader en zal in 2018 in alle teams kunnen wor-
den ingezet. Het instrument helpt een team goede gesprekken te voeren over de door hen 
geleverde zorg aan de hand van verschillende thema’s en zo nodig ook doelen te formuleren 
op het gebied van kwaliteit  Een belangrijke vraag in de teammonitor is of ook de ervaringen 
van de cliënt zijn meegenomen.  

MIC meldingen 
In 2017 is de registratie van de MIC meldingen opgenomen in Elektronisch Cliënten Dossier 
(ECD). Registratie in het ECD zal het de organisatie makkelijker maken om trends te signale-
ren en een totaaloverzicht te verkrijgen. De overgang van papier naar digitaal zal in 2018 
worden afgerond.  

De MIC meldingen worden besproken in de teams en zo nodig voorzien van verbeteracties. 
In 2018 zal het leren van MIC meldingen door het team zelf en met elkaar in de organisatie 
verder uitgediept worden. 

 
6.3.5 Medewerkers en vrijwilligers  
 
6.3.5.1 Kwaliteit van het werk 
QuaRijn vindt het belangrijk om haar medewerkers goede werkomstandigheden bieden. Zij 
doet dit door te investeren in veiligheid, de bedrijfscultuur en door het bevorderen van de 
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van individuele medewerkers en groepen mede-
werkers.  
 
Mede in het kader van de transitie langdurige (ouderen)zorg heeft QuaRijn eind 2017 het  
strategische personeelsbeleid geëvalueerd. Op teamniveau wordt waar mogelijk geantici-
peerd op de kwalitatief en kwantitatief benodigde functiemix. Scholing van medewerkers 
vormt, samen met het openen van twee nieuwe leerlocaties, een onlosmakelijk onderdeel 
van de strategische personeelsplanning.   
 
QuaRijn neemt samen met zorgorganisaties uit de provincie Utrecht deel aan het sectorplan. 
In het kader van externe mobiliteit zijn er contacten met onder andere het mobiliteitsnetwerk 
Utrecht, Utrecht Zorg en mobiliteitsbureaus.  
 
Het strategisch opleidingsbeleid heeft tot doel het leer- en ontwikkelingsklimaat bij QuaRijn 
verder te optimaliseren. Het digitaal leerportaal is uitgebreid, waardoor de medewerkers 
(nog) beter kunnen worden gefaciliteerd in hun ontwikkeling. In dit portaal worden diverse 
(blended) leertrajecten aangeboden: de nieuwe vorm van leren. Naast een verplicht scho-
lingsaanbod voor medewerkers, is er ook een niet verplicht aanbod van meer dan 80  
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e-learningmodules. Medewerkers hebben onbeperkt toegang tot alle trainingen, waarmee ze 
flexibel kunnen werken aan hun ontwikkeling en kennis en vaardigheden up-to-date kunnen 
houden. De onderwerpen lopen uiteen van Office tot persoonlijke effectiviteit en van social 
media tot conflicthantering, gesprekstechnieken en omgaan met agressie. 
 
Terugdringen verzuim - de in 2016 ingezette daling van het verzuim met de gedragsmatige 
aanpak, hebben we in 2017 helaas niet vast kunnen houden; er is zelfs sprake van een lichte 
stijging. Het verzuim bedroeg in december 2016 4,6% en in december 2017 5,7%  
 
De Arbocommissie was in 2017 gelukkig weer op volle sterkte. De deelnemers vormen een 
brede afspiegeling van de organisatie. De commissie is in 2017 vijf keer bijeen geweest. De 
belangrijkste onderwerpen in 2017:   

• Het Plan van Aanpak van het RI&E; het plan wordt regelmatig geagendeerd om de 
voortgang te bewaken. 

• Voorbereiding RI&E voor Thuiszorg en Wmo; een Programma van eisen is opgesteld 
en een offerte aangevraagd. 

• Invoering nieuwe werkwijze voor de griepvaccinatie; de vaccinatie wordt door eigen 
medewerkers gegeven. 

• De notitie Preventiemedewerker is door de Raad van Bestuur vastgesteld. Robin 
Oostrom is als preventiemedewerker aan de OR voorgedragen en de OR heeft met 
zijn aanstelling ingestemd. 

• Introductie gebruik van veilige naalden met een instructie via een vlog.  
• De preventiemedewerker heeft in samenwerking met de ergotherapeuten een 

instructiecampagne gevoerd over het juiste gebruik van flexwerkplekken. 

De ingeslagen weg BHV (BedrijfsHulpVerlening) is voortgezet. BHV-ers werden geschoold 
via e-learning en praktijktrainingen. De coördinatoren BHV zijn onder voorzitterschap van het 
Hoofd BHV drie keer bijeen geweest.   
 
Begin 2017 heeft het Platform Fysieke Belasting versterking gekregen vanuit het verpleeg-
kundig team en de ergotherapie. Het platform heeft in 2017 de aandachtsfunctionarissen 
'fysieke belasting’ geschoold en aandacht gevraagd voor fysieke belasting op de werkvloer.   
 
 
6.3.5.2 Vrijwilligers 
Op 31 december 2017 stonden er 624 vrijwilligers geregistreerd. De toename ten opzichte 
van vorig jaar zit voor een groot deel in de cliëntenraadsleden die nu ook in het vrijwilligers-
bestand zijn opgenomen.   
 
Tabel: Leeftijdsopbouw vrijwilligers 2017 
 

 
Leeftijd  

 
Aantal 
2012 

 
Aantal 
2013 

 
Aantal 
2014 

 
Aantal 
2015 

 
Aantal 
2016 

 
Aantal 
2017 

90 jaar en ouder 3 4 4 3 5 5 
80 t/m 89 jaar  47 40 48 42 44 53 
70 t/m 79 jaar 158 149 160 153 178 193 
60 t/m 69 jaar 212 222 221 206 204 211 
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50 t/m 59 jaar 85 96 108 99 89 86 
40 t/m 49 jaar 41 43 40 47 37 36 
Onder de 40 jaar 17 29 33 43 45 40 
 
Totaal 

 
563 

 
593 

 
614 

 
593 

 
602 

 
624 

 
 
Themabijeenkomsten voor vrijwilligers 
In 2017 heeft QuaRijn voor vrijwilligers twee maal een themabijeenkomst georganiseerd:  
1. over rolstoelrijden en het begeleiden van cliënten bij het opstaan en 2. gaan zitten en 
lopen aan de arm. Deze werden gegeven door een ergotherapeut en fysiotherapeut van het 
KBC.  Ook werden er vijf inspiratiemiddagen over bewegen georganiseerd. Daar gingen 
vrijwilligers met de beweegagogen van het KBC aan de slag met allerlei materialen uit de 
beweegtas en leerden ze hoe ze cliënten kunnen stimuleren om in beweging te komen.  
 
Vrijwilligersdag 
Een dag per jaar zetten alle locaties van QuaRijn hun vrijwilligers in het zonnetje. Dit jaar 
was er een gezamenlijke vrijwilligersdag voor heel QuaRijn. Circus Sijm had speciaal voor 
QuaRijn zijn tent opgezet in Wijk bij Duurstede en gaf twee avondvoorstellingen voor de 
vrijwilligers. Voorafgaand aan de voorstelling konden ze genieten van een gezamenlijke 
maaltijd in het Ewoud en Elisabeth Gasthuis. 
 
Vrijwilligersraad wordt vrijwilligerswerkgroep 
Medio 2017 hebben de Centrale Vrijwilligersraad en de Raad van Bestuur in goed overleg 
besloten om de Centrale Vrijwilligersraad om te vormen tot een vrijwilligerswerkgroep. Het 
doel van de werkgroep is om vrijwilligers op een informele manier te betrekken bij het vrij-
willigersbeleid en de organisatie van het vrijwilligerswerk.  
 
De vrijwilligerswerkgroep: 

• fungeert als klankbord voor de adviseur vrijwilligerswerk 
• adviseert over het vrijwilligersbeleid  
• is actief betrokken bij (wervings)activiteiten voor vrijwilligers en kan deze mede 

organiseren.  

 
Maatschappelijke stages 
In 2017 hebben ruim 20 middelbare scholieren hun maatschappelijke stage bij een van de 
locaties van QuaRijn gedaan. 
 
NL Doet 
Verschillende locaties van QuaRijn hebben op 10 en 11 maart meegedaan aan NL Doet. 
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6.4 Gebruik van informatie 
 
 
6.4.1 Cliëntervaring  
 
Het is nog niet geheel duidelijk wat de eisen zijn vanuit het kwaliteitskader wat betreft het ge-
bruik van een verplicht instrument voor het meten van cliëntervaring. QuaRijn is in 2017 al 
wel begonnen met het verkennen van mogelijke instrumenten om het meten van cliënt-er- 
varing op een andere manier, dichter bij de teams, vorm te geven. In 2017 hebben we cliënt-
tevredenheidsmetingen ‘nieuwe stijl’ uitgevoerd in Bunninchem en op de GRZ afdeling in Het 
Zonnehuis.  
 
Het is de bedoeling dat teams naast centrale vragen, waaronder de NPS score, ook eigen 
vragen in kunnen brengen en snel aan de slag kunnen met de resultaten. Dit zal in 2018 zijn 
beslag krijgen.  
 
In september 2017 zijn we gestart met een actieve campagne om de Zorgkaart en het geven 
van een waardering te promoten via de website en het verspreiden van informatie aan de 
cliënten. In 2018 zal dit aandacht blijven vragen.  De ervaringen op ZorgkaartNederland.nl 
werden we in 2017 als volgt beoordeeld*: 

 
Locatie aantal meldingen  cijfer 
Bunninchem  45     7,9 
Beatrix   46    7.6 
QuaRijn organisatie 270   7,6 
E&E Gasthuis  66   7.5 
De Ridderhof  30   7.5 
Het Zonnehuis 60   7.4 
De Koekoek  11   7,4 
(*locaties met minder dan 10 meldingen zijn niet meegenomen) 
 

In totaal zijn er 270 waarderingen uitgebracht met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. 92% 
van de respondenten beveelt QuaRijn aan.   

 
 
6.4.2  Klachten van cliënten  
 
Bij QuaRijn werken mensen voor mensen. We weten dat onze medewerkers zich voor 100% 
inzetten voor onze cliënten. We weten ook: waar mensen werken, worden fouten gemaakt 
en van fouten kun je leren. Dat willen we bij QuaRijn graag. We zien een klacht als een gratis 
advies. Het dan ook belangrijk dat we die fouten horen. Wij adviseren onze cliënten daarom 
hun ontevredenheid of klacht zo snel mogelijk aan te kaarten bij een van de medewerkers, 
de teammanager of regiomanager. De klager kan ook een klacht indienen bij de klachten-
functionaris.  
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Het nieuwe klachtenreglement klachten cliënten QuaRijn 2017  
Deze is gebaseerd op de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg. Hierin is de procedure, 
die uitgaat van een laagdrempelige klachtafhandeling, rondom klachten van cliënten vast-
gelegd. Voor cliënten is er een folder ‘Klagen mag..” waarin kort staat beschreven welke weg 
een klager kan bewandelen wanneer hij of zij niet tevreden is met de zorg- en dienstver-
lening. De folder en het reglement zijn te downloaden via de website.   
 
De Klachtenfunctionaris 
Bij klachtenbemiddeling wordt in goed overleg gezocht naar oplossingen die recht doen aan 
de belangen van alle bij de klacht betrokken partijen. Klachtenbemiddeling levert in het alge-
meen meer tevreden cliënten op dan behandeling van klachten door een externe klachten-
commissie. Uitgangspunt van bemiddeling is dat een klacht het beste daar opgelost kan 
worden, waar hij is ontstaan. Niet elke cliënt is in staat om een klacht goed te uiten jegens 
degene tegen wie de klacht gericht is. Als een gesprek niet direct mogelijk is of niet tot een 
oplossing leidt, kan de klachtenfunctionaris ondersteuning bieden. De klachtenfunctionaris 
helpt de betrokken partijen op basis van hoor en wederhoor bij het zoeken van een goede 
oplossing, waarbij rekening gehouden wordt met wederzijdse belangen. Bemiddeling heeft 
de voorkeur omdat dit de mogelijkheid biedt om de (vertrouwens-) relatie tussen klager en 
hulpverlener te herstellen. De klachtenfunctionaris kan ondersteuning bieden bij het indienen 
van de klacht.  
 
QuaRijn is voor BOPZ klachten aangesloten bij de externe klachtencommissie van Quasir. In 
2017 zijn er geen klachten bij deze externe klachtencommissie ingediend. 
De klachtenfunctionaris kan de klager ook wijzen op externe mogelijkheden zoals het Tucht-
college voor de Gezondheidszorg of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 
 
Raad van Bestuur 
Onder de nieuwe klachtenregeling kan de klager ook een schriftelijke klacht indienen bij de 
Raad van bestuur als bijvoorbeeld bemiddeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. 
De klachtenfunctionaris kan dan wijzen op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan 
de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur moet binnen een termijn van 6 weken, met een 
beargumenteerde uitloop naar 10 weken, een uitspraak doen over de klacht die is 
voorgelegd.  
 
Klachten en Kwaliteitsverbetering  
Het oplossen van individuele klachten is één van de doelstellingen van de klachtenregeling, 
maar daarnaast heeft de klachtenregeling ook ten doel om structurele tekortkomingen in de 
zorgverlening of de organisatie te signaleren en deze aan te wenden voor kwaliteitsverbe-
tering. In dat kader houden teammanagers klachtenregistraties bij. Niet alleen van ontvan-
gen, schriftelijke klachten, maar van alle door cliënten bij hen expliciet geuite klachten. De 
klachtenregistraties zijn onderwerp van gesprek in de werkoverleggen van de teams en de 
overleggen van de teammanagers met de regiomanagers.  
 
Per kwartaal stellen de regiomanagers een overzicht op van klachten uit hun regio, geba-
seerd op de klachtenregistraties van hun teammanagers. Deze kwartaalrapportages, aan-
gevuld met de klachten die de klachtenfunctionaris heeft ontvangen, worden ieder kwartaal 
opgenomen in de kwalitatieve verantwoording over dat kwartaal.   
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Tabel:  klachten per jaar  
 
 Aantal  

klachten 
% waarbij klachten- 
Functionaris betrokken 

   
2017 153 37% 
2016 118 20% 
2015 177 41% 
2014 183 34% 
2013 153 26% 
 
Veruit de meeste klachten zijn in 2017 binnen één maand naar tevredenheid van de klager 
afgesloten. 
 
Sinds januari 2017 kunnen klachten rechtstreeks bij de Raad van Bestuur worden ingediend. 
In 2017 hebben 10 klagers daarvan gebruik van gemaakt.    
  
Tabel:  onderwerpen waar men het meest over heeft geklaagd 
 
 
Onderwerpen 
 

 
2017 

 
Communicatie 

 
16% 

 
Kwaliteit van zorg 

 
20% 

 
Personele bezetting 

 
10% 

 
Coördinatie/afstemming zorg 

 
11% 

 
Bejegening 

 
20% 

 
 
6.4.3 Optimaliseren van bestaande informatiesystemen  
 
Implementatie Electronische Cliënten Dossier (ECD)  
In 2017 zijn intramurale teams geschoold in en daarna gestart met het werken met het 
Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Het ECD is niet alleen een instrument om eenvoudig 
en doeltreffend informatie te kunnen registreren en vastleggen, maar ook om de resultaten 
goed kunnen volgen. 
 
Het ECD is ingericht in Cura en gekoppeld met Ysis van Gerimedica, waar de behandelaren 
hun (proces)verrichtingen in registreren.  
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6.5 Gebruik van hulpbronnen  
 
GebouwenBrandmeldinstallaties 
Op alle locaties waar QuaRijn verantwoordelijk is voor de brandveiligheid speelde de kwestie 
dat brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties gecertificeerd moeten zijn. Aange-
zien over het algemeen oudere installaties aanwezig zijn, heeft het veel inspanning gekost 
om deze geschikt te maken voor certificering. Voor een aantal locaties is dat inmiddels gelukt 
en bij andere loopt dit project nog door in 2018. Bij enkele locaties moesten nieuwe installa-
ties worden aangebracht. 
 
Brand en gevolgen van brand  
in alle gebouwen waar QuaRijn zorg verleent, zijn conform de Omgevingsvergunning en het 
Bouwbesluit maatregelen genomen ter beperking van brand en de gevolgen daarvan. Om op 
de restrisico’s te kunnen anticiperen, zijn regels en procedures per locatie vastgelegd in het 
Ontruimingsplan van de betreffende locatie.  
 
Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet beschikt QuaRijn over bedrijfshulpverlening 
(BHV). Bedrijfshulpverlening is bedoeld om, tot het moment dat professionele hulpverlening 
ter plaatse is, de calamiteit zo goed mogelijk te beheersen en het de professionele hulpver-
lening mogelijk te maken de hulpverlening zo snel mogelijk over te nemen.  
 
QuaRijn beschikt over ca. 200 BHV-ers. De BHV-ers volgen jaarlijks de herhalingscursus 
BHV.  QuaRijn biedt de BHV-cursussen vanaf 2015 aan via e-learning, aangevuld met een 
dagdeel praktijktoetsing. De BHV-ers zijn zeer positief over deze nieuwe werkwijze. Op de 
locatie worden BHV-instructies gegeven en ontruimingsoefeningen gehouden.  
In de informatiegids voor bewoners (Welkom in …. Naam van de betreffende locatie) is een 
paragraaf aan dit onderwerp gewijd. Alle medewerkers en vrijwilligers ontvangen bij indienst-
treding de folder over brandveiligheid en BHV. Deze informatie is ook op het intranet van 
QuaRijn te vinden. 
 
Zorgcontinuïteitsplan en crisismanagement  
Begin 2016 is het zorgcontinuïteitsplan vastgesteld. Daarin staat nauwkeurig beschreven wie 
er bij welke soort ramp of crisis betrokken is/wordt en wat er wanneer en hoe moet gebeuren 
bij een ramp of crisis. Met dit plan willen we bereiken dat wij óók bij een ramp of crisis de 
zorg voor onze cliënten op verantwoorde wijze te kunnen continueren. In 2017 is er opnieuw 
getraind. Dit keer zijn twee tactische teams aan de slag gegaan met een scenario oefening 
waarbij bewoners van de ene locatie geëvacueerd moesten worden en in een andere locatie 
opgevangen. De oefening is zeer succesvol verlopen.  
 
Veiligheid   
Alle locaties hebben ten behoeve van de inbraakbeveiliging een Sleutelplan. In het sleutel-
beheersplan staat beschreven welke functionaris toegang heeft tot welke (groepen van) 
ruimtes en hoe de uitgifte- en inname procedure voor sleutels geregeld is. Afhankelijk van de 
situatie, zijn de buitendeuren elektronisch beveiligd en kan de (telefoon-) dienstdoende 
medewerker via een telefoonverbinding of intercom contact leggen met de bezoeker aan de 
deur.  
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Onder de term sociale veiligheid verstaan we de bescherming of het zich beschermd voelen 
tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door - of dreigt van - de kant van menselijk handelen in 
de openbare ruimte. Om de sociale veiligheid te verhogen, zijn bij een aantal locaties buiten 
en/of binnen beveiligingscamera’s aangebracht.  
 
Legionella 
Alle locaties hebben een beheersplan legionella. De plannen voldoen aan het waterleiding-
besluit 2004 en de ISSO-norm 55.1 van 2005. De adviezen en noodzakelijke controles, zoals 
omschreven in dit plan, worden periodiek via audits uitgevoerd. Vroegtijdige signalering van 
de aanwezigheid van de legionellabacterie in bijvoorbeeld sanitaire ruimten is op deze wijze 
mogelijk. In 2016 hebben zich enkele besmettingen voorgedaan. Deze zijn volgens de vast-
gestelde protocollen bestreden en opgelost. Er zijn geen cliënten of medewerkers besmet 
geraakt. In 2017 is gestart met een proef om in Het Zonnehuis de beheersmaatregelen door 
eigen medewerkers uit te laten voeren. Dit is een succes gebleken en wordt in 2018 ook 
enkele andere locaties ingevoerd. Dit heeft grote financiële voordelen. 
 
Milieu- en duurzaamheidsaspecten 
QuaRijn besteedt aandacht aan het terugdringen van de belasting van het milieu. De 
organisatie gaat zuinig om met materialen en scheidt afval waar mogelijk.  
 
Bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten besteedt QuaRijn aandacht aan duurzaam 
bouwen en actuele vormen van energiebesparing. De nieuwbouw van Het Zonnehuis zal een 
geheel gasloos gebouw worden. 
Ook bij renovatie kijken we naar energiezuinige alternatieven, zoals bij de vervanging van 
traditionele verlichting door LED-verlichting.  
 
 
 
6.6 Beelden 2017   
Hieronder hebben we een paar beelden uit 2017 opgenomen. Meer beelden 2017 staan op 
ons intranet en het online jaarverslag QuaRijn 2017. 
 
 

 
Onze wervingscampagne 
 
 

https://www.iquarijn.nl/
https://quarijn.nl/jaarverslag-2017
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Hugo Borst en Karin Gaemers in Het Zonnehuis,  
6 oktober 2017 
 

 
Introductie QuaRijn bedrijfskleding … voor binnen 
 

 
     ... en buiten medewerkers 
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Vlogs met Rens en Koen   
 

 
En met Eline 
 
 

 
Mirjam Hagen bij RTV Utrecht … over de zorg 
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Uitreiking Innovatieprijs 2017 aan Martin Falkenberg 

 
 
 
6.7  Verantwoording   
 
De prestaties van QuaRijn zijn te vinden op: 
1. KiesBeter.nl, met onder andere de indicatoren uitvraag 2017   
2. ZorgKaartNederland.nl 
3. onder eigen website: QuaRijn.nl 
 
 
Dit jaarverslag 2017 is (wordt) door de Raad van Bestuur besproken met: 
De Centrale Cliëntenraad op 22 mei 2018   
De Ondernemeringraad op 29 mei 2018   
De Professionele Advies Raad op 7 juni 2018   
De partners van het Leernetwerk op 8 mei 2018/2 augustus 2018.   
 
De bevindingen van deze geledingen zullen als addendum bij dit jaarverslag worden 
gevoegd. 
 
 
Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 23 mei 2018 
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 28 mei 2018    
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6.8  Bedrijfsvoering       
 
 
6.8.1 Planning en Control 
 
Voor een goede aansturing en besturing van de organisatie heeft QuaRijn een Planning- en 
Control cyclus. De Planning & Control cyclus zorgt voor het plannen, bewaken en bijsturen 
van de tijd en inzet van mensen ten behoeve van activiteiten van de organisatie, zodat de 
voorgenomen organisatiedoelen behaald worden. 
 
De missie & visie is leidend voor het bepalen van de organisatiedoelen. Een concretere uit-
werking vindt plaats via de strategische kaders. De strategische kaders zijn de ambities in 
meerjarenperspectief. Deze ambities vormen het kader voor de jaarlijkse Planning & Control 
cyclus.  
 
Met het voorgaande wordt bewaakt dat een organisatie zich niet alleen richt op ad-hoc 
situaties, maar de zichzelf voorgenomen richting ook uitgaat c.q. bewust een andere richting 
inslaat. 
 
In de Planning & Control cyclus wordt op meerdere onderdelen en momenten aandacht be-
steed aan risico’s en de opvolging daarvan:  

• In de begroting is een risicoparagraaf aanwezig. 
• Waar voor het realiseren van activiteiten uit de kaderbrief een projectplan wordt 

gemaakt, wordt deze voorzien van een risicoparagraaf. 
• In de jaarplanmonitor die kwartaal door de manager ingevuld wordt, is er de optie om 

nieuw gesignaleerde risico’s mee te nemen. 
• In de kwartaalrapportage wordt in een specifiek hoofdstuk stilgestaan bij de actuele 

status en ontwikkeling van de risico’s.  Zie hierna ook hetgeen beschreven staat bij 
Risicomanagement. 

• Aangedragen risico’s vanuit de accountant worden meegenomen in de kwartaal-
rapportage. 

• In de directiebeoordeling wordt specifiek aandacht besteed aan de wijze van omgaan 
met risico’s en de beoordeling of er voldoende zicht is op de (belangrijkste) risico’s. 

• De risico’s die betrekking hebben op de processen, zijn bij het relevante proces 
opgenomen. 

 
De cyclus start met het verkrijgen van input van CCR, OR, PAR en MT-leden ten behoeve 
van het schrijven van de kaderbrief. De items in de kaderbrief zijn gelijk aan de kaders voor 
de managers. De manager stelt eigen plannen op en vult de begroting voor het eigen aan-
deel in een begrotingssjabloon waarin de begrotingskaders verwerkt zijn. 
 
Op basis van de ingevulde begrotingssjablonen wordt de conceptbegroting voor het komen-
de jaar opgesteld. Deze begroting wordt voor 1 december door de Raad van Bestuur vast-
gesteld. De kaderbrief en de begroting worden aangeboden aan en besproken met de Raad 
van Toezicht (goedkeuring), de CCR (advies), de OR (informatie) en de PAR (informatie).  
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Er wordt per teammanager en (regio)manager gerapporteerd door middel van de jaarplan-
monitor, waarin de items uit de kaderbrief operationeel en meetbaar zijn opgenomen. Aan de 
kwalitatieve verantwoording kunnen onderwerpen toegevoegd worden, zoals voortgang 
HKZ-audit, tevredenheidsonderzoeken en nieuw opgekomen risico’s. De verantwoording 
vindt per kwartaal plaats. Het middenkader rapporteert aan de (regio)manager. De (regio) 
manager rapporteert aan de Raad van Bestuur. Naar aanleiding van deze verantwoording 
vindt het kwartaalgesprek over het gevoerde beleid van de (regio)manager met de Raad van 
Bestuur plaats. 
 
Om de financiële voortgang te monitoren wordt er gebruik gemaakt van drie instrumenten: 
(1) de zorgmonitor, (2) de forecast en (3) de financiële verantwoording. 
 
Met behulp van de zorgmonitor is er dagelijks op team-, management- en organisatieniveau 
inzicht in de resultaten in relatie tot de begroting op het gebied van financiën, personeel, ver-
zuim, productie en productiviteit. 
Inzicht in de kwaliteitseis is beschikbaar in de teammonitor (voor de teams zelf) en in de 
kwalitatieve rapportages, waaronder de uitkomsten van de interne en externe audits. 
 
Er wordt maandelijks een forecast uitgebracht die de resultaten in gerealiseerde maanden 
koppelt aan de verwachting in de resterende maanden. De forecast wordt uitgebracht zowel 
op het niveau van QuaRijn als per regiomanager. Het forecast instrument heeft als doel om 
op hoofdlijnen snel inzicht te verschaffen in de financiële stand van zaken met een doorkijk 
naar de rest van het jaar. Deze komt circa 15 dagen na afloop van de maand beschikbaar.  
 
Per kwartaal wordt er een financiële verantwoording uitgebracht. Deze geeft inzicht in de 
financiële resultaten per manager en locatie over de afgelopen periode. 
 
De uitkomsten van zowel de forecast als de financiële verantwoording worden besproken in 
het MT en de auditcommissie. De financiële verantwoording wordt besproken met de Raad 
van Toezicht. 
 
Per kwartaal stelt de Raad van Bestuur een bestuurlijke analyse op. Deze wordt besproken 
in het MT, de auditcommissie, de Raad van Toezicht en met de OR en CCR. 
 
De resultaten van het betreffende jaar worden verantwoord in het jaardocument, dat voor 1 
juni na afloop van het jaar moet zijn opgemaakt en gepubliceerd. Het jaardocument wordt in 
mei ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht aangeboden. Het jaardocument wordt tevens 
ter advies voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad en ter informatie aan de Ondernemings-
raad. 
 
 
6.8.2 Risicomanagement 
 
Zoals hiervoor beschreven, is het risicomanagement geïntegreerd in de Planning & Control 
cyclus. 
 
Vanaf 2015 worden de risico’s beoordeeld, gebruikmakend van een systematiek om snel 
zichtbaar te maken wat de grootste risico’s zijn. Vanaf 2016 wordt ook de beweging van het 
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risico ten opzichte van het vorige kwartaal visueel (met gekleurde pijltjes) inzichtelijk ge-
maakt. De gebruikte invalshoeken zijn: 

• Financiën 
• Veiligheid 
• Kwaliteit van Zorg & Dienstverlening en Huisvesting 
• Bedrijfsvoering 

 

FINANCIËN  VEILIGHEID  

F1 RISICO’S IN BEGROTING
 

     
K1 PASSENDE VAARDIGHEDEN  

DOELGROEPEN 
  

B2 SAMENWERKEN ZORG 
EN BEHANDELING  

 
  

  
 

 

V3 INFECTIE PREVENTIE
 

K2 HUISVESTING 

F2 SAMENHANG 
PERSONEEL  / PRODUCTIE 

  

 

  
V1 CRISISSITUATIE OF RAMP 

 

KWALITEIT VAN 
ZORG-EN 

DIENSTVERLENING    
 

BEDRIJFSVOERING 
   

  

B4 ORGANISATIEVERANDERING 
  

K3 PORTEFEUILLES 

 

 

K4 VACATURES EN INZET 
UITZENDKRACHTEN

 

V4 MEDICATIE 

B1 VERZUIM 

V2 VRIJHEIDBEPERKENDE 
MAATREGELEN

 
 
Ultimo 2016 bevond één risico zich dicht in de “brandhaard” van de zon, namelijk Samen-
hang personeel / productie.  
Ultimo 2017 bevindt geen enkel risico zich dicht in de buurt van de “brandhaard”. Wel is het 
risico Verzuim het afgelopen jaar steeds dichter opgeschoven richting de “brandhaard”. 
De voortgang van beide hierboven genoemde risico’s, worden hieronder kort uitgewerkt.  
 
Samenhang personeel / productie: de productie is hoger dan begroot. De personeelskosten 
zijn echter verhoudingsgewijs nog meer gestegen, met name vanwege de inzet van uitzend-
krachten. Er is een project gestart met behulp van externe ondersteuning om de samenhang 
weer in balans te brengen. Met name vanaf het 4e kwartaal is de sturing zichtbaar verbeterd. 
 
Verzuim: Het verzuim is stijgende en hoger dan in 2016. Er zijn verschillende interventies 
uitgevoerd. Gedacht kan worden aan een beleidssessie met Falke & Verbaan, het beleggen 
van verzuim als specifiek aandachtsgebied bij een HR adviseur en het nog meer expliciet 
richten van aandacht op individuele gevallen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een trend-
breuk in de stijging van het verzuim. Overigens zitten we met 5,7% nog lager dan het lande-
lijk gemiddelde verzuimpercentage van 6,56%. 
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6.8.3 Informatievoorziening - Zorgmonitor 
 

De managementinformatie wordt beschikbaar gesteld via de zorgmonitor. De zorgmonitor 
geeft standaard een breed beeld op de vlakken van financiën, medewerkers, cliënten en 
zorgproductie. Er is tevens een specifiek dashboard voor het verzuim, waardoor er meer 
inzicht is in het onderscheid tussen kort-middel-lang verzuim, meldingsfrequentie, verzuim-
duur en percentage niet verzuimd beschikbaar is. Ook is er informatie over de verhouding 
tussen inzet door vast en flexibele krachten. 
Bij het financiële dashboard is het mogelijk om in te zoomen op de omschrijving van de 
kosten en opbrengsten. 
 
Voor de teammanagers, verantwoordelijk voor de zorg aan cliënten met een ZZP/VPT 
indicatie, is informatie beschikbaar over de feitelijk geleverde zorg in relatie tot de geïndi-
ceerde zorg. 
Voor teammanagers die verantwoordelijk zijn voor de thuiszorg is informatie over de pro-
ductiviteit beschikbaar. 
De zorgmonitor levert een belangrijke bijdrage om de (be)sturing van het eigen bedrijfs- 
onderdeel en team te ondersteunen. 
 
 
 
6.9  Financieel beleid  - 2017 
 
In de geconsolideerde jaarrekening van stichting QuaRijn is De Tabakshof B.V. opgenomen. 
De Tabakshof B.V. is een 100% dochter van QuaRijn. Ook het KBC B.V. maakt onderdeel uit 
van QuaRijn. De activiteiten in deze B.V. waren in 2017 nihil en derhalve is deze BV niet 
mee geconsolideerd. 
 
In de begroting van 2017 heeft QuaRijn een vermogensgroei van 11,4% opgenomen. Deze 
was in lijn met de meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is onderdeel van de business-
case ten behoeve van het bouwplan in Doorn. Ultimo 2017 is de meerjarenbegroting weer 
geactualiseerd met een tijdshorizon van 10 jaar. Actualisatie van de meerjarenbegroting zal 
in ieder geval aan het einde van elk jaar plaatsvinden of zoveel eerder als wenselijk is om de 
financiële impact van voorgenomen besluiten door te rekenen. 
 
Het eigen vermogen en de liquiditeit voldoet in alle opzichten aan de normen. Het blijft van 
belang jaarlijkse positieve resultaten te halen. Dat is nodig om de in de toekomst toenemen-
de risico’s op te kunnen vangen en om een voldoende buffer te hebben voor het doen van 
toekomstige investeringen. Ook biedt dit voordelen bij het financieren van reguliere activi-
teiten en toekomstige investeringen.   
 
 
6.9.1 Resultaat 
 
Als eerste wordt inzicht gegeven in het resultaat van QuaRijn (exclusief deelnemingen). 
Daarna wordt ingegaan op het resultaat van de deelneming in De Tabakshof. Deze para-
graaf sluit met het geconsolideerde resultaat van QuaRijn. 
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QuaRijn – exclusief resultaat deelnemingen 
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.539.990 (2016: € 154.100 
positief). Dat resulteert in een vermogensgroei van 14,6%. 
 
Het resultaat is voor het grootste gedeelte tot stand gekomen op basis van normale bedrijfs-
voering. Dit is met inbegrip van de extra opbrengsten en de daarmee gepaard gaande inzet 
als gevolg van de invoering van het kwaliteitskader. 
 
Als incidentele posten zijn aan te wijzen: 
Op basis van verslaggevingsregels is het saldo van opbrengsten en kosten van de projecten 
die vallen onder Waardigheid & Trots, vrijgevallen in het resultaat. 
Voor het Zonnehuis zijn we in de laatste fase van besluitvorming aanbeland om hier nieuw-
bouw te realiseren. Deze nieuwbouw is naar verwachting in 2022 afgerond. Er is daarom 
besloten om de resterende boekwaarde van het huidige gebouw versneld af te schrijven, 
zodat deze ultimo 2022 op € 0 uitkomt. 
Door recente veranderingen in cao en wet- en regelgeving is de opslag van sociale lasten op 
diverse balansposten herijkt, met als gevolg dat deze hoger uitgekomen zijn. 
In dit jaar is voor het eerst het saldo van uren die medewerkers boven het reguliere contract 
gewerkt hebben, maar nog niet uitbetaald of gereserveerd is, opgenomen als een schuld. 
Per saldo hebben de incidentele posten het resultaat met € 85.000 negatief beïnvloed. 
 
Met inachtneming van het voorgaande, kende het jaar 2017 een stroeve start. Er was sprake 
van een lagere productie terwijl de personeelsinzet hoog bleef. Na het eerste kwartaal ver-
beterde die situatie waarmee de productie op jaarbasis hoger in vergelijking met de begro-
ting is uitgekomen. 
Overschrijdingen bij de zorg konden gedeeltelijk gedekt worden binnen de risicomarge. De 
risicomarge is een budget wat ingezet kan worden voor bijzondere situaties, die niet binnen 
het reguliere begrotingsbudget gedekt of gesubstitueerd kunnen worden.  
Verder zijn begrote kosten als gevolg van vacatureruimte buiten de zorg niet volledig inge-
vuld. Op jaarbasis is het resultaat in de zorgexploitatie uiteindelijk in lijn met de begroting 
uitgekomen. 
Bij de vastgoedexploitatie was er een hogere opbrengst als gevolg van hogere huur-
opbrengsten. 
 
De omzet is circa 2,1 miljoen euro hoger uitgekomen in vergelijking met de begroting 2017 
(circa 1,6 miljoen euro hoger in vergelijking met de realisatie in 2016). Kijkend naar de 
risico’s bij het contracteren, is de zorgomzet bewust op een wat lager niveau begroot 
geweest.  
 
Nu de omzet veel hoger uitgekomen is, zijn de personeelskosten, voedingskosten, huishou-
delijke kosten en bewoner gebonden kosten ook hoger uitgekomen. Daarnaast zijn de alge-
mene kosten veel hoger in vergelijking met het vorige jaar. Dat heeft vooral te maken met 
extra advieskosten om de interne sturing op de zorginzet te verbeteren. Ook zijn extra ad-
vieskosten gemaakt voor diverse andere trajecten, zoals een plan voor de maaltijdbereiding, 
voorbereiding overgang naar een nieuwe ICT-omgeving en het komen tot een financierings-
arrangement in verband met de aanstaande nieuwbouw. Ook is er sprake van hogere verze-
keringspremies in verband met het eigen risicodragerschap op de WGA (Werkhervattings-
regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten).   



 
 

Jaardocument QuaRijn 2017 – 23 05 2018 – def  Pagina 63 van 67 
 

De Tabakshof 
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 20.494 (2016: € 5.579 positief). 
Dat komt overeen met een vermogensgroei van 4,5%. Het positieve resultaat is vooral be-
reikt door een structureel hoge bezetting en dalend verzuim in de tweede helft van het jaar. 
Zowel de omzet als de personeelskosten zijn hoger uitgekomen dan begroot.   
 
 
QuaRijn geconsolideerd   
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € € 1.560.484 (2016: € 159.677 
positief). Dat komt overeen met een vermogensgroei van 15,4%. 
Een nadere toelichting van de mutaties ten opzichte van 2017 is terug te vinden in de 
jaarrekening zelf. 
 
 
QuaRijn in 2018   
QuaRijn is 2018 gestart met een hoger omzetniveau dan begroot. Dat heeft voor een groot 
deel te maken met een veel hogere bezetting bij revalidatie. Ook voor de andere verblijfs-
locaties geldt dat de bezetting veel hoger is. 
De personeelskosten zijn in verhouding minder hoog. Dat heeft voor een deel te maken met 
de resultaten die voortkomen uit het project om de sturing op de zorginzet efficiënter te 
maken: “samen sturen doen we zo!”. Ook zijn vacatures bij de ondersteunende diensten nog 
niet ingevuld. 
 
Het financiële resultaat tot en met het 1e kwartaal 2018 komt uit op € 1.185.000 positief. Dat 
heeft vooral te maken met de hogere omzet bij revalidatie. Ook is nog niet alle vacature-
ruimte ingevuld. 
Er is een resultaat begroot van € 1.304.000 positief.  
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6.9.2 Financiële positie 
 

  
      

2017 2016 2015 
      
Resultaat 1.560.484 159.677 1.131.364 
Opbrengsten 

49.406.346 47.764.203 46.627.857 
  
      
Resultaatratio 3,2 0,3 2,4 
      

        
2017 2016 2015 

      
Vlottende activa 11.701.247 12.762.583 9.894.535 
Vlottende passiva 8.385.877 10.283.516 7.572.015 
      
Liquiditeit 139,5% 124,1% 130,7% 
      

        
2017 2016 2015 

      
Eigen vermogen 11.685.774 10.125.288 9.965.609 
Balans totaal 21.725.454 22.537.485 20.719.013 
      
Solvabiliteit 53,8% 44,9% 48,1% 
(EV/balanstotaal)     
      

        
2017 2016 2015 

      
Eigen vermogen 11.685.774 10.125.288 9.965.609 
Totaal opbrengsten 49.406.346 47.544.194 46.627.858 
      
Solvabiliteit 23,7% 21,3% 21,4% 
(EV/totaal opbrengsten)       
 
De financiële positie is ook in 2017 verder verbeterd. De resultaatratio is goed op niveau en 
is hoger dan begroot (2,9%). 
 
De liquiditeit is ook hoger in vergelijking met vorig jaar en meer dan voldoende op niveau.  
De liquide middelen zijn wel lager in vergelijking met vorig jaar. Dit heeft onder meer te 
maken met de betaling van hogere loonheffing en premies in december, nu de eenmalige 
uitkering conform cao al in november uitbetaald wordt. Ook is het investeringsniveau hoger 
in verband met kosten die gepaard gaan met de aanstaande nieuwbouw in het Zonnehuis. 
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De solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) is verder gestegen. Dit niveau voldoet ruim-
schoots aan interne en externe eisen.  
De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) is ook verder gestegen. Dat heeft te 
maken met de verdere groei van het eigen vermogen. Dit niveau voldoet aan de interne en 
externe eisen. Het beleid van QuaRijn is er op gericht om deze ratio op een hoger niveau te 
brengen.  
 
 
6.9.3 Financieel beleid 
 
Zorgcontractering 
QuaRijn heeft in 2017 een productie afspraak gemaakt die ruimte bood om de te leveren 
zorg ook declarabel te maken. QuaRijn heeft voor de Wlz in de herschikking het overgrote 
deel van de geleverde zorg gehonoreerd gekregen. Het resterende deel (€ 352.000) zal na 
verwerking van de nacalculatie naar alle verwachting vergoed worden. Het zorgkantoor heeft 
gecommuniceerd dat er landelijk voldoende financiële ruimte is om de resterende overpro-
ductie per zorgorganisatie te honoreren. 
Voor de Zorgverzekeringswet is 1% van de overproductie niet gehonoreerd. 
 
Beleid ten aanzien van financiering 
QuaRijn hanteert het treasurystatuut als een formeel kader waarbinnen alle financierings- en 
beleggingsactiviteiten plaats dienen te vinden. 
QuaRijn voert een risicomijdend (prudent) treasurybeleid dat geheel ten dienste staat van de 
uitvoering van de primaire taak van QuaRijn. De haar ter beschikking staande middelen heb-
ben een maatschappelijk karakter en QuaRijn gedraagt zich dienovereenkomstig. 
 
De reguliere exploitatie vanuit de Wlz wordt gefinancierd vanuit de bevoorschotting van de 
budgetgelden. De exploitatie vanuit de Wmo en ZvW wordt na afloop gefactureerd. 
QuaRijn belegt de niet direct benodigde financiën via kortlopende deposito’s en vermijdt 
agressieve financiering. Alleen langlopende leningen, bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten, 
worden gefinancierd via banken met een vaste rente en looptijd. 
Voor huurpanden worden huurcontracten afgesloten voor normaal geldende termijnen. 
 
Bekostiging huisvestingslasten 
Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa 
en huurkosten die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het WTZi 
bouwregime is afgeschaft en vanaf 2012 wordt ook de nacalculatie van de kapitaallasten 
afgebouwd met gelijktijdige invoer van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). 
Kapitaallasten moeten vanaf 2012 geleidelijk gedekt worden via een component in de inte-
grale tarieven. Niet langer bestaat zekerheid over de inkomsten en daarmee de dekking van 
de huisvestingslasten. Afhankelijk van het zorgaanbod (de ZZP mix), de bezettingsgraad en 
de geleverde productie kunnen de inkomsten sterk fluctueren. Hierdoor ontstaan risico’s voor 
het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting), boekwaarderisico’s 
(marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). 
Afschrijvingstermijnen worden met ingang van 2011 gebaseerd op de economische levens-
duur en niet meer op de oude bekostigingssystematiek. Ook voor de in 2011 nog nacalcu-
leerbare huurcontracten treedt eenzelfde bezettingsrisico op. 
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Afschrijving vindt plaats op basis van economische levensduur. Per pand is de (verwachte) 
economische levensduur bepaald en investeringen gedurende die periode worden afge-
schreven.  
 
Vaste activa met een lange levensduur zijn in 2017 beoordeeld op bijzondere waardevermin-
deringen op basis van de op dit moment bekend zijnde wijzigingen en omstandigheden die 
van invloed kunnen zijn op de mogelijkheid de huidige boekwaarde terug te verdienen met 
verwachte inkomsten. De verwachte inkomsten zijn gebaseerd op de overgangsregeling 
rondom invoer van de NHC. Vanaf 2012 tot 2018 wordt de nacalculatie stapsgewijs afge-
bouwd en worden de inkomsten gebaseerd op gerealiseerde zorgproductie. Uit de uitgevoer-
de vastgoedanalyse en interne berekeningen concluderen wij dat de vergoeding van het 
vastgoed de komende jaren op een voldoende niveau blijft.  
In 2013 is het strategisch vastgoedplan geactualiseerd op alle bekende ontwikkelingen. In 
2015 is deze aangescherpt door deze te beoordelen in het licht van de markt- en doel-
groepen analyse. 
 
Voor de huurpanden wordt voor de economische levensduur aangesloten bij de gebruikers-
duur tot aan einde huurperiode. Voor de panden in eigendom wordt aangesloten bij de ter-
mijnen die voor de recent ontwikkelde businesscase voor Het Zonnehuis zijn bepaald. De 
businesscase is opgesteld voor deze locatie nieuwbouw te realiseren. Deze businesscase 
resulteert in een positieve bedrijfswaardeberekening, waarin de boekwaarde van huidige 
investeringen gedekt zijn. Dit zou op peildatum 1 april 2018 een investering van circa 30,5 
miljoen euro op peildatum met zich meebrengen. 
 
De drie gehuurde zorgcentra, Ewoud & Elisabeth Gasthuis, Bunninchem, De Ridderhof, De 
Koekoek en De Tabakshof vallen onder operational lease en zijn in de jaarrekening als een 
‘niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen’ opgenomen. 
 
Bekostiging Beleid in relatie tot het regeringsbeleid 
QuaRijn heeft naar aanleiding van de majeure transitie in 2015 de financiële risico’s van 
zowel zorg als vastgoed in beeld gebracht. Er zijn private arrangementen ontwikkeld en 
cliënten kunnen op onze locaties gebruik maken het 1e lijns verblijf, dat gefinancierd wordt 
via de Wlz. Ook kunnen cliënten op basis van VPT bij ons wonen. 
 
Het bovenstaande is in relatie gebracht met de vastgoedportefeuille. Daaruit volgt de keuze 
om de huidige vastgoedportefeuille te behouden en de potentiele kansen die hierin opge-
slagen zitten te benutten. 
 
Verder is het wettelijk kwaliteitskader in 2017 ingegaan, resulterend in verplichtingen om de 
kwaliteit van de zorg te verhogen. Om dit te faciliteren is in 2017 een eerste trance van 100 
miljoen euro beschikbaar gekomen voor de ouderenzorg. Potentieel is 2,1 miljard euro be-
schikbaar gesteld door het huidige kabinet voor de ouderenzorg om daarmee volledig invul-
ling te geven aan het kwaliteitskader. 
 
2018 
Het begin 2017 vastgestelde wettelijke kwaliteitskader leidt in 2018 tot een extra budget van 
435 miljoen euro voor de ouderenzorg. Voor QuaRijn betekent dit circa 1,5 miljoen euro wat 
we extra besteden aan onze cliënten. 
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II.  JAARREKENING 2017   
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