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1 Voorwoord Mirjam Hagen, bestuurder  

Terugdenkend aan 2021 is het eerste woord dat bij me opkomt TROTS! Want ondanks een jaar met corona, 
hebben we voor veel cliënten dagen van waarde gecreërd en hebben we ontwikkelingen in gang gezet. De 
strategische koers is het uitgangspunt geweest voor het ontwikkelen en deze is vertaald naar concretere 
doelstellingen, met daarbij een plan van aanpak voor 2021. Dat heeft geleid tot allerlei inititatieven. De 
ontwikkeldynamiek werd onder andere bepaald door de invoering van het ECD en het optimaliseren van de 
administratieve processen, de start van de nieuwe organisatiestructuur,  verbouwing, verhuizingen en 
nieuwbouw, het behalen van het PrezoCare certificaat voor de wijkverpleging. En dit is slechts een klein 
deel, in dit verslag leest u nog veel meer. 

De ontwikkeling zat ook in het tonen van een toenemende flexibiliteit van onze teams. Door schaarste van 
medewerkers op de arbeidsmarkt, maar ook door uitval vanwege corona, is de puzzel soms een enorme 
uitdaging. Er wordt steeds een beroep gedaan op de onderline collegialiteit. En juist daarom ben ik zo trots. 
Als QuaRijn staan we voor een missie met mooie kernwaarden:  

We hebben als missie om de levenskwaliteit en menselijke waardigheid van de cliënten te ondersteunen. 
Hierbij richten we ons niet alleen op ouderen, maar ook op hun naasten en hun hulpverleners in de regio.  
Kernwaarden: Dichtbij, gedreven, nieuwsgierig … en met vertrouwen 

In de strategie kiezen we ervoor om de reis van de klant en de reis van de medewerker centraal te stellen, 
gelardeerd met innovatieve oplossingen. Omdat we geloven dat innovatie ons helpt om voorbereid te zijn 
op de toekomst. Het op koers blijven van de strategie werd bovenal ook mogelijk gemaakt door 
afstemming met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Ook de Raad van Toezicht houdt ons 
een spiegel voor die ons helpt om te maken keuzen tegen het licht te houden.  

Ons kwaliteitsjaarverslag geeft een inkijk in deze ontwikkelingen. 
We zijn op reis, een mooie reis, met af en toe wat hobbels op de weg. Dat doen we samen, binnen QuaRijn, 
maar ook daarbuiten. In 2022 reizen we verder. Reist u weer mee? 

Mirjam Hagen, bestuurder QuaRijn 
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2 Profiel van QuaRijn  

2.1 Werkgebied 
QuaRijn ligt prachtig gelegen in het midden van het land. In het kaartje staat het werkgebied van QuaRijn. 
Het werkgebeid heeft voornamelijk een landelijk karakter.  

We bieden veel verschillende vormen van zorg en ondersteuning. Hieronder een overzicht.  

Ontmoetingscentra 

• Amerongen 

• Bunnik 

• Doorn 

• Veenendaal 

• Wijk bij Duurstede 
Kennis- en Behandel Centrum 
Wij beschikken over drie locaties waar wij behandelen: 
Het Zonnehuis, De Schemerij en Bunnik 

• Bunninchem, Bunnik

• De Weerdenhof, Werkhoven

• Woonzorglocatie de Weijer

• Appartementen de Weijer
Wijk bij Duurstede 

• Ewoud en Elisabeth Gasthuis, Wijk bij 
Duurstede

Veenendaal – Rhenen -Elst 

• Over Het Spoor, Veenendaal

• Hollandia Staete, Veenendaal

• Entradatoren, Veenendaal

• De Koekoek, Veenendaal

• De Tabakshof, Elst

• De Linde, Achterberg

Utrechtse Heuvelrug 

• Het Zonnehuis, Doorn

• De Ridderhof, Amerongen 

• Beatrix, Doorn

• Trompstaete, Maarn

• De Schermerij, Leersum
Wijkverpleging 

• Wijkteam Wijk bij Duurstede (Langbroek, Cothen)  

• Wijkteam Bunnik (Odijk, Werkhoven)  

• Wijkteam Doorn (Driebergen, Maarsbergen, Maarn)  

• Wijkteam Leersum/Amerongen (Overberg)  

• Wijkteam Rhenendael (Veenendaal, Rhenen, Elst,  
Renswoude)  

• Wijkteam Over het Spoor  

• Wijkteam Hollandia State  

• Wijkteam Entrada (Veenendaal - Rhenen 
QuaRijn biedt huishoudelijke hulp aan inwoners van de  
gemeenten Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug,  
Veenendaal en Wijk bij Duurstede.

2.2 Missie 
QuaRijn biedt senioren een breed pakket van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten 
Bunnik, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Hierdoor zijn we altijd bij u 
in de buurt.  

https://www.quarijn.nl/ontmoetingscentrum-amerongen
https://www.quarijn.nl/ontmoetingscentrum-bunnik
https://www.quarijn.nl/ontmoetingscentrum-dementie-doorn
https://www.quarijn.nl/ontmoetingscentrum-veenendaal
https://www.quarijn.nl/ontmoetingscentrum-wijk-bij-duurstede
https://www.quarijn.nl/bunninchem-bunnik
https://www.quarijn.nl/de-weerdenhof-werkhoven
https://www.quarijn.nl/deweijer
https://www.quarijn.nl/appartementen-de-weijer
https://www.quarijn.nl/woonzorgcentrum-ewoud-en-elisabeth-gasthuis-wijk-bij-duurstede
https://www.quarijn.nl/woonzorgcentrum-ewoud-en-elisabeth-gasthuis-wijk-bij-duurstede
https://www.quarijn.nl/over-het-spoor-veenendaal
https://www.quarijn.nl/hollandia-staete-veenendaal
https://www.quarijn.nl/entradatoren-veenendaal
https://www.quarijn.nl/de-koekoek-veenendaal
https://www.quarijn.nl/de-tabakshof-elst
https://www.quarijn.nl/delinde
https://www.quarijn.nl/het-zonnehuis-doorn
https://www.quarijn.nl/de-ridderhof-amerongen
https://www.quarijn.nl/beatrix-doorn
https://www.quarijn.nl/trompstaete-maarn
https://www.quarijn.nl/de-schermerij-leersum
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Onze missie is om de levenskwaliteit en menselijke waardigheid van de cliënten te ondersteunen. 
Hierbij richten we ons niet alleen op ouderen, maar ook op hun naasten en hun hulpverleners in de 
regio. Levenskwaliteit bij ouderen kan door afnemende gezondheid erg worden bedreigd. Deze 
ouderen zijn dan in toenemende mate aangewezen op langdurige zorg. Onze rol is om professionele 
kwaliteit te bieden, maar vóór alles de unieke mens werkelijk te zien, te erkennen en hiernaar te 
handelen. Zorg en hulp bieden die daadwerkelijk waarde toevoegt aan het leven van elke persoon. 
Dát is de kunst.  
De afgelopen jaren is de langdurige zorg ingrijpend gewijzigd: ouderen wonen langer thuis en waar 
mogelijk verlenen familie, vrienden en vrijwilligers een groot deel van de zorg. Professionele zorg 
voegt in wanneer de zorg te complex wordt en ondersteunt of adviseert de naasten over de 
basiszorg. Dat vraagt van medewerkers om samen te werken met de mensen en hulpverleners om de 
cliënt heen, te beschikken over de juiste expertise en een flexibele opstelling.  

2.3 Visie 
Onze visie sluit hierbij aan: QuaRijn biedt kwalitatief hoogwaardige professionele zorg en diensten op 
de Utrechtse Heuvelrug en in de Kromme Rijnstreek. Op zo’n manier dat elke dag van waarde is.   

2.4 Kernwaarden  
Dit doen we vanuit onze kernwaarden: Dichtbij, gedreven, nieuwsgierig … en met vertrouwen.  
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 samenwerking. Wij zijn pas tevreden als onze cliënten dat zijn. 

Bekijk onze website voor meer informatie en lees ook de inspirerende blogs en vlogs van QuaRijn 
medewerkers. 

Video dienstenpakket QuaRijn 

https://www.quarijn.nl/
https://www.quarijn.nl/blogs
https://www.quarijn.nl/vlogs
https://www.youtube.com/watch?v=l7nJ6E-hz1o
https://www.youtube.com/watch?v=l7nJ6E-hz1o
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3 De strategische koers en de behaalde resultaten 
Het strategisch plan 2021 – 2024 heet “Op reis met de klant”, weergegeven in het volgende figuur.  
Figuur 1: Strategische koers: Op reis met de klant. 

De koers, met daarin de drie inhoudelijke pijlers en één voorwaardelijke pijler is uitgewerkt in doelen 
voor 2021. Dit document is het verslag van het resultaten.  

1. De klantreis 
a. De reis van de klant staat centraal en 
b. QuaRijn is een onmisbare partner in de wijk. 

2. De reis van de medewerker 
a. De ontwikkeling van de medewerker staat centraal en  
b. QuaRijn is expert. 

3. Maatschappelijk zinvolle vernieuwingen 
QuaRijn is innovatief en samen met partners bedenken en adopteren we maatschappelijk 
zinvolle vernieuwingen en voeren deze door. 

4. Randvoorwaarden 
Organisatie, kwaliteit en financiën. De organisatie groeit verder in haar professionaliteit met 
effectieve, QuaRijnlandse (be)sturing: de organisatieprocessen worden steeds meer ‘lean’ 
ingericht, de kwaliteit en financiën zijn vanzelfsprekend.  

Op de volgende pagina hebben we de voortgang van de strategische agenda weergegeven. We heb-
ben achter de indicatoren de stand van zaken weergegeven in kleur: 

= loopt volgens planning 
= loopt achter op planning, maar is niet zorgelijk 
= loopt achter en is zorgelijk 

• = project nog niet gestart
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In één oogopslag staat hieronder het behaalde resultaat in 2021.  
Figuur 2: Strategische plan 2021
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3.1 Toelichting op de behaalde resultaten 

3.1.1 De klantreis 
Het vormgeven van de klantreis was voor QuaRijn in de klantreis de belangrijkste opdracht voor 
2021. We wilden van alle losse onderdelen van QuaRijn meer één geheel maken, zodat de cliënt die 
bij ons in zorg komt, zonder ingewikkelde hobbels een andere vorm van zorg kan ontvangen zodra 
dat noodzakelijk is. Het voordeel is dat de cliënt QuaRijn kent en dat medewerkers helpen de over-
gang naar een andere zorgvorm vloeiend te laten verlopen, zonder steeds het verhaal te moeten 
doen. Samenwerking in de keten is heel belangrijk. Dat betekent dat we veel aandacht hebben gege-
ven aan het wijkgericht werken, dichtbij de cliënt, met de ontwikkeling  van een goede ‘voordeur’. 
Andere belangrijke speerpunten zijn de positionering van QuaRijn in de regio en het verstevigen van 
de samenwerking met diverse partijen.  

Voor de bewoners van QuaRijn investeerden we in een bezinning op de bedoeling van Qua-
Rijn, gerelateerd aan de veranderingen in de omgeving. Diverse nieuwe visies zijn opgesteld, 
in samenwerking met veel medewerkers en cliënten.  
Dit leidde eveneens tot een oriëntatie op en invulling van een betere leefomgeving. Voor-
beelden daarvan zijn de oplevering van het revalidatie- en zorghotel in Doorn en de ontwik-
keling en verbetering van andere gebouwen (waaronder Bunninchem, Beatrix en de Ridder-
hof) door onder andere het gebruik van domotica. 

Uit de resultaten van het waarderingsonderzoek onder bewoners van onze locaties blijft de waarde-
ring op de meeste locaties hoog, ook de waardering van GRZ en de wijkverpleging bleven onvermin-
derd hoog en is substantieel beter dan de benchmarkscores. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de 
prachtige initiatieven van medewerkers om in moeilijke tijden bijzondere belevingen aan te bieden.  
Hieronder een tabel van de resultaten van het cliëntwaarderingsonderzoek van somatische en PG 
bewoners. 

Somatiek PG 

QuaRijn ‘21 QuaRijn ‘20 Benchmark ‘21 QuaRijn ‘21 QuaRijn ‘20 Benchmark ‘21 

Aandacht 4,36 4,3 4,18 4,51* 4,54 4,48

Respectvol 4,49* 4,41 4,23 4,56* 4,57 4,38

Veranderingen 3,84 3,77 3,73 4,22 4,05 4,13

Bereikbaarheid 4,42* 4,16 4,14 4,32 4,27 4,32

Meebeslissen 4,11* 3,53 3,92 4,23 4,13 4,17

Oog voor levensbeschouwing 3,86 3,73 3,69 3,99 3,99 4,06

Activiteiten 3,68 3,71 3,65 3,84 3,7 3,85

Verzorging 4,47* 4,18 4,25 4,23 4,11 4,25*

Kleding 4,13 3,82 3,79 3,84 3,74 3,84

Samenwerking 4,19 4,01 4,02 4,24 4,09 4,06

Maaltijd 3,52* 3,7 3,42 4,21* 4,04 4,02

Schoonmaak 4,32* 4,38 3,78 4,07* 4,11 3,87

Cijfer 7,47 7,73 7,23 8,11 8,11 7,76

*p Sign 0,05 

De meeste ambities hebben we opgezet en uitgevoerd,  nog niet overal zover als  we zouden 
willen (zie figuur 2), maar de aanzet in de klantreis heeft in 2021 een stevig fundament ge-
kregen. Binnen deze pijler klantreis is onder andere gewerkt aan de volgende projecten: 
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1. Vertrouwd thuis 
2. Wijkgericht werken 
3. De voordeur 

1. Vertrouwd thuis:  
Cliënten die mee doen aan Vertrouwd Thuis, wonen zelfstandig in de wijk. In dit project bieden wij 
ondersteuning bij een veilig en vertrouwde leefomgeving voor de cliënten. De cliënt heeft de regie 
over zijn eigen leven en  de zelfstandigheid wordt bevorderd. Voor dit project is een pilot uitgevoerd 
in Veenendaal. De coördinator heeft alle tools in handen gekregen om Vertrouwd thuis en de cliën-
ten te begeleiden. Hierbij is de coördinator in gesprek met cliënt/mantelzorger om wensen,  behoef-
ten en mogelijkheden op elkaar af te stemmen. De huisartsen zijn geïnformeerd en er is laagdrempe-
lig contact. Zo wordt ondersteuning en begeleiding dichtbij de cliënt georganiseerd.

2. Wijkgericht werken 
Voor alle collega’s die in de wijk werken is een handboek gemaakt met zorgpaden, samenwerkingsaf-
spraken voor een eenduidige manier van werken in de wijk, en ontwikkelde producten/ diensten in 
de wijk. Dit was nodig om de onderlinge kennismaking met elkaar en elkaars diensten te faciliteren.  

3. De Voordeur 
De wens om de start van het zorgproces beter te organiseren was opgenomen in de kaderbrief. In 
samenwerking met medewerkers en de centrale cliëntenraad is nagedacht over de wijze waarop dit 
opgepakt kan worden. Het doel is om uit diverse scenario’s een Klant Contact Centrum te ontwikke-
len, dat beter tegemoet komt aan de begeleiding van cliënten in zijn of haar klantreis. De planning is 
dat het nieuwe Klant Contact Centrum in 2022 gereed is. 

3.1.2 De reis van de medewerker 
Om onze mooie ambitie voor de cliënt te kunnen waarmaken investeerden we in ons belangrijkste 
kapitaal, onze medewerkers. We geloven dat iedere medewerker met een doel bij QuaRijn werkt. 
Voor de een is dat een ontwikkeling naar verdieping in het werk of beter worden in het vak, voor 
iemand anders is dat leiding leren geven of gewoon geld verdienen. In het project ‘Jouw verhaal, 
onze zorg’ onderzochten we welke factoren maakten dat medewerkers zoeken naar een andere 
baan. Dit project deden en doen we samen met Utrechtzorg, Reinaerde, Sherpa en Axioncontinu. Dit 
project is genomineerd voor de impactmakers prijs! In dit project zijn 134 verhalen opgehaald van 
medewerkers die vertrokken zijn bij QuaRijn. Er zijn vier thema’s benoemd, die aandacht behoeven. 
Het zijn essentiële factoren die de binding van medewerkers met de organisatie bepalen:  

1. Gevoelde waardering  

2. Sfeer in het team  

3. Aansturing door de direct leidinggevende  
4. De manier waarop veranderingen doorgevoerd worden  
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Met name punt 3 is in 2021 in de volle breedte van QuaRijn opgepakt, begonnen bij de aansturing 
van directie naar managers. In de nieuw opgezette structuur heeft een aanpassing van de aansturing 
plaatsgevonden. In een zorgvuldig benoemingsproces zijn directeuren benoemd die een directe 
aansturing op het onder hen vallende domein hebben. Daarnaast is een manager 
organisatieontwikkeling benoemd die de transitie van de organisatie begeleidt en een manager 
kwaliteit en onderzoek die de genoemde thema’s naar een hoger plan brengt. 

In de reis van de medewerkers boden we medewerkers doorgroeimogelijkheden. Er werd een nieuw 
leerportaal ontwikkeld. Het platform REIN is uitgebreid met online trainingen op het gebied van per-
soonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling.  

Een terugkerend thema is het verzuim van medewerkers. Voor managers zijn verzuimtrainingen ge-
organiseerd. De training is bedoeld om het ziekteverzuim terug te dringen. Het beleid is aange-
scherpt en een handzaam protocol is ontwikkeld. De effectiviteit van de training is nog moeilijk te 
beoordelen, gezien de verplichte quarantaine maatregelen als gevolg van Covid-19.  

3.1.3 Doelen QuaRijn op de zinvolle vernieuwingen 
QuaRijn wilde innovatief zijn en onze processen verbeteren en versimpelen. Domotica, innovaties, 
technologie en devices ondersteunen het primaire proces. In 2021 bereikten we onder andere:  

1. Implementatie Elektronisch Cliënt Dossier, ONS  
2. Project Zorgtechnologie (om medewerkers kennis te laten maken met zorgtechnologie). 

1. Implementatie Elektronisch Cliënt Dossier, ONS  
Een niet te onderschatten ontwikkeling is de implementatie van een nieuw elektronisch cli-
entendossier geweest voor de cliënten van Wonen met Zorg, in navolging van de overstap in 
de wijkverpleging. Het dossier faciliteert ook de klantreis optimaal. Dit project heeft veel in-
zet van alle medewerkers gevraagd. Key-Users en de projectgroep ECD zijn zinvol geweest in 
de implementatie. De naasten kunnen met behulp van ‘Caren Zorgt’ meelezen hoe het met 
hun naaste gaat.  

2. Project Zorgtechnologie 
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Zorgtechnologie is meer op de kaart gekomen. Om de geesten rijper te maken voor innoveren volg-
den medewerkers scholing rondom innovatie. Er ontstonden plannen op gebied van innovatie, met 
hulp van Innovatie Ambassadeurs, rekening houdend met de workload van de organisatie. Benoem-
de  onderwerpen:  

- Medimo; elektronisch voorschrijf systeem voor intramuraal 
- GPS/Leefcirkels (vanuit de WZD) voor intramuraal 
- TOPCare GRZ: domotica 
- Beeldschermzorg in de wijkverpleging 

3.1.4 Doelen op de randvoorwaarden 
In 2021 heeft het werken aan onderzoek een stevige impuls gehad. Enerzijds door een Topcare tra-
ject waarin het doen van onderzoek een prominente plaats heeft, anderzijds door het aanstellen van 
een manager die onderzoek in de portefeuille heeft. In het najaar van 2021 vond een positieve visita-
tie van Topcare plaats. Verder is een traject ingezet voor het ontwikkelen van een expertisecentrum 
voor Korsakov. Ook hiervoor troffen we voorbereidingen voor een promotieonderzoek. In beide tra-
jecten werkten we samen met andere organisaties, universiteiten en hogescholen die dezelfde ambi-
ties hebben. Dat trekt ook nieuwe mensen aan met een onderzoeksambitie. In 2021 stelden we een 
onderzoeksagenda op. De onderzoeksagenda van QuaRijn, met drie ontwikkellijnen, staat in het on-
derstaande plaatje benoemd. Ondersteunend aan deze ontwikkellijnen werken we aan het verder 
uitwerken van een onderzoekscultuur (onderzoeks-mindset noemen we dat) dat gaat over kritisch 
reflecteren op je dagelijkse werk.  

Het aantal bijeenkomsten van de kwaliteitscommissie is ingedikt van acht naar zes. Dit is bedoeld om 
de medewerkers te ontlasten. De implementatie van de Wet Zorg en Dwang vorderde traag, maar er 
is een versnelling ingezet op de implementatie van vrijheid bevorderende domotica.  

In het voorjaar haalden we het PrezoCare certificaat voor de wijkverpleging. Een enorme inspanning 
is door de wijkverpleging geleverd om dit resultaat te halen.  

De PAR (Professionele Advies Raad) besloot, na intern beraad en in afstemming met het bestuur, om 
zich op te heffen. Hoewel de PAR van betekenis is geweest voor het professionaliseren, zijn de taken 
in de afgelopen jaren vrijwel allemaal overgenomen door de actoren in ons kwaliteitssysteem, zoals: 
kwaliteitsverpleegkundigen,  kwaliteitscommissies, wetenschapscommissie, stuurgroep kwaliteit en 
de beleidsfunctionarissen kwaliteit en onderzoek. De PAR onderstreept terecht het belang van de 
stem van ‘de werkvloer’ en in 2022 ontwikkelen we hiervoor de verteltafels.  
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De projectenkalender en de kaderbrief zijn met elkaar in verband gebracht. Dat heeft geleid tot een 
eenduidige prioritering van projecten, ten behoeve van organisatieontwikkeling. De projecten staan 
ten dienste van de strategie. Veel energie is gestoken in het opzetten van een projectstructuur en 
een adequate aansturing van projecten. 

3.1.5 Aandachtspunten en risico’s 
Het jaar 2021 kende ook een aantal aandachtspunten en risico’s: 

• Het hoge verloop van sleutelfiguren en medewerkers. Hierdoor gaat kennis verloren en staat 
de bezetting op de locaties voor het leveren van zorg onder druk; 

• Het hoge verzuim in zorgteams; 

• Vernieuwingen doorvoeren en de implementatie van plannen verloopt soms moeizaam en 
het verantwoorden van resultaten op projecten verloopt nog niet helemaal adequaat. We 
spreken elkaar onvoldoende zakelijk aan. Hier kunnen we het leerrendement vergroten; 

• Behoud van basisdeskundigheid/veiligheid blijft een aandachtspunt, al zit hier wel sturing op;  

• De ontwikkeling van automatiseringsprojecten verloopt traag en is nog niet goed in verbin-
ding met de organisatie.  

Deze punten krijgen in 2022 een vervolg. 
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4 Kwaliteitsontwikkeling 2021  
In dit kwaliteitsjaarverslag tonen we drie rapportages: 

1. De rapportage van de GRZ; 
2. De rapportage van de intramurale langdurige zorg; 
3. De rapportage van de wijkverpleging. 

In tabellen staat een algemeen overzicht van de resultaten op de kwaliteitsthema’s (daar waar moge-
lijk afgeleid van de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging). We kiezen hier voor een 
overall beeld voor de leesbaarheid. In bijlage 1 staat een overzicht van de klachten.  

4.1 Resultaten GRZ 
In tabel 1 staan de resultaten op hoofdthema’s van kwaliteit.  

Tabel 1: Resultaten kwaliteitsthema’s GRZ 

Q1 ‘21 T2 ‘21 T3 ‘21 

Persoonsgerichte zorg Dossiervoering op orde 97,9  88,2  96,7  

Veiligheid Risicosignaleringen, valincidenten 98,5  97,8  97,5  

Gemiddelde opnameduur 41 dgn 35 dgn 35 dgn 

Doelgerichtheid
Methodisch werken, behandelplannen 

aanwezig
96,47  95,6  92,7  

Leren en verbeteren BIG (alle handelingen/4 belangrijkste) 77,0  65  (79 ) 41  (86 ) 

WZD 83  85  84  

Handhygiëne 84  80  

BHV 33  50  

Personeelssamenstelling Verloop 3,55 -6,27 -6,9 

Ziekteverzuim 8,6  10,5  9,8  

Hulpbronnen Rendement - -11,7  -16,2  

Informatie NPS score ZKN 3,7 8,3 8,3 

De waardering die cliënten ons gaven op de GRZ was een dikke 8! Opvallend was de daling in opna-
meduur van cliënten. De gemiddelde opnameduur daalde met 6 dagen. Vooral de korte opname van 
CVA cliënten was daar debet aan. Dat is echt fijn dat cliënten eerder verantwoord naar huis kunnen.  

De voorbereidingen voor de verhuizing naar het nieuwe gebouw waren in volle gang. Dit leidde ook 
tot de nodige gesprekken over de invulling van de visie. We willen de revalidant hierin meer centraal 
stellen en regie laten hebben over wat men wil bereiken en kunnen na de revalidatie, maar ook meer 
eigen verantwoordelijkheid stimuleren. 

4.2 Resultaten wonen met zorg 
In tabel 2 staan de resultaten van de verschillende locaties. 
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Tabel 2: Resultaten Intramurale zorg De reis van de klant 
Clientwaardering Zorgkwaliteit Deskundigheid 

 2021 Zorgkaart Nederland Decubitus % ACP % Inzet Onvrijwillige zorg % Scholing WZD % BIG % Handhygiëne %  

Q1 T2 T3 Q1 T2 T3 Q1 T2 T3* Q1 T2 T3 Q1 T2 T3 Q1 T2 T3 Q1 T2 T3 

Ridderhof 7,7 7,7 7,7 1,0  0,0  0,9  80  40  4,0  0,0  0,0  80  72  62  61  61  77  - 71  62  

De Linde 9,8 9,5 9,5 0,0  0,0  0,0  100  60  10,9  0,0  0,0  86  93  92  74  68  80  - 88  85  

Zonnehuis 7,3 6,5 7,1 3,0  0,0  1,1  89  80  5,0  0,0  0,0  88  85  89  81  72  85  - 84  88  

Koekoek 7,5 7,4 7,5 8,0  0,5  0,0  100  100   17,0  - 0,0  88  73  63  59  70  57  - 77  67  

De Weijer - 8,0 8,0 14,0  0,0  0,0  100  0  11,0  0,0  0,0  94  69  82  50  57  50  - 77  79  

Bunninchem 8,2 8,5 8,5 5,0  0,0  3,9  96  0  9,0  0,1  8,8  92  71  66  84  79  80  - 77  74  

E&E 7,9 7,8 7,8 2,0  ? 6,9  100  ? 25,0  ? 3,6  95  63  64  84  69  85  - 78  77  

Tabakshof 9,3 9,4 9,4 8,0  1,0  0,0  100  100   13,0  0,0  0,0  89  64  62  50  47  73  - 74  70  

Beatrix 7,4 5,9 6,1 0,0  3,1  0,7  99  72  9,0  0,0  4,8  89  97  92  80  68  87  - 95  90  

QuaRijn 8,1 7,9 8,0 3,0  1,0  1,5  94  83  12,0  0,0  1,9  85  77  75  73  70  75  - 74,3  77  

*Nog niet uit het dossier kunnen halen 

Tabel 3: Resultaten Intramurale zorg De reis van de medewerker en de Randvoorwaarden 

 2021 REIN %   Verloop %   Verzuim % Rendement %

Q1 T2 T3 Q1 (FTE) T2 % T3 % Q1 T2 T3 Q1 T2 T3 

Ridderhof 6 22 32  - 17,0  10,1  7,2 6,2 8,1  3,6  6,2  3,9  

De Linde 12  48  44  - 16,8  0,0  2,5 3,0 9,5  -27,8  -4,3  -0,5  

Zonnehuis 34  20  31  -1,28 17,1  6,3  7,7 9,9 11,9  -0,8  -1,1  -2,4  

Koekoek 30  33  36  0,28 17,0  12,9  8,5 7,0 6,7  4,6  6,8  3,4  

De Weijer 12  31  41  - 17,1  0,0  0,7 0,4 0,9  -42,1  -15,6  -15,3  

Bunninchem 19  4  21  -0,86 16,9  8,4  14,3 12,1 12,6  -2,6  8,0  6,7  

E&E 23  23  29  -2,22 17,1  5,5  3,0 6,8 9,9  -0,9  -5,0  -6,7  

Tabakshof 55  31  37  -0,11 17,0  5,7  3,3 2,1 0,0  6,0  19,9  18,5  

Beatrix 13  40  25  3,78 17,1  11,1  24,7 16,2 9,5  -10,7  -5,9  -0,8  

QuaRijn 24  28,1  33  0,33 17,0  6,6  8,9  7,1  7,7  -1,2  1,0  0,8  
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De cliënten die dat wilden, kregen de boostervaccinatie. Mooie initiatieven van locaties zijn: maand-
openingen organiseren voor cliënten door de geestelijk verzorger of adviseur welzijn en de aandacht 
die er is voor het in beweging blijfven (volleybal, beweeglanen, etc). Cliënten waarderen dat enorm. 
Ondanks dat de feestdagen wederom corona beperkingen kenden, zijn er toch prachtige initiatieven 
ondernomen om het zo gezellig mogelijk te maken. Bewoners genoten hiervan. 

Ook de aandacht voor BIG- en hygiënescholingen neemt weer iets toe. De training WZD neemt iets 
af. Maar op locaties zijn wel moreel beraden, klinische lessen en casuïstiekbesprekingen geweest. De 
inzet van onvrijwillige zorg is in 2021 flink afgenomen.  
Het verzuim bleef een aandachtspunt. Hierin week QuaRijn niet af van het landelijk gemiddelde, dat 
nog nooit zo hoog is geweest.  

4.3 Resultaten wijkverpleging 
Tabel 3: Resultaten kwaliteitsthema’s in de wijk 

Zorg voor de cliënt Resultaat Q1 Resultaat T2 Resultaat T3

Clientwaardering 8,6 8,8 8,7

Toediening afgetekend 80% 88% 90%

Belasting mantelzorg in kaart 2% 4% 9%

Kwaliteitseisen 

BIG scholing 60% 52% 43%

WZD eLearning 64% 62% 57%

MTO 8,0 7,9 Niet gemeten

jaarlijks zorg evalueren Ja
Deels, niet goed terug te 

vinden in ONS
Ja

Organisatorische randvoor-
waarden 

MIC bespreken Ja (94%) Ja (100%) Ja (100%)

Waardering (gevoel van steun) 7,9 7,7 -

tevredenheid leidinggevende 8,5 7,9 -

ziekteverzuim 12,0% 7,1% 10,1%

instroom 2,40 FTE 0,67FTE Verloop 7,7%

uitstroom 3,25 FTE 4,24FTE

Rendement - -11,5% -24,9%

De waardering voor de wijkverpleging bleef hoog. Cliënten geven echt hoge cijfers op Zorgkaart Ne-
derland. Het project ‘Vertrouwd thuis’ was na een grondige voorbereiding gestart met een pilot. Ver-
trouwd Thuis maakte het voor cliënten mogelijk langer thuis te blijven wonen, met ondersteuning 
van QuaRijn. Ondersteuning die helemaal past bij de wens van cliënten.  

Het in kaart brengen van de belasting van de mantelzorger blijkt een moeilijke opgave. Dat heeft ook 
te maken met het gebrek aan eenduidigheid in de werkwijze. Daar zijn inmiddels afspraken over ge-
maakt. Zorgelijk is het hoge verzuim en het zeer lage rendement van -24,9%. Hierop richt zich de op-
dracht van de interim manager. De resultaten verwachten we in 2022. Met name de landelijke coro-
na richtlijnen hadden grote invloed op deze resultaten.  
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5 De reis van de medewerker 
Zoals al eerder aangegeven is het aantrekken en behouden van onze medewerkers een belangrijk 
thema. ‘Jouw verhaal, onze zorg’ is hierin een belangrijk traject geweest. Maar ook de inspanningen 
van diverse stafdiensten dragen bij aan het doel om zoveel mogelijk medewerkers te behouden voor 
QuaRijn. Op basis van resultaten van onderzoeken en gesprekken zoeken we steeds naar de beste 
manier van werken. Het bieden van kansen en mogelijkheden voor onze collega’s is daarbij het uit-
gangspunt. In hoofdstuk 6 en 7 doen we daar verslag van.  

5.1 Verloop 
Voor 2021 komt het verlooppercentage uit op 22,2% en ligt iets boven het landelijk gemiddelde van 
21%. Als we naar 2021 kijken dan zien we vooral een hoog verloop in T2. In T3 zien we het verloop-
percentage gelukkig weer dalen. De doelstelling van 18% verloop is in 2021 niet gerealiseerd. 

Verlooppercentage QuaRijn totaal T3 QuaRijn totaal T2 QuaRijn totaal Q1 

Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE 

Gemiddeld in dienst 1611 782,8 1561 772,07 1536,5 777,19

uit dienst 120 47,3 219 90,23 78 30,78

Verloop percentage 7,40% 6% 14,03% 11,69% 5,08% 3,96%

We zien een hoog verloop onder de oproepkrachten ten opzichte van de vaste krachten. Dit is te ver-
klaren omdat oproepkrachten vaak studenten zijn die naast de studie bij ons werken. Toch is het in-
teressant om bij deze doelgroep na te gaan waarmee wij hen kunnen vasthouden. 

Vaste medewerkers Oproepkrachten

Hieronder een overzicht van het verlooppercentage per jaar, met een stijging van 0,5% per jaar. 

Jaar Verlooppercentage 

2016 19,05% 

2017 22,76% 

2018 20,85% 

2019 21,41% 

2020 21,76% 

2021 22,2% 

5.2 In dienst 
In 2021 is een netto instroom van 216 medewerkers gerealiseerd. Dat is een groei van 3,8%. Dit is 
een beter resultaat dan regionaal: 0,6% en landelijk: 1,1%. 

Aanta l  medew. Aantal  FTE

Gemiddeld indienst 332 0,3

Uitdienst 38 0,0

Verlooppercenta ge 11,4% 0,0%

Aa ntal  medew. Aa ntal  FTE

Gemiddeld indienst 1279 782,4

Uitdienst 82 47,3

Verlooppercenta ge 6,4% 6,0%
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In dienst op 31-12-2021 

Type Aantal medew. Type Aantal van Medewerker

Oproepkracht 329 Oproepkracht 20,38%

Vas te medewerker 1285 Vaste medewerker 79,62%

Eindtotaal 1614

QuaRijn sluit aan bij de landelijke verhouding tussen vast/oproep in de VVT. Vast is 80,7% en 19,3% is 
oproepkracht/flex (Bron: CBS). 

5.3 Uit dienst 
In 2021 zijn totaal 336 medewerker uit dienst gegaan bij QuaRijn. De redenen van vertrek komen 

overeen met het landelijke beeld: uitdagende werk-
zaamheden en manier van werken en aansturing. 
De uitstroomcijfers van 2021 laten een hoge uit-
stroom in de zorg, WMO en leerlingen zien.  

De netto instroom laat zien hoeveel medewerkers in dienst en uit dienst zijn gegaan in 2021.  

Netto instroom Q1 T2 T3 Totaal 

In dienst 199 200 153 552 

Uit dienst 78 138 120 336 

Totaal 121 62 33 216 

5.4 Afrondende gesprekken 
Steekproefsgewijs worden afrondende gesprekken met medewerkers gevoerd om het dienstverband 
op een goede manier af te sluiten en te horen wat de reden van vertrek is.  Het valt op dat “niet goed 
met collega’s en/of leidinggevende overweg kunnen” het meest wordt genoemd.  

5.5 Verzuim 
Na een periode waarin het verzuim bleef stijgen, is eind T3 een lichte daling te zien. Ten opzichte van 
T2 daalt het verzuim in absolute zin met 0,3% naar 8,6%. We rondden 2021 af met een voortschrij-
dend verzuimpercentage van 8,2%. Dit is een iets beter resultaat dan het landelijk gemiddelde. Het 
ligt 0,35% onder het landelijk gemiddelde van 8,5% verzuim binnen de VVT. Er is vooral sprake ge-
weest van langdurig verzuim en de gevolgen van Covid zijn nog steeds zichtbaar in het verzuim. In 
een training met managers is aandacht gegeven aan verzuimbegeleiding naast de implementatie van 
het verzuimbeleid met de slogan: “Ziekte overkomt je; verzuim overleg je”.  

Ontwikkeling verzuim 2021 

Jan Febr Mrt April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

6,18% 6,33% 6,37% 6,61% 6,93% 7,20% 7,41% 7,63% 7,20% 8,30% 9,80% 8,90%

Q1: 6,29% T2: 7,16% T3: 8,55% 

Uit dienst Q1 T2 T3 Totaal

Hoteldiens t 2 11 9 22

KBC 4 5 2 11

Leerl ing 3 12 5 20

Management 2 4 2 8

S&O 6 5 5 16

WMO 20 16 26 62

Z&W 41 85 71 197

Totaal 78 138 120 336

   Q1 T2 T3

Vaste kracht 81,90% 81,16% 79,62%

Oproepkracht 18,10% 18,84% 20,38%

Verhouding vaste kracht en oproepkracht
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5.6 Vitaliteit & Preventie 

September stond in het teken van bewegen. In 
de Nationale sportweek organiseerden de be-
weegagogen Bootcamps. Er hebben gemiddeld 8 
deelnemers per locatie meegedaan. In septem-
ber is door middel van de Ommetjes App een 
wandelchallenge georganiseerd, met 9 enthousi-
aste teams. 

Oktober is stoptober maand. QuaRijn bood me-
dewerkers de mogelijkheid om zich te laten on-
dersteunen bij het stoppen met roken. Er zijn 
informatiebijeenkomsten georganiseerd over het 

ondersteuningsprogramma ‘Rookvrij, ook jij? van Sinefuma. Acht medewerkers meldden zich aan. 
In november was de week van de werkstress. Hiervoor hadden we een breed aanbod van activiteiten 
georganiseerd, waarvan door de opleving van Corona alleen de stoelmassages doorgang hebben 
kunnen vinden. Er hebben veel medewerkers gebruik gemaakt van dit aanbod en hebben het zeer 
gewaardeerd.  

5.7 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
In maart 2021 hielden we een medewerkerstevredenheidsonderzoek. In de tabel staan de resultaten.  
Tabel XX: resultaten medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021.  

Onderwerp Vraag Meting 1 2021

Autonomie Ik krijg de ruimte om mijn werk op mijn manier te doen 8,0

Persoonlijke groei Ik krijg de mogelijkheid om te werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling 7,2

Waardering Wanneer ik goed werk lever wordt dat gezien 7,4

Integriteit Op mijn werk worden mensen eerlijk behandeld 7,1

Engagement Over het geheel genomen ben ik tevreden met mijn werk 8,0

Regels & Veiligheid Mijn collega’s houden zich aan de regels 7,4

Trots Ik ben trots op de organisatie waar ik voor werk 7,8

Faciliteiten De organisatie geeft mij de middelen die ik nodig heb om te kunnen werken 7,6

Promotie Ik heb voldoende mogelijkheden om door te groeien 7,0

Werk-privé balans Ik kan mijn werk goed met mijn thuis situatie combineren 8,3

Arbeidsvoorwaarden Ik ben tevreden over mijn salaris 6,8

Communicatie Ik krijg de informatie die ik nodig heb om mijn werk te kunnen doen 7,2

Leiderschap Ik heb vertrouwen in de directie c.q. het managementteam 6,6 

Management Ik ben tevreden over mijn leidinggevende 7,4

Functiematch In mijn werk krijg ik voldoende de kans om te doen waar ik goed in ben 7,9

Doelstellingen Ik weet wat er van mij verwacht wordt op mijn werk 8,2

6 Leren & Ontwikkelen  
De vakgroep Leren & Ontwikkelen is bij uitstek de plek van waaruit de organisatie nieuwe ideeën 
voor technieken en innovaties kan verwachten op het gebied van leren en ontwikkelen.  
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6.1 Leren met REIN 

Op donderdag 2 december 2021 vond de 
Kick-off plaats van de implementatie van het 
nieuwe Learning Management Syteem/ 
Learning Experience Platform, waarbij REIN 
het platform voor Leren & Ontwikkelen 
wordt. REIN wordt uitgebreid met meer mo-
gelijkheden voor social learning en micro-
learning. Dit alles met de look-and-feel van 
het REIN platform. Het gebruik van REIN 
staat in de onderstaande tabel.  

Tabel XX: Overzicht gebruik van REIN 

Gebruikers Q1 T2 T3

Aanta l  gebruikers 1320 1245 1349 t/m Q1 t/m T2  t/m T3

Nieuwe gebruikers  tov vorige periode 50 -75 30 1 Ta lentana lys e & Zel fs tart Feedback 545 555 534

Actieve gebrui kers  in de a fgelopen 30 dagen 133 161 160 2 Aan de s lag met ik en mi jn ta lent 518 520 500

Actieve gebrui kers  299 329 468 3 Persoonl i jk ontwikkelplan 514 536 526

4 Ik en mi jn team 165 349 329

5 Ik en mi jn cl ient 147 351 341

Modules/ trainingen via REIN Q1 T2 T3

Totaal afgerond 2637 2669 2605 Q1 T2 T3

waarvan prikbord 2252 2267 2186 1 Doen waar je bl i j van wordt (NL) 34 26 28

waarvan bibl iotheek 355 377 397 2 Teamwork (Q1) Beinvloeden (T2) feedback vragen (T3) 26 30 28

3 Ta lent ontwikkelen (Q1, T2) Beinvloeden (T3) 25 26 27

Totaal begonnen 4271 4415 4517

waarvan prikbord 2269 2277 2196 Q1 T2 T3

waarvan bibl iotheek 1674 1817 1990 1 Rapporteren volgens  SOAP 87 90 95

2 Handhygiene 85 81 76

Ask Me (digi ta le as s is tent) geraadpleegd 291 287 297 3 Covid-19 71 68 66

Overzicht van ikbenrein.nl 2021 (d.d. 31-12-2021)

Top 5 meest gevolgde trainingen via REIN

Momentjes met REIN (maatwerk)

Ontwikkeling vaardigheden (Goodhabitz)

Vakinhoudelijke ontwikkeling (Noordhoff)
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6.2 Beroepspraktijkvorming  
Q1 T2 T3 Totaal 2021 

Leerlingen 99 86 98 112 

Stagiaires 103 183 110 287 

In 2021 hebben we 287 stagiaires gehad. Daarnaast hebben we gemiddeld 94 leerlingplekken gerea-
liseerd.  

6.3 Coaching  
In 2021 hebben medewerkers en teams ondersteuning gekregen van coaches. Er vond een verschui-
ving plaats van teamcoaching naar individuele coachvragen. Dit betreft vooral heroriëntatie op het 
werk en werk/privé balans. Door corona ligt een grotere druk op de teams en de teams hebben te 
maken met veel wisselingen. De coaches merkten een behoefte aan sturing van een manager die 
dichtbij is. De inzet van coaching voor de teams was aansluiten bij teamoverleggen met als doel: ge-
zamenlijke taalvolwassenheid, betere samenwerking en communicatie. 

6.4 Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers is 448 en nam in 2021 verder af. De afname geldt vooral voor de grotere loca-
ties. Bij de kleine locaties is het aantal vrijwilligers vrijwel stabiel gebleven. De uitstroom was deels 
het gevolg van het opschonen van het vrijwilligersbestand.  

Aantal vrijwilligers 1-1-2021 31-3-2021 31-8-2021 31-12-2021

Beatrix inclusief  OC 57 54 57 52 

Dagcentrum Maarn 6 6 5 5 

Bunninchem inclusief OC 78 79 73 66 

E&E inclusief OC 121 119 114 101 

Koekoek inclusief OC 18 19 24 25 

Linde  5 7 10 14 

Ridderhof  40 35 36 31 

OC Amerongen 6 6 4 4 

Schermerij  39 38 38 35 

Tabakshof 2 2 3 3 

VPT OHS 6 6 6 5 

Zonnehuis 99 95 84 76 

Weijer 0 0 2 2 

CR en CCR 26 27 30 26 

Overig 4 4 4 3 

Totaal 507 497 490 448 

Kijkend naar heel 2021 is het aantal vrijwilligers afgenomen met 59. Opvallend is dat er, tegen de 
trend in, bij De Linde en De Koekoek juist een flinke toename te zien is 

2021 Q1 T2 T3 Totaal 2021 Q1 T2 T3 Totaal 

Instroom 11 27 15 53 Gemiddelde leeftijd 67 66 67 66,7 

Uitstroom 18 28 73 119 
gemiddeld aantal dienstja-
ren 7,9 8 7 7,6 

Netto -7 -1 -58 -66 
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6.4.1 NOV-keurmerk  
Naar aanleiding van de verbeterpunten uit het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek werd besloten 
om een ontwikkeltraject in te zetten voor het behalen van het NOV*-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed 
Geregeld. Doel is niet het keurmerk zelf, maar het vrijwilligerswerk optimaal organiseren en het ta-
lent van vrijwilligers zo goed mogelijk benutten. In T3 is een eerste gesprek geweest met een advi-
seur van het NOV over de inhoud en de begeleiding van het traject. In september organiseerden de 
meeste locaties een vrijwilligersdag. Deze werden slechter bezocht dan andere jaren. Blijkbaar durf-
den veel vrijwilligers het niet aan. Andere locaties hebben gekozen voor een andere vorm om hun 
vrijwilligers te bedanken, zoals een filmpje en een verwenpakket.  
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6.5 Recruitment 
Het aantal sollicitaties in 2021 liep terug. Dit kwam doordat de arbeidsmarkt nóg krapper werd. Gelukkig 
reageerden veel kandidaten op de vacatures voor helpende! Op een aantal locaties kregen medewerkers 
een contract voor 32 uur per week. Dit sloeg aan bij deze doelgroep. Ook zorgden deze ‘grote’ contracten 
ervoor dat het verschil in de intramurale zorg niet groter is geworden. Ondanks dat er minder sollicitaties 
binnen zijn gekomen, doet de wijkzorg het goed. Dit kwam omdat meer aandacht is besteed aan de wijk-
zorg zoals online campagnes. Maar ook oog voor maatwerk in roosters resulteerde in meer flexibiliteit. 
Hieronder een overzicht van het aantal vacatures, uitgesplitst per functie in de zorg. 

Naam vacature Aantal Q1 Aantal T2 Aantal T3 Totaal 

Helpende 69 98 81 248 

Verzorgende IG 59 54 40 153 

Verpleegkundige (niveau 4 en 6) 26 44 30 100 

Totaal 154 196 151 501 

Doordat recruitment in zowel in de intramurale zorg als in de wijkzorg meer kijkt naar wat kandidaten wil-
len (maatwerkroosters/ kijken naar hoeveel uren zij willen werken) werden meer medewerkers aangeno-
men. Ook zijn meer plaatsingen gerealiseerd omdat de doorlooptijd (van sollicitatie naar plaatsing) van 17 
naar 12 dagen is teruggebracht. 

Doorlooptijd Q1 T2 T3 

17 16 12 

Het nieuwe recruitmentproces is een belangrijke verandering ge-
weest. Recruitment zit dichter op het proces waardoor kandidaten 
sneller geplaatst werden.  

Aantal medewerkers Q1 T2 T3 

69 184 153 

Aantal medewerkers aangenomen naar functie:  
Naam functie Aantal Q1 Aantal T2 Aantal T3 

Verpleegkundigen 2 12 16 

Helpende 6 16 13 

VIG  13 21 15 

Overige  48 135 74 

Totaal 69 184 118 
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7 De Centrale Cliëntenraad
De centrale clientenraad (CCR) bestaat uit vertegenwoordigers van de cliëntenraden van alle locaties en 
(sinds juli 2021) een vertegenwoordiger van de cliëntenraad Zorgthuis, en heeft een onafhankelijke voorzit-
ter. De raad wordt secretarieel ondersteund door een secretaresse. De cliëntmedezeggenschap heeft een 
eigen budget, waarvoor jaarlijks een begroting wordt opgesteld 

In 2021 heeft de CCR 16 maal vergaderd, waarvan zeven keer met de Bestuurder; vanwege Corona waren 
de meeste vergaderingen digitaal. Leden van de CCR hebben deelgenomen aan QuaRijn-bijeenkomsten 
over het Strategisch Portfolio en de Klantreis. Een delegatie van twee leden van de Raad van Toezicht heeft 
een vergadering van de CCR bijgewoond, waarin een aantal uitgekozen onderwerpen werd besproken. 
Het palliatief expertise team heeft zich in een vergadering aan de raad gepresenteerd. 

7.1 Besproken onderwerpen   
De jaarlijks terugkerende stukken als kaderbrief, kwaliteitsjaarplan, begroting en jaarrekening zijn ook in 
2021 weer besproken en behandeld, als ook de drie periodieke kwaliteitsrapportages met financiële ver-
antwoording en bestuurlijke analyse. Corona stond als onderwerp vaak op de agenda. De Cliëntenraadsle-
den zijn op zowel centraal als lokaal niveau betrokken bij bezoekregelingen, sluitingen van afdelingen, vac-
cinatierondes voor cliënten en medewerkers, waarbij soms op korte termijn snel geschakeld en gereageerd 
moest worden. De vernieuwde Wet zorg en Dwang vroeg aandacht. De raad is meegenomen in de aanpas-
singen in opleiding van betrokken medewerkers; kandidaten voor de functie WZD-functionaris zijn met de 
raad in gesprek geweest. De raad heeft geadviseerd m.b.t. hun aanstelling. 

De  maaltijdvoorziening binnen de organisatie is geëvalueerd. Besloten is kant en klaar maaltijden plaats 
gaan maken voor koken op de afdelingen. De CCR ondersteunde deze verandering, maar had wel de drin-
gende wens dat de organisatie de kwaliteit van de maaltijden zou garanderen. Hiertoe zal een culinair advi-
seur worden aangesteld. 

Organisatieontwikkelingen, besturingsfilosofie, veranderingen in de organisatiestructuur. Naar aanleiding 
hiervan, zijn er ook gesprekken gevoerd over het aanpassen van de structuur van de cliëntmedezeggen-
schap. Afgesproken is dat de cliëntmedezeggenschap in vroeg stadium wordt betrokken bij de projecten 
die bij de organisatie worden opgestart. Verdere onderwerpen die zijn besproken:  

⋅ Klantreis en klantenreisprojecten 

⋅ Leveringsvoorwaarden 

⋅ Kwaliteitsindicatoren

⋅ Vastgoed 

⋅ Bouw Zonnehuis  

⋅ Procedure en communicatie reorganisatie cliëntgroepen Zonnehuis 

⋅ Opnamebeleid 

⋅ Visie op PG 

⋅ Middenmanagement 

⋅ Bedrijfskleding  

⋅ Onderhoudsbeleid 

⋅ CR zorgthuis  

⋅ Nieuw RvT lid op voordracht CCR  
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7.2 Gegeven adviezen 
De CCR heeft een positief advies gegeven c.q. ingestemd m.b.t.  

• Begroting QuaRijn 2022   

• Jaardocument, incl. jaarrekening QuaRijn 2020 

• Beleid WZD 

• Klachtenregeling, m.b.t. WZD 

• Kwaliteitsplan QuaRijn 2022 

• Meerjarenstrategie QuaRijn 

• Organisatiestructuur QuaRijn 

7.3 Samestelling van de cliëntenraad 

Dhr. P. de Laat Onafhankelijk voorzitter

Mw. W. Hijink E&E Gasthuis Lid

Mw. S. Sterk Bunninchem Lid

Dhr. J. Jansen Beatrix Lid

Mw. M. Braakman Zonnehuis Lid

Mw. L. Bakker Ridderhof Lid

Mw. T. Janssen CR zorgthuis Lid (vanaf juli 2021)

Mw. E. van der Wurff Ambtelijk secretaris

8 De Raad van Toezicht over 2021 

Het jaar 2021 was evanals 2020 een turbulent jaar. De voortzetting van de coronapandemie, de steeds 
krapper wordende arbeidsmarkt, de voorbereidingen op nieuwbouw en de omzetting van een 
cliëntendossier zijn slechts enkele voorbeelden geweest. Ondanks deze turbulentie heeft QuaRijn zich goed 
staande gehouden. De Raad van Toezicht heeft bijzonder veel respect hiervoor.  

De Raad hecht eraan om een kort overzicht te presenteren van de samenstelling en belangrijkste 
werkzaamheden in 2021. Daarbij kan in zijn algemeenheid gezegd worden dat, naast de reguliere taken in 
het kader van de planning en control cyclus, bijzondere aandacht is geweest voor: 

- De impact van de coronapandemie; 
- De voortgang op de strategie van QuaRijn; 
- De ontwikkeling van het besturingsmodel en de topstructuur van QuaRijn; 
- De implementatie van ONS/AFAS, het cliëntendossier en administratief systeem; 
- De werking van de projectorganisatie; 
- De projecten op het gebied van zorgtechnologie; 
- De werving van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht, portefeuille financiën en een lid op 

voordracht van de cliëntenraad; 
- De inrichting van de medezeggenschap.  

Op al deze onderwerpen is in diverse samenstellingen intensief overleg geweest met de bestuurder, de 
organisatie en stakeholders. De Raad ondersteunt de bestuurder volledig in haar ambities voor de verdere 
ontwikkeling en groei van QuaRijn. De aandacht voor de mogelijkheden van QuaRijn om al deze ambities te 
realiseren  is daarbij ook aan de orde geweest.  
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8.1 Samenstelling van de Raad van Toezicht 
De samenstelling van de Raad zoals hieronder aangegeven is in 2021 gewijzigd.  

Naam  Functie(s) Nevenfunctie(s) Aan- & 
Aftreden 

Mr. T.J.H. (Dirk) Elsen, LL.M,  
Voorzitter RvT tot okt 2021 
Remuneratiecie, lid  
Auditcommissie, lid vanaf okt 2021 
Delegatie RvT naar CCR 

Toezichthouder, bestuurder,  
Adviseur. 

Bestuurslid NpM, Netherlands 
Platform for Inclusive Finance 
Bestuurlid Kunst in de Kamer, 
Kring Naarden Bussum. 

01-01-2015 
31-12-2022 

E. Sas (Eddy) 
Ing. MBA 
Auditcie, voorzitter 
Remuneratiecie, voorzitter 

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

Lid Raad van Toezicht Stichting 
De Driestroom, Elst 

01-01-2014 
31-12-2021 

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

Eigenaar, coach en docent, 
Centrum voor 
Mensontwikkeling, Wijk bij 
Duurstede 

Lid Raad van Commissarissen 
Woningbouwvereniging Vallei 
Wonen, Woudenberg   
Voorzitter remuneratiecommissie 

01-03-2013 
28-02-2021 

J. (Jannie) Riteco 
Cie Kwaliteit & Veiligheid, voorzitter 

Voorzitter Raad van Bestuur, 
de Waerden 

Voorzitter Raad van Toezicht 
Liliane Fonds  

01-01-2019 
31-12-2026 

T. (Tom) Bank 
Voorzitter RvT vanaf okt 2021 
Cie Kwaliteit & Veiligheid, lid tot okt 2021 
Auditcie, lid tot okt 2021 
Remuneratiecommissie, voorzitter vanaf 
okt 2021 

Interim Bestuur en advies, 
Tom Bank management en 
consultancy 

Lid Raad van commissarissen, 
Stichting ouderenhuisvesting 
Rotterdam 

01-01-2019 
31-12-2026 

J. (Janny) Bakker, op voordracht van de 
CCR 
Cie Kwaliteit & Veiligheid, lid 

Voorzitter Raad van Bestuur 
Movisie 

01-03-2021 
01-03-2025 

Informatievoorziening Raad van Toezicht   

Documenten die de Raad van Toezicht structureel ontvangt:   

• Begrotingen en Jaarrekeningen van: QuaRijn, KBC BV, De Tabakshof BV 

• Jaarverslagen  

• Managementletter 

• Accountantsverslag 

• Kaderbrief 

• Kwartaalrapportages: kwalitatieve en financiële verantwoording, 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 Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad 

• Verslagen van de overlegvergaderingen van de Raad van Bestuur 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. 

8.2 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 2021 zesmaal in vergadering bijeen geweest in 
aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 

Toezichtcommissies - De Raad van Toezicht heeft drie commissies ingesteld: de audit- en 
vastgoedcommissie, de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie. De samenstelling, 
taken en bevoegdheden en werkwijze van de commissies zijn vastgelegd in de drie reglementen. De leden 
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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.  
De Remuneratiecommissie is in februari 2021 bijeengeweest om in samenspel met de bestuurder haar 
functioneren over 2020 te evalueren. De audit- en vastgoed commissie en de commissie kwaliteit en 
veiligheid zijn telkens voorafgaand aan en ter voorbereiding op een RvT vergadering bijeen geweest. 

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.  

8.3 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 één of meerdere lokale cliëntenraden bij. De RvT-delegaties OR 
en CCR wonen eenmaal per jaar de overlegvergaderingen van de bestuurder met respectievelijk de OR en 
de CCR bij en eenmaal per jaar is een delegatie van de OR en CCR in de RvT-vergadering geweest. In goed 
overleg wordt dan meestal over een of meerdere geselecteerde onderwerpen van gedachten gewisseld.  

8.4 Jaarlijkse bijeenkomst Raad van Toezicht – Directieteam: 
De Raad van Toezicht en het Directieteam organiseren jaarlijks een bijeenkomst om een thema uit te 
diepen. In 2021 vond deze bijeenkomst plaats in oktober en is stilgestaan bij de ontwikkelingen en ambities 
binnen de nieuwe organisatiestructuur.  

8.5 Evaluatie functioneren  
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, mede gebaseerd op de reglementen Raad van 
Toezicht en Raad van Bestuur en de Governance code Zorg 2017. Dit jaar is in augustus een evaluatie. De 
bestuurder participeerde in een deel van de evaluatiebijeenkomst.  
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Bijlage 1 Klachten Q1, T2 en T3 2021 
Locaties Aantal klagers Aantal Klachten 

Q1 8 12

Beatrix, Doorn 2 3

E&E 2 2

De Koekoek, Veenendaal 2 4

WMO Zorg aan Huis 1 1

Hollandia Staete, Veenendaal 1 2

T2 11 13

Beatrix, Doorn 1 1

Bunninchem, Bunnik 1 2

De Ridderhof, Amerongen 1 1

E&E 1 1

Entradatoren, Veenendaal 1 1

Het Zonnehuis, Doorn 1 1

WMO Zorg aan Huis 4 5

Onbekend / nvt 1 1

T3 13 18

Beatrix, Doorn 2 2

De Ridderhof, Amerongen 1 3

De Weijer, Bunnik 1 1

E&E 2 2

Het Zonnehuis, Doorn 3 6

Over het Spoor, Veenendaal 1 1

WMO Zorg aan Huis 3 3

Eindtotaal 32 43

Categorieën 
Aantal klachten  
Q1: 12 

Aantal klachten  
T2: 13 

Aantal klachten  
T3: 18 

1. Behandelings-technisch/Zorginhoudelijk 5 3 5

Overdracht onvoldoende 1

Onvoldoende begeleiding/aandacht 1 3

Onvoldoende kwaliteit zorg  3 1

Medicatiebeleid 1

Weigering behandeling/consult 1

Onjuiste behandeling 1

Onvoldoende toezicht 1

2. Relationeel 2 6 4

    Onvoldoende overleg 2 2 1

Onheuse bejegening 3 2
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Onvoldoende privacy 1 1

3. Financieel 2 2

    Onduidelijke rekening 1 2

    Schadevergoeding 1

4. Organisatorisch/Woon- en leefomstandigheden 3 2 9

    Corona gerelateerd 1 5

    Te weinig (gekwalificeerde) medewerkers 1

    Maaltijdvoorziening 1

    Bereikbaarheid 1

    Onvoldoende planning van de zorg/dienstverlening 1 3

    Bouwkundige voorzieningen 1
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Bijlage 2 Gegevens van QuaRijn 

Tabel 1: Locaties met doelgroepen 
Intramurale locaties + VPT Cat. Doelgroep 

Het Zonnehuis Zwaar Somatisch, PG em GRZ  Extramurale zorg WLZ 

De Ridderhof Zwaar PG en verzorging  Doorn, Beatrix 

Ewoud & Elisabeth Gasthuis Zwaar Verzorging, PG en somatisch   Leersum / Amerongen 

Bunninchem Zwaar  PG en Verzorging  Wijk bij Duurstede 

Beatrix Zwaar Verzorging, PG en somatisch  Bunnik 

De Tabakshof Zwaar PG  Rhenen / Veenendaal / Renswoude 

De Schermerij VPT Somatisch  

Over het Spoor  VPT Somatisch  

De Koekoek,  Zwaar PG  Extramurale zorg Wmo 

Ewoud & Elisabeth Gasthuis Zwaar Somatisch en PG  Utrechtse Heuvelrug 

De Weijer Zwaar PG  Wijk bij Duurstede 

De Linde Zwaar PG  Bunnik 

 Rhenen / Veenendaal / Renswoude 

Wmo - voor de uitvoering van de 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 2: Stichting QuaRijn levert in 2021 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 

Tabel 3: Stichting QuaRijn bood in 2021  zorg aan de doelgroepen:
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. 
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De Tabakshof (B.V.) 
In 2010 heeft QuaRijn de B.V. De Tabakshof opgericht met stichting QuaRijn als enig aandeelhouder. 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 aandacht en maatwerk. Bij De Tabakshof werken we met een grotere 
bezetting aan medewerkers 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.   

Tabel 4: Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten 2021 

Cliënten 

Aantal cliënten met verblijf (ZZP, VPT, 1e lijns verblijf en beschermd wonen) per einde verslagjaar 545 

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 136 

Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 1447 

Capaciteit 

Aantal beschikbare plaatsen met WLZ-verblijf per einde verslagjaar 530 

Productie 

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar  31.191 

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar 128.266 

Aantal dagen VPT 24.127 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 24.914 

Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten) 30.229 

Aantal uren Wmo huishoudelijke verzorging 85.961 

Personeel 

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar  1.560 

Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 777 

Bedrijfsopbrengsten 

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar 75.431.670 

Waarvan opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning  70.758.215 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 4.673.455 
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Bijlage 3 Personeelssamenstelling  

In de rapportage heeft u al meer kwalitatieve ontwikkelingen gelezen m.b.t. de personele samenstelling en 
ontwikkeling. In de tabel hieronder staan nog enkele cijfers over de personele samenstelling. 

Tabel 1: Personele samenstelling 
aard van de aanstellingen 

aantal personeelsleden 836 

ingezette FTE 471 

% bepaalde tijd op 31-12 31%

Percentage inzet PNIL 11,1%

Percentage kosten PNIL 13,5%

Gemiddelde contract omvang 0,56

Kwalificatieniveaus zorgverleners en vrijwilligers 

ingezette  FTE Percentage 

Niveau 1 Z&W 67 14% 

Niveau 2 Z&W 84 18% 

Niveau 3 Z&W 141 30% 

Niveau 4 Z&W 70 15% 

Niveau 5 Z&W 0 0% 

Niveau 6 Z&W 12 3% 

Behandelaren 37 8% 

Leerlingen 57 12% 

overig 3 1% 

Aantal stagiaires 192 

Aantal vrijwilligers 448 

Ziekteverzuim 

Verzuimpercentage 8,6% 

Meldingsfrequentie 1,1

In-, door- en uitstroom 

Percentage instroom 28%

Percentage uitstroom 22%

Percentage doorstroom 22% 
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Bijlage 4 Registratie onvrijwillige zorg 

Vorm onvrijwillige zorg Aantal 1e helft 2021 Aantal 2e helft 2021 

Beperken van de bewegingsvrijheid door plaatsing op gesloten afdeling 2 2 

Overige beperkingen bewegingsvrijheid 8 

Beperking in het gebruik van communicatiemiddelen 1 0 

Fysieke fixatie 2 2 

Mechanische fixatie 0 3 

Insluiten in eigen kamer /verblijfsruimte /appartement /woning 1 0 

Onderzoek aan kleding of lichaam 2 0 

Overig: Kamer deur gaat op slot als mw van haar kamer is, zodat mw niet gaat 
slapen/passief is. 

1 0 

Overige beperkingen: Kledingkast gaat op slot, zodat mw. niet haar nieuwe kle-
ding weggooit en de vieze kleding in de war gooit.

1 0 

Toedienen van medicatie 1 1 

Toepassing overige toezichthoudende domotica: verlaten kamer alarm 1 12 

Totaal  12 28 

Samenvatting analyse op bovenstaande cijfers: 
Er is beter in beeld gebracht welke cliënten een vorm van onvrijwillige zorg krijgen. Dat is het gevolg van 
een betere registratie na de implementatie van een nieuw ECD en van een groter bewustzijn over wat vrij-
willige en wat onvrijwillige zorg is, omdat het stappenplan bewust doorlopen wordt. We missen in de regi-
stratie nog de mogelijkheid om na te gaan in welke stap de stappenplannen zich bevinden om zo te moni-
toren of de stappenplannen juist gevolgd worden. We zien ook grote verschillen tussen locaties, hetgeen 
erop duidt dat de implementatie nog niet op iedere locatie goed is verlopen. In 2021 is gewerkt aan het 
realiseren van fixatievrije locaties. Dit zal ook in 2022 nog verder uitgevoerd worden. Opvallende punten: 

- Eerste helft 2021 is CURA, tweede helft 2022 is ONS. 
- 2021 is iedereen geschoold in de wet. Het is afspraak dat wij WzD moeten vastleggen, de afspraak 

hoe is onduidelijk. De cijfers zeggen ons dat er nog niet overal goed is geïmplementeerd.  
- Toename van de betrouwbaarheid van cijfers is steeds meer te verwachten. Meten = weten. 
- Nog onduidelijkheid over registratie domotica – mogelijk worden deze cijfers wel door het systeem 

meegenomen maar betreft dit maatregelen waar ofwel de client ofwel de vertegenwoordiger mee 
akkoord is en er geen sprake is van verzet  

- Verreweg de meeste maatregelen lijkt onder de categorie beperking na de bewegingsvrijheid te 
vallen. Daarbinnen worden de meeste maatregelen geplaatst onder ‘overige beperkingen in de 
bewegingsvrijheid’. Het verdient nader onderzoek of de juiste subcategorie hier wordt geselec-
teerd. Uit deze cijfers is tevens niet op te maken of het hier gaat om onvrijwillige zorg of vrijwillige 
zorg volgens stappenplan. Een specificatie hiervan is wenselijk.  

- Meer aandacht voor tijdige evaluatie  
- Betere rapportage van medewerker en WZD functionaris 

Analyseren om te leren:
Puntsgewijs is het volgende gedaan om verplichte zorg te voorkomen:  
o Projectgroep ontwikkelt en implementeert het beleid. Het aandachtspunt ligt nu voor de extramurale 

cliënten. Hoe handel je in de wijkverpleging bij de inzet van onvrijwillige zorg?  
o Projectgroep fixatievrije locatie ontwikkelt en implementeert bakens en GPS mogelijkheden en ver-

zorgt de sociale implementatie. 
o Op iedere locatie zijn er klinische lessen, casuïstiekbesprekingen.  
o Iedere zorgprofessional maakt de verplichte e-learning wzd. De managers sturen op het invullen hier-

van en spreken de professionals aan wanneer zij dit niet hebben gedaan.  
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o Manager kwaliteit en onderzoek/bestuurssecretaris brengt maandelijks het onderwerp wzd en de re-
gistratiecijfers onder de aandacht bij de managers, zodat er actief gestuurd wordt op het correct invul-
len van de stappenplannen.  

o Op de locaties worden er binnen de afstemmings- en/of omgangsoverleggen multidisciplinaire wel-
overwogen afwegingen gemaakt en de alternatieven overwogen alvorens onvrijwillige zorg wordt in-
gezet.  

o Er zijn regelmatig intervisiemomenten met artsen/psychologen, waarin dit onderwerp expliciet naar 
voren komt.  

o Er zijn morele beraden binnen de locaties.  
o QuaRijn is aangehaakt bij de regionale netwerk team WZD.  
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