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1. Voorwoord  
 

2021 is het laatste jaar van het meerjarenplan 2019 – 2021. In deze tijden van pandemie blijkt dat 

plannen maken voor de toekomst een grote uitdaging kunnen vormen. De wereld verandert plots, 

waardoor prioriteiten verschuiven en de blik vooral gevestigd is op het hier en nu; op zaken als 

positieve en negatieve testen, op hygiëne en infectiepreventie, op maatregelen van de overheid 

rondom sociale contacten. Kortom, over hoe veilig we ons nog voelen terwijl veel wat we als 

vanzelfsprekend beschouwden aan het schuiven is en in een ander daglicht is komen te staan. 

Tegelijkertijd weten we ook dat het hier en nu niet het hier en nu van volgend jaar of over tien of 

twintig jaar is. Daarom willen we juist nu oog hebben voor de toekomst, hoe veranderlijk deze ook 

mag zijn. 

Dit meerjarenplan gaat het laatste jaar in, het jaar 2021. Het is een plan dat is gebaseerd op de koers 

naar de nabije toekomst (2019-2021), die in de zomer 2018 door het Management Team (MT) in de 

steigers is gezet en vertaald naar een strategieplan met meerjarenperspectief met drie strategische 

doelen die we steeds in het vizier houden. Na de zomer 2020 hebben we de plannen voor 2021 

geactualiseerd en keuzes geconcretiseerd, ook naar de locaties. Dit is het jaarplan, kwaliteitsplan én 

de begroting voor Present ineen. We hebben sinds 2019 gekozen voor een integrale aanpak, want 

kwaliteit, plannen en financiering zijn met elkaar verweven. Met betrekking tot de realisatie van de 

plannen in dit plan moeten we een voorbehoud maken. Het jaar 2020 heeft ons geleerd: de 

ontwikkelingen rondom Covid 19 leiden helaas leiden tot vertragingen én tot andere prioriteiten. Onze 

intentie is om hetgeen in dit plan staat te realiseren, maar garanties zijn in deze onzekere tijden echter 

niet te geven.  

In 2021 ligt de focus op de toekomst én op het heden.  

De Toekomst 

Vanaf het najaar 2020 werken we aan een langere termijn visie, hoe ziet Present en vooral de 

ouderenzorg er uit in 2030. En wat betekent dat voor nu? Ook het vastgoed maakt onderdeel van 

deze langer termijn strategie, want hoe ouderen met een zorgvraag in de toekomst willen wonen 

vraagt nu om keuzes. Een klein tipje van de sluier oplichtend zien we dat het, ook in de toekomst, nog 

steeds draait om goede persoonsgerichte zorg, uitstekend werkgeverschap en focus op 

samenwerking. Wat daarbij zeker veel belangrijker gaat worden is innovatie, zowel met techniek als 

met nieuwe manieren van organiseren en samenwerken. Wat en hoe? We komen in het eerste 

kwartaal daarover graag met onze, bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers en regiopartners in 

gesprek! De vraagstukken rondom ouderenzorg zijn immers vooral de vraagstukken die de inwoners 

van onze streek raken. Het is een maatschappelijk vraagstuk waar Present alleen samen met anderen 

iets in kan betekenen. 

Het Heden 

We houden we onze koers vast. Dit doen we echter wel in een tijd met veel meer onzekerheden. Juist 

in deze tijd blijkt hoe belangrijk het is de basis op orde te hebben. Dit staat nog steeds volop op de 

agenda, maar vraagt in 2021 extra focus. Hierbij zijn de volgende prioriteiten aan de orde: 

 Kwaliteit van zorg: met een traject van Waardigheid & Trots en met nieuwe vormen van 

auditing helpen we teams stap voor stap de kwaliteit van zorg op al onze locaties op een 

hoger niveau te brengen; 

 Financieel: om fit voor de toekomst te zijn willen we meer grip op de financiën. In 2021 gaat 

het met name om de aanpak van de kosten voor extern personeel. Het plan en de 

commitment hiervoor zijn in 2020 ontwikkeld; 

 Om als organisatie tijdig te kunnen bijsturen ligt in 2021 de focus op de organisatie zelf en 

soepeler ondersteunende processen. Bedrijfsvoering richt haar processen klantgericht in. 

Ondersteunend  beleid wordt mee ontwikkeld. Goede informatie om te bepalen waar je staat 
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komt via audits en systemen steeds meer beschikbaar. Het functiehuis is nu up-to-date en 

geeft daardoor houvast over rollen, taken en bevoegdheden; en last but not least… 

Coördinatoren zijn aan de slag en ondersteunen teams organisatorisch en geven die 

broodnodige aandacht aan al die medewerkers die, zeker in deze uitdagende tijden, helpen 

het vol te houden en te ontwikkelen.  

We zijn ons ervan bewust dat corona, arbeidsmarkt en politieke keuzes ons kunnen belemmeren 

in het grote stappen voorwaarts zetten, maar we zullen hoe dan ook stap voor stap blijven 

ontwikkelen met focus voor wat prioriteit heeft. Alleen dan kunnen we onze missie waar blijven 

maken: met passie waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van oudere mensen met 

zorgvragen.  

December 2020, Janneke Louisa-Muller  

 

  



 

Meerjarenplan 2019 - 2021, versie 03-12-2020      6 

 

2. Present 
 

2.1 Missie, visie en kernwaarden  

 

Present is…. 

Hier staan we voor 
Present is er voor het welbevinden van ouderen. Wij willen dat elk mens zijn of haar leven zoveel als 
mogelijk blijft leiden, zoals hij of zij dat gewend is. We zijn als geen ander verankerd in de regio 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, maken daarmee deel uit van de gemeenschap en delen de 
identiteit.  
 

Hier gaan we voor 

Wat we willen is dat we met passie waarde toevoegen aan de kwaliteit van leven van oudere mensen 

met zorgvragen, in de door hen gekozen omgeving. Wij weten wat we kunnen èn wat we niet kunnen. 

Wij werken daarom samen met de gemeenschap en partners. Wij voelen ons te gast in het leven van 

mensen. Wij luisteren naar mensen met oprechte aandacht. We kijken naar wat iemand nog kan en 

wil in plaats van naar de ziekte of gebrek en investeren daarom in bewegingsgerichte zorg. 
 

Kernwaarden 

Present gaat sinds jaar en dag uit van de kernwaarden naastenliefde en rentmeesterschap. Voor de 

komende jaren ‘laden’ we deze begrippen met de volgende drie werkwoorden: 

Luisteren We luisteren naar bewoners en cliënten en naar elkaar. We geven elkaar oprecht 

aandacht. 
Leren We leren continu van elkaar en van anderen. Ook onze cliënten blijven leren, wat hun 

mogelijkheden ook zijn. 

Leven Voor onze cliënten gaan we voor kwaliteit van leven. Medewerkers hebben plezier in 

hun werk. We respecteren elkaar en geven elkaar ruimte.  

2.2 Doelgroepen 
Present werkt voor oudere mensen met een zorgvraag in de regio Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden. We doen dit vanuit de wet langdurige zorg (intra- en extramuraal), de 

zorgverzekering (thuiszorg en eerstelijns verzorging) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(dagbesteding). Onze intramurale capaciteit bedraagt 267 cliënten. Onze thuiszorg is flexibel en 

beweegt rond de 200 cliënten. Vanuit onze verankering in de regio en de toename van de doelgroep 

hebben wij de wens om extramuraal te groeien met 15% in drie jaar. 

 

2.3  Locaties en organisatie 
 

2.3.1 Onze locaties  
Present heeft drie intramurale locaties in een landelijke omgeving: 

 Ameide: Open Vensters, tevens vestiging van de staf (eigenaar Woningcorporatie Woonzorg 

Nederland) 

 Bleskensgraaf: Graafzicht (eigenaar Present) 

 Groot-Ammers: Hof van Ammers (eigenaar Woningcorporatie Lek en Waard Wonen) 

Deze drie locaties kennen allen een protestants-christelijke identiteit.  

 

En Present heeft twee locaties in een meer stedelijke omgeving: 

 Leerdam: Emma en Meesplein (eigenaar Woningcorporatie Kleurrijk Wonen). Deze twee 

locaties kennen een algemene identiteit.  
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2.3.2 Onze organisatie 

Present heeft ruim 600 medewerkers (321 fte, waarvan 300 fte op contractbasis is ingevuld) en circa 

615 vrijwilligers, waarmee wij een vrijwilligersovereenkomst hebben. 

De besturing vindt plaats vanuit een MT met een bestuurder, 2 regiomanagers, een manager 

bedrijfsvoering, een concern controller en een bestuurssecretaris. Deze MT-structuur houden we in 

2021 tegen het licht en wordt eventueel doorontwikkeld. De besturingsvisie en het organisatiemodel 

zijn in 2019 ontwikkeld en afgestemd met de Ondernemingsraad (OR). De besturingsvisie 

onderscheidt zes uitgangspunten: 

 Resultaatsturing 

 Optimale regelruimte 

 Kernwaarden 

 Eigenaarschap 

 Centraal waar het moet, lokaal waar het kan 

 Integrale zorg  

Het organogram biedt door het  herzien en verhelderen van een aantal functies meer duidelijkheid  

aan de medewerkers. Ook hebben we functies toegevoegd in verband met het kwaliteitskader en de 

organisatiestrategie. Verder komt de verantwoordelijkheid voor zowel welzijn, zorg als services vanaf 

1 januari  integraal bij de locatiemanagers te liggen. Coördinatoren vormen een hulpstructuur. 

Medewerkers hebben daardoor een aanspreekpunt dichtbij voor vragen én antwoorden die in de 

dagelijkse gang van zaken naar voren komen en weten dat ze gezien en gehoord worden. De 

coördinatoren hebben geen hiërarchische taken of bevoegdheden en werken mee op de werkvloer. 

2.3.3 Onze cliënten  

In bijlage A is een overzicht opgenomen van het aantal cliënten.  
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3. Meerjarig perspectief  
 

Rond de zomer 2018 hebben we voor Present een toekomstperspectief ontwikkeld. We zien de weg 

hierheen als reis en zullen dan ook stap voor stap ontwikkelen.   

 

 

2020 was het jaar van zinvolle zorg. We hebben stappen gemaakt in het persoonsgerichter maken 

van de zorg. Covid-19 met de sluiting van de locaties in het voorjaar heeft nog meer aangetoond hoe 

belangrijk het is om bewust stil te staan bij de wensen en behoeften van onze bewoners. De focus en 

prioriteit lagen in 2020 op:  

 Verder de basis op orde, onder andere met besturingsvisie, organisatiemodel en functiehuis en de 

start van de aanpak kosten personeel niet in loondienst  

 Versteviging van werkgeverschap door onder andere de inzet van de nieuwe functie van 

coördinator; 

 Visie op welzijn en aanbod van individuele activiteiten naast groepsactiviteiten; 

 Digitalisering in de thuiszorg aan de hand van tablets.  

 Samenwerking met collega-instellingen, zowel rondom COVID-19 aanpak als ook rondom 

bedrijfsvoering processen (P&O administratie, ICT, Arbo) 

 COVID-19 in de praktijk! 

 

In 2021 ligt de focus op de basis op orde en op  de toekomst, de lange termijnstrategie.  

Bij de basis op orde kijken we heel specifiek naar 

 Kwaliteit van zorg: met een traject van Waardigheid & Trots en met nieuwe vormen van 

auditing helpen we teams stap voor stap de kwaliteit van zorg op al onze locaties op een 

hoger niveau te brengen; 

 Financieel: om fit voor de toekomst te zijn willen we meer grip op de financiën. In 2021 gaat 

het met name om de aanpak van de kosten voor extern personeel. Het plan en de 

commitment hiervoor zijn in 2020 ontwikkeld; 

2018-2019 

Basis op orde, investeren in 
kwaliteit van zorg, functiemix, 
verbetercultuur, borgen van 
processen, investeren in nieuwe 
colleges B&W in wording, 
haalbaarheid HH onderzoeken 
(zelf of samenwerken),  

 

2020 

Basis op orde, zinvolle zorg, 
relatie met omgeving 
versterken, samenwerking 
aangaan, 
gemeenschapsvorming, 
versterken basis voor meer 
thuiszorg. Samenstellen 
productenportefeuille 

 

 

 

 

2021 e.v. 

Basis op orde, nieuwe 
zorgarrangementen, 
aansluiten bij particulier 
initiatief, groei thuiszorg, 
keus HH,   
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 Soepele ondersteunende processen: denk hierbij aan ontwikkelen van ondersteunend  beleid, 

beschikbaarheid van adequate management informatie, klantgerichte houding naar primair 

proces en daarop ingerichte werkprocessen.  

 De lange termijn   strategie willen we zowel binnen Present ontwikkelen als ook in 

samenwerking met de omgeving. Als Present zijn wij van dit gebied en voelen ons ook 

verbonden met deze regio. Daarom willen we ook nadenken welke behoefte deze regio heeft 

aan ouderenzorg in 2030 en ons daarop voorbereiden.  Hiervoor is ook een stevig financieel 

fundament nodig . In 2021 zullen we daarom sturen op een positieve zorgexploitatie, naast de 

al bestaande positieve vastgoedexploitatie.  

Voor de interne sturing blijven we ook in 2021 de strategiekaart gebruiken:  
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4.  Het jaar 2021: Een stevige kwaliteitsbasis en blik op de 
toekomst  
 

In het meerjarig perspectief onderscheiden we drie ambities:  

4.1  Goed werkgeverschap (beste werkgever) 

4.2  Relatie met de omgeving (samenwerkingspartner) 

4.3  Door ontwikkelen van de kwaliteit van zorg (sterk merk) 

4.1 Goed werkgeverschap  

4.1.1 Leiderschap van leidinggevenden 
Onze visie en kernwaarden vertalen zich in leiderschap van leidinggevenden dat gericht is op: 

 

Stimuleren van oplossend vermogen 

Present werkt met teams met regelruimte. Concreet houdt dit in dat teams de vrijheid krijgen om 

beslissingen te nemen. Deze ruimte wordt bepaald door de ontwikkelfase waarin het team zich 

bevindt, Dit vraagt om leiderschap dat helder kaders stelt én oplossend vermogen stimuleert. Dit is 

dus maatwerk. Van leidinggevenden mag worden verwacht dat deze de medewerker ondersteunt in 

het leerproces en vakmanschap. In 2021 willen we nadrukkelijk aandacht besteden aan leiderschap in 

alle lagen van de organisatie: zo stimuleren we zowel oplossend vermogen als ook eigenaarschap. 

Mede aan de hand van audits willen we medewerkers een spiegel voor houden zodat zij zelf kunnen 

inzien hoe het gaat en welke verbeteringen nodig en wenselijk zijn en coachen we hen in het 

doorvoeren van deze verbeteringen    

 

Aandacht voor elkaar 

Binnen Present hebben we aandacht voor elkaar. We kunnen goed luisteren. Naar bewoners, maar 

ook naar collega’s. We zijn open, eerlijk en communicatief. Het werken in de zorg is niet altijd 

rozengeur en maneschijn. Daarom is het belangrijk om te blijven communiceren en waardering te 

tonen. In woorden en daden. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn ons belangrijkste kapitaal en dat 

koesteren we.  

De in 2020 gestarte coördinatoren zijn belangrijke ruggensteun in de aandacht voor elkaar en het met 

elkaar concreet tot oplossingen komen.  

 

Ontzorgen van de medewerkers 

Werken bij Present is leuk. We zijn een organisatie met oog voor de bewoner én voor de medewerker. 

We willen de medewerker ontzorgen. Belangrijk hierin is: 

 Een rooster dat slim, gezond en stabiel is;  

 Ondersteunende processen en systemen die uniform en geïntegreerd zijn; 

 Volledig en tijdig communiceren over het waarom. 

 

In 2021 ligt hierbij focus op inzet van medewerkers in de vorm van actuele capaciteitsplanning en een 

flexibele schil die ingezet kan worden op de onverwachte momenten.  

 

Inzetten van de goede functiemix 

In deze tijd van personele krapte en streven naar meer kwaliteit is een passende functiemix belangrijk. 

Mede door slim te roosteren en adequate capaciteitsplanning beperken we de inzet van 

uitzendkrachten en ZZP-ers is  tot een kleine flexibele schil. Hiermee brengen we de uitgaven voor de 

zorg in evenwicht met de inkomsten.  De afbouw van de externe inzet is per locatie in beeld gebracht 

en vastgesteld. De vacatures die er zijn trachten we zo snel mogelijk in te vullen, onder andere via 

actieve arbeidsmarktcommunicatie, die in 2020 een forse kwaliteitsimpuls heeft gekregen.  In 

paragraaf 4.1.4 gaan we verder in wat de functiemix inhoudt.   
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Informatie en rooster 

Eind 2020 is door de locatiemanagers gestart met het maken van een capaciteitsplan per team voor 

2021, waarbij het aantal uren vanuit de ZZP-mix het kader vormt voor de inzet van medewerkers. Aan 

de hand daarvan wordt inzichtelijk welke aanpassingen in dienstenstructuur nodig zijn, welke 

vacatureruimte er is en waar efficiëntiestappen mogelijk zijn. In 2021 zal dit plannen van en sturen op 

de inzet van vast en flexibel personeel verder invulling krijgen. Actuele managementrapportages  zijn 

in ontwikkeling en de randvoorwaarden voor de inzet van personeel, zoals een helder roosterbeleid en 

een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden in het roosterproces krijgen de aandacht.   

 

Aanpak ziekteverzuim 
Als Present streven we naar een laag ziekteverzuim van maximaal 5%. We weten dat het werk veel 
vraagt van de medewerkers en daarom willen wij hen ook steun bieden als zaken hetzij op het werk, 
hetzij privé lastig verlopen door vroegtijdig en preventief mogelijkheden te bieden van specifieke 
coaching. Tweemaal per jaar vindt een beleids SMT plaats waar het MT trends en ontwikkelingen 
bespreekt met de bedrijfsarts. De locatiemanagers schuiven hier ook bij aan. Daarnaast willen we op 
dat locatieniveau SMT-overleggen plaatsvinden  waarbij mede de nadruk ligt op casuïstiek bespreking 
en intervisie. De arbodienst speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het bereiken van onze 
doelen op het gebied van (voorkomen van) verzuim.  

In 2020 zijn we gestart met een regiopilot met vitaliteitscoaches. Medio 2021 bepalen samen met Huis 
te Leede en Lange Wei wat de opbrengsten waren en of en hoe we dit tot een vervolg brengen. 

 

4.1.2 Leiderschap van medewerkers 

Onze visie en kernwaarden vertalen zich in leiderschap van medewerkers, dat gericht is op: 

 

Lerend vermogen 

We verwachten van onze medewerkers dat zij blijven investeren in hun eigen ontwikkeling en 

faciliteren hen in het ontwikkelen van hun vakmanschap. In 2021 ligt de nadruk op communicatie met 

bewoners en familie. Om aan te sluiten op de wensen en behoeften van de bewoner is effectieve 

communicatie belangrijk, vanzelfsprekend met de bewoner maar ook met diens naasten. Medio 2020 

is Carenzorgt geïntroduceerd. Via Carenzorgt krijgen familieleden inzicht in het zorgdossier van de 

bewoner. Ook dit vraagt om duidelijke verslaglegging in het dossier, naast de optie dat familieleden 

ook via Carenzorgt kunnen reageren op zaken uit het zorgdossier. Daarnaast ligt in 2021 de focus op 

de kwaliteit van zorg in de volle breedte van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.  Coaching op 

zorginhoudelijke aspecten wordt door verpleegkundigen gedaan. Kennis over bijvoorbeeld dementie 

wordt collegiaal gedeeld door de Gespecialiseerd Verzorgenden Psychogeriatrie (GVP). Een systeem 

van audits en coaching on the job ondersteunen de ontwikkeling rondom methodisch handelen en 

andere aspecten van het kwaliteitskader.  

 

Samenwerking 

Samenwerking tussen disciplines zien wij als cruciaal om echt de visie waar te maken. Alleen door 

samenwerking tussen zorg, welzijn en services en met familie, mantelzorg en vrijwilligers kunnen we 

dat geven wat recht doet aan de mensen waarvoor wij zorg leveren en daadwerkelijk zorg bieden die 

alle zintuigen prikkelt.  

4.1.3 Binden en boeien  

Veel aandacht gaat uit naar de arbeidsmarktproblematiek. We hebben vacatures die we graag willen 
invullen en onze huidige medewerkers willen we graag behouden. Bij werving en selectie hebben we  
effectieve arbeidsmarktcommunicatie ontwikkeld. Het gaat hierbij om zaken als bereikbaarheid, 
vindbaarheid en de inzet van nieuwe wervingskanalen, zoals Instagram, en de nieuwe ‘werken bij’-
site. 
In de afgelopen anderhalf jaar is het aantal opleidingsplaatsen voor studenten uitgebreid. In de 
komende periode wil Present minimaal dit aantal behouden en indien mogelijk uitbreiden.  
Het merendeel van onze studenten stroomt door vanuit het voortgezet onderwijs of groeit door vanuit 
diverse functies binnen Present. Present neemt vanuit de WGV ZHZ actief deel aan het zij-
instromersproject; eind 2020 zijn 3 studenten gestart. Wanneer dit een succesvol concept blijkt te zijn, 
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zet Present zich graag in om deze doelgroep in de toekomst de mogelijkheid te blijven bieden om zich 
tot zorgprofessional te ontwikkelen. Binnen Present kenmerkt krijgt  de medewerker de mogelijkheid 
zich verder te ontwikkelen in de eigen functie, naar een gespecialiseerde functie of om door te groeien 
in de organisatie. 

 

Ambassadeurschap 

De beste manier om nieuwe collega’s aan te laten sluiten, is door huidige collega’s het wervende 

verhaal te laten vertellen. Ambassadeurschap dus. Sinds 2020 investeren we hierin in het kader van 

onze vernieuwde arbeidsmarktcommunicatie.  
 
Ook zetten we mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze manier geeft Present 
invulling aan de bredere maatschappelijke opdracht die de organisatie heeft. We hebben 2 
medewerkers in dienst die een afstand kenden ten opzichte van de arbeidsmarkt. (social return, 
allebei via Avres). Daarnaast hebben we nog 3 medewerkers die na hun oriëntatiebaan een contract 
bij Present hebben gekregen en nu nog bij ons in dienst zijn.  
 
Naast het werven van nieuwe medewerkers willen we graag dat onze huidige medewerkers bij 
Present blijven werken. Daarom investeren we in goed werkgeverschap en hebben daar in 2020 
diverse stappen ingezet:  

 een duidelijk functiehuis zodat taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed worden 
belegd; In 2020 zijn we gestart met het generiek en resultaatgericht beschrijven van alle functies. 
In 2021 zal dit volledige traject inclusief functiewaardering zijn afgerond.  

 De maximale uitputting van de Werkkostenregeling met een breed aanbod van mogelijkheden. Dit 
wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig aangevuld; Ook de aanvulling die volgde uit de regeling 
Covid is ingezet door het bedrag toe te voegen aan het kerstpakket. Ook heeft Present breed 
ingeschreven op de Covid bonus omdat  organisatie breed vrijwel iedereen een bijdrage heeft 
geleverd aan de aanpak van Covid. Van handen aan het bed door verzorgenden tot medewerkers 
huishouding bij schoonmaak tot P&O adviseurs bij werving van medewerkers en uitzendkrachten 
tot beleidsmedewerkers bij het opstellen en actualiseren van protocollen en beleidsplannen. De 
impact van Covid is kortom organisatie breed. 

 Deelname aan ‘sterk in je werk’ week; 

 Het betrekken van medewerkers bij ontwikkelingen binnen Present. Dit doen we via Samen Sterk, 
VVAR en OR en Present on Tour, projectgroepen met daarin participatie van medewerkers. Maar 
komt ook tot uiting in de ontwikkeling van het luisterend/faciliterend leiderschap bij 
leidinggevenden. 

 Pilot met traineeships, wanneer mensen een beweging willen maken naar een ander onderdeel 
van de organisatie; (maximaal 3 per jaar waarbij we ook open staan voor samenwerking met 
collega-instellingen). 

 Digitalisering en vermindering van de administratieve last; 

 Digitale oplossingen om communicatie te bevorderen, zoals de intranetomgeving PIP (haal- en 
brengfunctie), beeldschermzorg in de thuiszorg, beeldbellen  en de inzet van Teams om digitaal 
overleg te voeren; 

 Het vieren van mijlpalen in dienstverbanden. 
 
Ook willen we leren van de medewerkers die besluiten om hun werkzame leven elders voort te zetten. 
Inzicht in de reden van vertrek bepaalt mede welke verbeterstap we kunnen zetten. Denk hierbij aan 
mobiliteitstrajecten, uitzwaaibeleid, vroegtijdige beëindiging van opleidingstrajecten etc. Present 
neemt dan ook deel aan het digitale uitstroomonderzoek vanuit de werkgeversvereniging.  
 
In regionaal verband hebben wij in samenwerking met onze collega-VVT-organisaties diverse 
projecten opgestart om tot andere oplossingen te komen (vanuit innovatiebudget zorgkantoor). Dit  
zijn de projecten als: de inzet van digicoaches, de pilot van de vitaliteitscoach, het samen opleiden 
voor het omgaan met bewoners met onbegrepen gedrag, het samen optrekken in de WZD, het 
vergroten van het innovatief vermogen van de deelnemende organisaties (individueel en gezamenlijk) 
en het bouwen aan een regionale flexpool en een regionaal coördinatiecentrum voor de juiste zorg op 
de juisten plaats. 

4.1.4 Functiemix 

Zoals we in paragraaf 4.1 al hebben weergegeven is een passende functiemix belangrijk in deze tijd 
van personele krapte en streven naar meer kwaliteit. Daarom willen we binnen Present  de stap naar 
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strategische personeelsplanning verder doorvoeren. Hiermee creëren we functiedifferentiatie en 
bieden daarmee ook loopbaanpaden aan medewerkers.  
 
Langdurige zorg 

We hebben in 2018 vastgesteld dat binnen kleinschalig wonen we meer personeel inzetten dan de 

bandbreedte van ZZP’s weergeeft, dit in verband met omvang van de groepen kleinschalig wonen. 

We werken met minimaal 2 collega’s op zorgintensieve momenten. Daarmee voldoen we aan de 

richtlijn van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De invulling van welzijn in kleinschalig wonen, 

vraagt om meer uitwerking (zie ook paragraaf 4.3.3.). Overigens blijft de inzet van familie en 

vrijwilligers hard nodig in het geven van de benodigde aandacht aan de bewoners die bij ons 

kleinschalig wonen.  

Voor Zorg-thuis-binnen valt de formatie binnen de bandbreedte van de ZZP’s (de 

Zorgzwaartepakketten). Ook dat is positief. Ondanks deze positieve analyse blijkt dat dit in de praktijk 

niet zo wordt ervaren. Sterker nog, het vraagstuk rond gaten in de dienstenroosters is sinds 2019 nog 

nijpender geworden (zoals ook bij andere VVT-organisaties zichtbaar is). Dit komt voor een deel uit 

het niet doelmatig inrichten van het zorg-werkproces. Hier hebben we een forse stap in te maken. 

Hierbij gaat het dus om het anders organiseren en het kiezen voor alternatieven bij functie invulling. 

Stappen die we daadwerkelijk moeten zetten om continuïteit van zorg te kunnen blijven borgen, nu en 

in de nabije toekomst.  

Omdat er steeds meer bewoners en cliënten komen die complexere zorg nodig hebben zal de 
functiemix (de personeelssamenstelling) daaraan aangepast moeten worden. Dat geldt voor 
kleinschalig wonen en zorg thuis. Daarvoor zijn acties nodig ten behoeve van scholing, werving en 
selectie. We gaan medewerkers inzetten rondom de aandachtstaak, zinvolle dagbesteding en 
toezichtfunctie (zorg- en welzijnsassistent). Gezien de toename in zorgzwaarte zetten we ook in op de 
hoger opgeleide kant van de zorgsector.  
 
De aanwezige functiemix langdurige zorg staat in de volgende tabel uitgedrukt in percentages, de 
leerlingen zijn in er in dit overzicht grotendeels uitgehaald.  
 

Functiemix Helpende N3 N3ig EVV/GPV N4/5 Zorg&welzijnsassistent 
in huiskamer 

Totaal 

Kleinschalig 
wonen 

18% 6% 44% 13% 3% 16% 100,0% 

Zorg thuis  10% 10% 54% 21% 2% 3% 100,0% 

   

Wijkzorg 

Present heeft uitgesproken dat het vol wil inzetten op groei in de wijkzorg. Daarvoor zijn aanpassingen 

nodig, in de doelmatigheid, in de functiemix en in het tarief dat we nu per uur van de zorgverzekeraar 

krijgen. Ook is het nodig om de zichtbaarheid in de buurten te verhogen. Voor veel cliënten in onze 

wijkzorg moeten we flinke afstanden afleggen. We maken daarom meer reistijd dan collega-

organisaties in stedelijke gebieden. Hoe dichter de cliënten bij elkaar in de buurt wonen, hoe 

efficiënter de routes gepland kunnen worden. En hoe meer cliënten, hoe hoger de productiviteit van 

de inzet van de medewerkers kan worden. Present ontvangt nu een uurtarief dat onvoldoende 

rekening houdt met de steeds complexere zorg die geleverd wordt noch met de flinke reistijden. Daar 

Present van deze regio is, wil Present ook wijkzorg kunnen blijven bieden aan verder weg wonende 

cliënten. Dit is ook toegelicht aan de zorgverzekeraar. Ook houdt het tarief onvoldoende rekening met 

de zwaardere zorgvraag doordat cliënten langer thuis blijven wonen. Daarvoor zijn meer medewerkers 

met niveau 4 en 5 nodig en dat nemen we mee in onze plannen rondom werving&selectie en de 

plannen rondom doorgroeimogelijkheden voor eigen medewerkers.  

Er is een dubbele beweging te maken. Aan de ene kant vraagt de zorgverzekeraar dat Present 

doelmatiger werkt en in minder uren het zorgresultaat biedt. Aan de andere kant heeft Present een 

hoger tarief nodig vanwege de reistijden. Ook voor 2021 zal dit een van de speerpunten zijn. De 

doelmatigheidseis wordt bij de grootste verzekeraar niet gehaald. Een van de oorzaken is het gat met 
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de Wlz dat steeds grotere wordt waardoor er ook zwaardere zorg in de wijk geleverd wordt. Dit heeft 

nadelig gevolg voor de doelmatigheid.  

Ook zal er onderzocht worden op welke momenten (daluren) we samen kunnen werken met onze 

collega wijkzorg aanbieders. De marktwerking die in de afgelopen jaren is ontstaan wordt daarmee 

terug gedrongen.  

De aanwezige functiemix voor de wijkzorg staat in de volgende tabel uitgedrukt in percentages, de 

leerlingen zijn er in dit overzicht uitgehaald.  

Functiemix Helpende N3 N3ig EVV/GPV N4/5 Leerlingen Totaal 

Wijkzorg  3% 6% 53% 18% 20% - 100,0% 

    

4.1.5 Opleiden, ontwikkelen, leren 

Voor de medewerkers van Present is het belangrijk dat ze optimaal zijn toegerust voor de 
veranderende omgeving waarin onze organisatie opereert. Present werkt aan een verbreed 
opleidingsaanbod en ondersteunt de individuele leervragen. Een belangrijke doelstelling is het 
ontwikkelen van trainingsaanbod voor opleidingsnoodzaak en opleidingsbehoeften dat aansluit bij de 
strategie van Present, zowel nu als ook op de langere termijn. Medewerkers worden gestimuleerd, na 
het volgen van een training, de kennis en vaardigheden toe te passen in de werksituatie. In de 
komende periode wordt het bestaande en het nieuwe e-learning aanbod aangevuld met 
praktijkgerichte trainingen (blended trajecten). 
 
Present is een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend 
leerbedrijf. In samenwerking met de SBB werkt Present aan de verdere ontwikkeling van 
leermogelijkheden voor de studenten. De investering om de werkbegeleiders een trainingstraject van 
drie dagdelen aan te bieden, heeft een aantoonbaar resultaat opgeleverd. In 2021 gaan de resterende 
werkbegeleiders dit traject volgen. 
 
In de komende periode blijven we actief deelnemen in het regionale Opleidersnetwerk om mede zorg 
te dragen voor efficiënte en effectieve opleidingsactiviteiten in de regio. 
 

4.1.6 Aanvraag kwaliteitsbudget 

Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en het programmaplan ‘Thuis in het 

verpleeghuis’ zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de ouderenzorg. Er is € 2,1 miljard 

gereserveerd, waarbij de verwachting is dat dit budget na 2021 structureel in de tarieven verwerkt 

wordt. De extra middelen zijn beschikbaar voor zorgaanbieders die zorg verlenen aan cliënten met 

een indicatie 4 tot en met 10 in de leveringsvorm geclusterd VPT of intramuraal verblijf in een 

instelling. Een deel van de beschikbare middelen is beschikbaar gekomen via de reguliere tarieven 

(€435). Voor periode 2019 – 2021 is er landelijk respectievelijk € 600, € 600 en € 500 miljoen 

beschikbaar via een kwaliteitsbudget. Het merendeel - 85% - is bestemd voor het aantrekken van 

extra zorgpersoneel en 15% voor zaken die de productiviteit of kwaliteit verhogen. 

Binnen Present is gekeken hoe we deze middelen kunnen aanwenden om tegemoet te komen aan de 

extra handen aan het bed en de kwaliteitsslag die verder doorontwikkeld dient te worden. De volgende 

ontwikkellijnen zijn gehanteerd met betrekking tot de handen aan het bed: 

 Binnen Present is een grote groep aan medewerkers niveau 3 aanwezig. De schaarste op de 

arbeidsmarkt geeft dat we vooral inzetten op het handhaven van het bestaande niveau en 

aanvullen op de lager niveaus (zorg- en welzijn assistent) én de hoger niveaus (leercoach). Deze 

laatste heeft een belangrijke rol in de teamontwikkeling en in het verhogen van de 

kenniscomponent van de overige medewerkers binnen de zorg; 

 We willen opleiden en kwaliteitsontwikkeling stimuleren. Elke medewerker krijgt voldoende ruimte 

om opleidingen te volgen en deel te nemen aan Samen Leren (zie: paragraaf 4.3.1). Compensatie 

van deze uren vullen we in door eerder vermelde functies; 
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 In het kader van het stimuleren van zinvolle zorg willen we inzetten op: 

o Extra aandacht voor Welzijnscomponent door goed opgeleide welzijnsmedewerkers 

intensief samen te laten werken met de teams kleinschalige wonen. Hierdoor kunnen wij 

deze zingeving- en aandachtsfunctie beter invullen, passend bij de wens van de bewoner.   

o Doorontwikkelen van de bewegingsgerichte zorg door een eigen regiefunctie op te nemen 

binnen onze formatie. Ook beweging maakt onderdeel uit van zinvolle zorg.  

o Inzet op een aantal nieuwe functies voor aanstellen van een muziek therapeut, agogisch 

medewerker en extra inzet op geestelijk verzorger om de ontwikkeling richting zinvolle 

zorg passend bij de identiteit van de locaties te ondersteunen en te stimuleren. De 

uitbreiding van de geestelijke verzorging betreft zowel alle locaties als ook inzet ten 

behoeve van de wijk.  

 

Voor de middelen niet direct gerelateerd aan de handen aan het bed zetten we in op: 

 Coördinatoren: in verband met de span of control van de locatiemanagers variërend van 60 tot 

100 medewerkers per locatie hebben we de keuze gemaakt voor coördinatoren. Dit zijn 

medewerkers die coördinerende taken op zich nemen, zodat de continuïteit van wonen, 

welzijn en zorg op de locaties gewaarborgd is. Medewerkers hebben daardoor een 

aanspreekpunt dichtbij voor vragen én antwoorden die in de dagelijkse gang van zaken naar 

voren komen en weten dat ze gezien en gehoord worden. Zij hebben geen hiërarchische 

taken of bevoegdheden. De coördinatoren zijn in 2020 geworven, hun inzet gaat niet ten koste 

gaat van de tijd voor de bewoners. Sterker nog, naast coördineren werken deze medewerkers 

ook mee. Deze extra formatie hebben we gecreëerd vanuit de kwaliteitsmiddelen. Het betreft 

sowieso per locatie 1 coördinator voor de KSW teams, 1 coördinator voor de teams Zorg 

Thuis en 1 coördinator voor de thuiszorgteams. Plus per locatie een coördinator 

Welzijn&Vrijwilligers&Gastvrouwen. De keukens in Graafzicht en  Open Vensters hebben 

ieder een sous chef die de coördinatierol vervult. En voor de huishoudelijke dienst & 

linnenkamer hebben we één coördinator aangesteld voor Emma&Meesplein, één coördinator 

voor Open Vensters, en één coördinator voor Hof van Ammers&Graafzicht.   

 Het opleiden van medewerkers op dementie buiten de kleinschalige setting, dus op de plek 

waar de bewoner woont, aanhakend op het begrip levensloopbestendig; 

 Inzet van domotica in de vorm van beeldschermtechniek en slimme sensoren om personele 

inzet draaglijker te maken binnen de muren van het verpleeghuis, vooral in de nacht. In 2021 

gaan we proeftuinen ontwikkelen zodat we vast kunnen stellen wat het beste past bij Present 

mede gebaseerd op de ervaringen hiermee bij collega-instellingen. In 2020 hebben teams  

experimenteerruimte en budget gekregen voor het inzetten van slimme zorg-middelen. De 

voorstellen die hieruit zijn voortgekomen worden uitgewerkt.  

 Na de zeer succesvolle pilot met de MedEye in 2019 is deze toepassing in 2020 op alle 

afdelingen voor kleinschalig wonen ingezet en gaan we afwegen of ook de inzet op interne 

zorg wenselijk en mogelijk is. 

 Tot slot inzet op Present als een lerende organisatie. In 2020 en 2021 zetten we in op 

scholing van de zorg- en welzijnmedewerkers op zinvolle zorg zoals omgaan met 

levensvragen, samenwerking met informele zorg en vrijwilligers, passend aanbod van zinvolle 

activiteiten zowel collectief als individueel, enzovoort. 

 

4.2 Relatie met omgeving 

4.2.1 Goed bestuur & samenwerking 
Vanuit bestuurlijk perspectief investeren we in een open, samenwerkingsgerichte en betrouwbare 

relatie met stakeholders en samenwerkingspartners. Wij zien een goede samenwerking met onze 

overlegorganen hierin als essentieel en we zien gemeenten, andere zorgorganisaties, het  

Zorgkantoor en maatschappelijke partijen als samenwerkingspartners in een gezamenlijke 

maatschappelijke opgave. Wij hebben de overtuiging dat je in samenwerking meer van waarde kunt 

zijn voor mensen met een zorgvraag dan alleen. We zullen daarom altijd zoeken naar wat het beste is 

voor deze mens met zorgvraag en vinden dat maatschappelijke belang groter dan het organisatie-
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belang van Present. Vanuit deze overtuiging investeren we in een hernieuwde relatie met onze 

stakeholders en omgeving.  

 

Belangrijk in deze samenwerking is de gezamenlijke uitwerking van de regiovisie die we als VVT-

organisaties in 2020 hebben gemaakt. Dit doen we met andere samenwerkingspartners, zoals 

gemeenten, die we ontmoeten aan de transformatietafel. 

 

Onze locaties staan in de lokale samenleving. Naast winkels zijn er in de directe omgeving diverse 

verenigingen en kerken die samen of afzonderlijk van elkaar activiteiten organiseren. Sommige maken 

daarbij ook gebruik van onze ruimtes. Ook bieden we zelf op welzijnsgebied verscheidene activiteiten 

aan. In 2020 en 2021 willen we graag in nauwe samenwerking met de verschillende organisaties en 

gemeente de bekendheid op het gebied van zorg en welzijn vergroten zowel voor onze bewoners als 

ook voor anderen.  

 

Voor Emma en Meesplein hebben we verkennende gesprekken gevoerd naar aanleiding van een 

eerste studie waarin de mogelijkheid van een modern huis met verschillende woon- en zorgvormen 

zijn uitgewerkt. Tevens biedt dit plan de mogelijkheid voor clustering. In de lange termijn strategie die 

in het najaar 2020 en voorjaar 2021 wordt ontwikkeld gaan we ook kijken naar de impact van 

vastgoed in de strategie.  

 

In zowel Vijfheerenlanden als in de Alblasserwaard is  per 1 januari 2019 nieuwe gemeenten 

gevormd. We  investeren in een goede samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden en de 

gemeente Molenlanden, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau.  

            

Present is actief in verschillende regionale samenwerkingsverbanden want samen staan we sterk: 

 lid van Drechtzorg; 

 lid van DVVD;  

 deelname aan werkgeversvereniging Zorg+Welzijn Zuid-Holland Zuid;  

 lid van het lerend netwerk Leren & Doen, samen met Huis Ter Leede, Zorgcentra de Betuwe, 

Wittenbergzorg, Santé partners, ’t Slot en ’t Anker; 

 Een samenwerking is opgestart met Wittenberg, ’t Anker en Huis ter Leede rond taken in de back-

office; 

 lid van het lerend netwerk met De Lange Wei, Het Spectrum en De Merwelanden. 

 Lid van het Netwerk Vitaal en Veerkrachtig. Dit netwerk is gericht op kennisuitwisseling en het 

bevorderen van initiatieven op het gebied van positieve gezondheid; 

 Deelnemer aan de transformatietafel AV-regio. Dit overleg is erop gericht de transformatie in het 

sociaal domein door vernieuwende visie en aanpak te stimuleren. In dit kader de voortrekker van 

het project 75+; 

 deelname aan de regionale klachtenregeling in Drechtstedenverband (externe 

klachtencommissie);  

 overleg en afstemming met andere zorgorganisaties in de regio zoals Waardeburgh, Huis ter 

Leede, Rivas en Salem. Bij deze laatste twee huurt Present de behandeldienst in, inclusief de 

specialist ouderengeneeskunde en de BOPZ-arts;  

 samenwerking rondom scholing en ontwikkeling van de VVAR met vier andere zorgorganisaties: 

De Lange Wei, De Blije Borgh, De Merwelande en Huis Ter Leede. 
 

In 2020 vindt in onze regio samenwerking plaats tussen de VVT instellingen rondom ELV en 

nachtzorg. De samenwerking rondom ELV verloopt al voorspoedig en zal in 2021 vorm krijgen in een 

regionaal coördinatiepunt. Ook heeft  samenwerking met Rivas geleid tot een efficiëntere vormgeving 

van de geplande en ongeplande nachtzorg in onze regio.   

4.3. Kwaliteit van zorg 

4.3.1 Kwaliteit intra- en extramuraal  
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Present is gebaseerd op de norm ISO 9001-2015. In 2019 liep 
de driejaarlijkse certificeringscyclus af. Er is besloten tot voorzetting van dit 
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kwaliteitsmanagementsysteem en in oktober 2019 heeft de hercertificeringsaudit plaatsgevonden. Op 
basis van de bevindingen en aanbevelingen van de externe audit worden verbeteringen ingezet 
volgens de principes van de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act. Deze kwaliteitscyclus ligt als basis 
onder de aanpak van alle verbeteringen in de organisatie. Om te leren en te verbeteren maken we 
gebruik van verschillende instrumenten. 
 
Samen Leren (kwaliteitsverbetercyclus)  
In 2019 zijn we aan de slag gegaan met Samen Leren. De eerste stap binnen Samen Leren was de 
verbetermeting. Begin 2019 is onder medewerkers, cliënten, behandelaren, vrijwilligers en 
mantelzorgers een vragenlijst uitgezet. De resultaten van de vragenlijsten zijn op teamniveau 
beschikbaar, zo wordt ieder team in staat gesteld om aan de slag te gaan met de eigen feedback. In 
het voorjaar 2020 heeft de tweede meting plaatsgevonden. De resultaten van Samen Leren zijn op 
hoofdlijnen opgenomen in bijlage H. 
 
Sinds 2019 begeleidt  een drietal leercoaches de teams met het Samen Leren en teamontwikkeling in 
het algemeen. Ieder team is onder begeleiding van een leercoach een verbeterdialoog aangegaan. 
Tijdens deze dialoog gaat het team in gesprek over de eigen resultaten en kiest zij één of meerdere 
thema’s waaraan zij wil werken. Het team denkt na op welke wijze zij deze thema’s naar een hoger 
niveau kan tillen en stelt hiervoor acties vast. Vervolgens is het werkoverleg het middel om deze 
acties te volgen en nieuwe thema’s te kiezen zodra zaken zijn afgerond. De leercoach helpt het team 
bij het kort cyclisch verbeteren en het rond maken van de PDCA-cyclus. De leercoach is ook 
teamcoach en daarmee is de aanpak breder dan alleen Samen Leren vanuit de meting. 
 
Waardigheid en trtos op locatie en audits in de praktijk 
In januari 2021 volgt op alle locaties van Present een scan door Waardigheid en Trtos op locatie. Dit is 
ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. 
Via een scan krijgen we binnen drie maanden inzicht in de mate waarin wij voldoen aan de acht 
thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten stellen we een 
plan van aanpak op. Om dit inzicht nog verder te verbreden volgt gelijktijdig ook een vorm van auditing 
op de werkvloer. De inzichten die daaruit voortkomen komen ook terug in het plan van aanpak. Op die 
manier wil Present de kwaliteit van zorg waarborgen en verder doorontwikkelen.  
. 
Interne audits 
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit en veiligheid van zorg, heeft Present in 2019 een intern audit plan 
opgesteld. Er zijn interne audits uitgevoerd op het gebied van hygiëne, medicatie en daarnaast heeft 
Present deelgenomen aan de landelijke LPZ meting. De resultaten van de audits worden besproken in 
het MT, Commissie Kwaliteit&Veiligheid van de Raad van Toezicht, alsmede in de daarvoor 
aanwezige of samengestelde werkgroepen. Voor de aandachtspunten worden conform het PDCA-
principe acties uitgevoerd ter verbetering van de kwaliteit en/of veiligheid. Jaarlijks wordt een intern 
audit plan voorbereid waar naast de genoemde thema’s ook nog andere onderwerpen worden 
toegevoegd aan het auditplan. Zoals hierboven is weergegeven vindt begin 2021 op alle locaties een 
audit op de werkvloer plaats inclusief een trainingsprogramma rondom auditing . Op die manier willen 
we nog meer de vinger aan de pols houden hoe de zorg in de breedte van kwaliteit is. 
 
MIC 
Het analyseren van oorzaken van MIC meldingen is een onderwerp, waar in 2020 veel aandacht voor 
is geweest. Er is met name gewerkt aan het opleveren van managementinformatie, hiervoor is een 
analysetool geïntroduceerd. Het MT wordt op deze wijze op hoofdlijnen voorzien van trends en 
informatie ten aanzien van incidenten en de werkzaamheden van de MIC commissie. Om de analyses 
eenvoudiger te maken, is het meldingsformulier aangepast en vereenvoudigd. Daarnaast worden de 
teams door de MIC-aandachtsvelders uitgedaagd om de incidenten te bespreken in het werkoverleg. 
Binnen de teams ontstaat er meer bewustzijn over incidenten en zij zoeken zelf naar 
verbetermogelijkheden. In 2021 zal het huidige proces verder worden geëvalueerd. Hierbij wordt met 
name nagedacht in hoeverre de analysetool verder ingezet kan worden, zodat dit leidt tot betere 
inzichten en analyses en daarnaast een verlaging van de belasting van de zorgmedewerkers.  
 
Cliënttevredenheid 
Het meten van cliënttevredenheid vindt in eerste instantie plaats door de vragenlijst die is uitgezet in 
het kader van Samen Leren. Daarnaast geven reviews op zorgkaart Nederland informatie over de 
ervaren kwaliteit van cliënten en naasten. Feedback die wordt gegeven op Zorgkaart Nederland wordt 

https://www.waardigheidentrots.nl/over-ons/
https://www.waardigheidentrots.nl/themas/kwaliteitskaderverpleeghuiszorg/
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altijd besproken in het betreffende team en indien noodzakelijk worden verbeteracties ingezet. 
Leerpunten of succesverhalen worden indien noodzakelijk breder gedeeld binnen Present. Tot 
november 2020 wordt Present gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,8 over 2020, het 
meerjarencijfer is 8,1 In 2019 en voorjaar 2020 is de cliënttevredenheid ook gemeten via de PREM, 
het gaat hierbij om de tevredenheid van cliënten die wijkverpleging van Present ontvangen. De NPS 
voor 2020 was +62. De resultaten van deze metingen zijn uitgebreider opgenomen in bijlage H. De 
resultaten worden volgens de Samen Leren methodiek binnen de teams opgepakt onder begeleiding 
van de leercoaches. 
 

4.3.2 Persoonsgerichte Zorg & Ondersteuning  

In het zorgdossier rapporteren de medewerkers momenteel voornamelijk over medische en zorg 
aspecten. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning vinden plaats binnen een relatie tussen bewoner 
en zijn naaste, zorgverlener en zorgorganisatie. De kwaliteit van deze relatie bepaalt mede de 
kwaliteit van de zorg. Hier moeten we als Present meer aandacht aan geven. Daarom investeren we 
in de dialoog tussen de bewoner plus zijn naaste en de medewerkers. Het levensverhaal speelt hierin 
een belangrijke rol en geeft de historie van de bewoner weer. Aan de hand van deze informatie willen 
we zinvolle zorg inclusief meer activiteiten aanbieden die aansluiten op de behoeften en wensen van 
bewoners. We willen het aanbod van activiteiten uitbreiden naar 7 dagen per week en naast 
collectieve activiteiten meer individuele activiteiten aanbieden. Ook zetten we in op de inzet van 
nieuwe functies zoals de agogisch medewerker, de muziektherapeut plus de uitbreiding van de 
geestelijke verzorging. Ook het stimuleren van beweging speelt hierin een belangrijke rol. 
Medewerkers krijgen hiervoor tools en handreikingen.  
 
Via de dialoog, activiteiten en inzet op beweging verkrijgen we informatie over wensen rondom wonen, 
welzijn en participatie. Deze wensen leggen we vast in het woon-zorgleefplan (waarvoor één dossier 
in ONS wordt gebruikt). Sinds medio 2020 hebben bewoners en hun familie digitale inzage in het 
zorgdossier.  
 
Als Present willen we zinvolle zorg bieden die passend is, advance care planning maakt hier 
onderdeel vanuit. Dit betekent zorg die aansluit bij wat belangrijk is in het leven van de bewoner. In de 
planning staat dat in het najaar 2020 de specialist ouderengeneeskunde dan wel de huisarts pro actief 
samen met een verpleegkundige of EVV-er in gesprek gaan met de bewoner en diens eerste 
contactpersoon over welke doelen van zorg en behandeling passen bij de waarden en opvattingen 
van de bewoner in relatie tot zijn gezondheidssituatie. Mogelijk dat onder invloed van ontwikkelingen 
rondom Covid 19 de uitrol hiervan verschuift naar 2021.  

 

4.3.3 Wonen en Welzijn  

In 2020 heeft Present ingezet op wonen en welzijn. Veel aandacht gaat uit naar een zinvolle dag 
waarbij nadruk ligt op welbevinden. Sinds 2019 zijn voor bewoners in het woon-zorgleefplan ook 
afspraken opgenomen over zinvolle zorg en invulling van het leven. Dit kunnen we niet alleen, daarom 
is samenwerking met externe partijen en vrijwilligers van groot belang. Mede onder invloed van 
Corona en de tijdelijke sluiting van de locaties is nog meer expliciet naar voren gekomen hoe 
belangrijk het aanbod is van zowel collectieve activiteiten als ook individuele activiteiten en de bijdrage 
daaraan vanuit vrijwilligers.  
 
Zingeving is in elke levensfase belangrijk, hierin speelt geestelijke verzorging een belangrijke rol. Dit 
geldt voor alle locaties, zowel met protestant-christelijke identiteit als ook met een algemene identiteit.   
In het najaar 2020 willen we de uren van onze geestelijke verzorgers uitbreiden. Bewoners wonen 
over het algemeen steeds korter bij ons, waardoor de zorg rondom het levenseinde een steeds 
prominentere rol krijgt.  
 
De behoefte aan vrijwillige zorg en aan mantelzorg groeit. De hulpvragen worden tegelijkertijd steeds 
complexer. Daar krijgen vrijwilligers ook mee te maken. Soms kan het nodig zijn extra individuele 
ondersteuning te bieden aan bewoners die dat nodig hebben. Daarvoor wordt per individu bekeken 
wie en op welke manier daarvoor verantwoordelijk is. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de 
coördinator Welzijn&Vrijwilligerswerk&Gastvrouwen en de professional waaronder de vrijwilliger komt 
te werken. Vrijwilligers willen we hier beter op toerusten. Trainingen rondom thema’s als “visie op 
vrijheid” en “onbegrepen gedrag” bieden hierbij ondersteuning. Vrijwilligers die traditioneel een 
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belangrijke rol spelen in de hulp- en dienstverlening vergrijzen. Dat leidt tot stagnatie in de vervanging 
van vrijwilligers. We gaan ons daarom sterk richten op jongeren om stagnatie te voorkomen. In 2020 
hebben  al meerdere jongere vrijwilligers zich aangemeld bij Present. Ook biedt Present ruimte aan 
scholieren om hun maatschappelijke stage binnen Present te vervullen.  
 
Om nog beter aan te sluiten bij de actuele vraag van de cliënt zetten we sinds 2019 op de 
kleinschalige woonvormen een zorg- en welzijnsassistent in, gefinancierd vanuit de extra 
verpleeghuismiddelen voor de komende jaren. Deze medewerker richt zich op aandacht en vertaalt de 
vraag van de cliënt in het moment naar een passend aanbod. De ervaringen met deze nieuwe functie 
zijn positief.  
 
Ook gaan we aan de slag met het integreren van facilitaire taken zoals schoonmaak en maaltijden in 
het algemeen dagelijkse levensritme van de bewoner met daarbij oog en oor voor de gewenste 
zintuigelijke ervaring qua smaak, geur, geluid en gevoel.  
 

4.3.4  Veiligheid intra- en extramuraal 

Voor meer veiligheid bij het toedienen van medicijnen zetten we medicatieveiligheidsystemen in. 
Daarbij gaan we gebruik maken van nieuwe innovatieve ontwikkelingen zoals Medeye en apps. Deze 
systemen helpen verzorgenden en verpleegkundigen om de medicatietoedieningen aan het bed extra 
te controleren. Een fysieke dubbele controle is dan niet meer nodig. Intramuraal gaan we daarvoor 
Medeye gebruiken en in de thuiszorg komt er een app. 
 
Hoewel we hier in 2018 een grote stap in hebben gemaakt, blijft persoonlijke hygiëne een 
aandachtspunt. De Hygiëne- en Infectiecommissie (CHIP) draagt zorg voor het actualiseren van het 
beleid en protocollen rondom hygiëne- en infectiepreventie. Bij de corona epidemie in het voorjaar 
2020 bleek hoe belangrijk het is dat protocollen actueel waren en de uitbraakboxen met persoonlijke 
beschermingsmiddelen op orde waren. De CHIP heeft ook een rol bij het implementeren en 
begeleiden van de praktische uitvoering. De deskundige infectiepreventie (extern) die lid is van de 
CHIP heeft in oktober 2020 alle locaties bezocht in verband met preventieve maatregelen rondom 
Covid 19. Het inspectiebezoek aan Meesplein tijdens de Covid-uitbraak en het vervolgtraject daarop 
heeft duidelijk gemaakt dat we op punten rond hygiëne en infectiepreventie nog een been moesten 
bijtrekken. Dit heeft geleid tot een forse verbeterimpuls en mondt uit in verbreding en verdieping van 
de aanpak voor heel Present op punten die we hebben geleerd binnen Meesplein. 
  
Huidletsel (en in het bijzonder decubitus) wordt waar mogelijk voorkomen, of effectief behandeld door 
een tijdige signalering van (risico)plekken op het lichaam van een bewoner. Bewoners die blootstaan 
aan druk- en of schuifkrachten hebben een verhoogd risico op decubitus. Voor risico-inventarisatie 
zetten we de Bradenschaal in. Medewerkers krijgen bij de implementatie ondersteuning van de 
verpleegkundige wondzorg. Het aandachtsveld wond-stoma-incontinentie draagt zorg voor 
actualisering van de preventie-protocollen. De LPZ-meting van 2019 vormde de nulmeting en de 
uitkomsten daarvan gebruiken we Om prevalentie mbt decubitus te verbeteren en zetten we af tegen 
de landelijke Benchmark. 

Afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan vrijheid bevorderende maatregelen. Zo kent 
Present een ‘Visie op vrijheid’ en zijn op de locatie Graafzicht leefcirkels geïnstalleerd waarbij 
bewoners met dementie in meerdere leefcirkels kunnen bewegen. Op Meesplein zijn deuren open 
gezet en bij Open Vensters is een beleeftuin gerealiseerd die bewoners met dementie meer vrijheid 
geeft.  Zo krijgen  leefcirkels ook op de andere locaties van Present steeds verder vorm. De ‘Visie op 
vrijheid’ is in 2020 verder uitgewerkt mede in het licht van de nieuwe Wet Zorg en Dwang. 

 
Voor het borgen van de kwaliteit van zorg is het nodig om kritisch te blijven kijken naar het verbeteren 
van processen en procedures, waarbij veel aandacht uitgaat naar het instrueren en informeren van 
aandachtsvelders

1
 en zorgmedewerkers. 

 

4.3.5 Inzicht hebben en geven  
Bestuurlijke monitoring vindt plaats door 

                                                           
1
 Aandachtsvelder = zorgmedewerker met een specifiek aandachtsveld waar aandacht naar uit gaat.   
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 Vanaf 2021 op alle locaties een scan van  Waardigheid en Trots op locatie en audits op de 

werkvloer   

 intern hard controls: cliënttevredenheidmeting, medewerkerstevredenheidmeting, audits en 

management rapportages en in 2021 steeds meer ook dynamische managementinformatie via bi-

tooling; 

 intern soft controls: meelopen in primaire proces door bestuurder en MT, overleg met 

medezeggenschapsorganen; 

 extern hard controls: Benchmarks, ISO-certificatie, IGJ-rapportages, HACCP-controles en 

accountantsrapportages; 

 extern soft controls: deelname lerende netwerken, overleg Zorgkantoor 
 

4.3.6 Verankeren medische, verpleegkundige en psychosociale expertise  
Present kent een eenhoofdige Raad van Bestuur en de bestuurder weet wat er op de werkvloer 

gebeurt:  

 zij is aanwezig op de werkvloer; 

 loopt periodiek mee in het primaire proces; 

 heeft vrijwel dagelijks contacten met bewoners én medewerkers;  

 woont overleg van het team Samen Sterk bij. Dit team bestaat uit medewerkers en bespreekt 

welke verbeteringenkansen er zijn binnen Present;  

 voert periodiek overleg met de Specialisten Ouderengeneeskunde, Wet Zorg&Dwang functionaris 

(de voormalige arts BOPZ) en de VVAR. 
 
Verder is her nog het volgende over te zeggen: 

 De twee regiomanagers die onderdeel uitmaken van het management team hebben allebei 
een verpleegkundige achtergrond.  

 Locatiemanagement heeft een achtergrond als verpleegkundige of verzorgende. 

 De behandeldiensten (Novicare en Salem) hebben de disciplines beschikbaar die nodig zijn 
en zijn gericht op het op niveua brengen of houden van de organisatie-expertise.  

 De VVAR geeft gevraagd en ongevraagd advies op zaken die het vakmanschap van 
verpleging en verzorging aangaan. 

 Verpleegkundigen op locatie coachen collega’s op hun vakgebied, overleggen met specifieke 
aandachtsvelders en treffen elkaar in het verpleegkundig team om de ontwikkeling Present-
breed op dit gebied vorm te geven. 

 Er is een MIC-commissie,  een commissie Hygiëne en Infectiepreventie en per  2021 een 
commissie wet Zorg&Dwang 

 De kwaliteitsmedewerker is samen met de verpleegkundigen de drijvende kracht onder het 
auditprogramma en de diverse meetinstrumenten, zoals de LPZ. 

4.3.7 Rol en positie interne organen en toezichthouders  
Ieder huis kent zijn eigen Identiteitscommissie en zijn Cliëntenraad; deze organen voeren overleg met 

de regiomanager. De Centrale Cliëntenraad (CCR) bestaat uit een afvaardiging namens de lokale 

Cliëntenraden en voert overleg met de bestuurder. De werkwijze van de CCR is vastgelegd in een 

reglement. In verband met de nieuwe wet medezeggenschap cliëntenraden zorg heeft in het najaar 

2020 een actualisatie plaatsgevonden van dit reglement.  

 

In de Ondernemingsraad zijn de medewerkers evenredig per huis vertegenwoordigd.  

De Ondernemingsraad voert maandelijks overleg met de bestuurder. Een Ambtelijk Secretaris 

ondersteunt zowel de Centrale Cliëntenraad als de Ondernemingsraad. De regiomanagers voeren 

structureel overleg met de specialist ouderengeneeskunde. 

 

Voor een betere verankering van de expertise van de zorgmedewerkers in het beleid, is in december 

2018 de Verpleegkundigen & Verzorgenden Adviesraad (VVAR) opgericht. Deze VVAR voert 

periodiek overleg met de bestuurder en brengt adviezen uit over zorginhoudelijke zaken. 

 

Als bewoners en/of hun familieleden niet tevreden zijn kunnen zij een klacht indienen bij de 

Klachtenfunctionaris, die de klacht in behandeling neemt. Daarnaast is Present aangesloten bij een 

externe Klachtencommissie.  
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Binnen Present is sprake van een duidelijke scheiding tussen het toezichthoudende orgaan en de 

dagelijkse en algemene leiding. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de sturing van de 

organisatie in de breedste in van het woord. De Raad van Toezicht geeft de bestuurder gevraagd en 

ongevraagd advies en treedt op als werkgever van de bestuurder. De werkwijze van de Raad van 

Toezicht en bestuurder is juridisch vastgelegd in de Statuten en de reglementen, voor zowel de Raad 

van Toezicht alsook de bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht en bestuurder hebben geen 

persoonlijke belangen bij de instelling. Jaarlijks vindt een zelfevaluatie plaats. In mei 2019 is vacature 

in de Raad van Toezicht ingevuld, waarna aanpassing van de Statuten volgde, zodat Present voldoet 

aan de Governance Code Zorg. De Raad van Toezicht heeft jaarlijks afstemming met een 

afvaardiging namens de Centrale Cliëntenraad, VVAR, namens de Identiteitscommissies en namens 

de Ondernemingsraad.  

5. Hulpbronnen  
Om kwaliteit van zorg te bieden, goed werkgever te zijn en te kunnen samenwerken in de 
omgeving hebben we diverse hulpbronnen nodig.    

5.1 Huisvesting 
Present levert zorg vanuit 5 locaties: Graafzicht in Bleskensgraaf, Hof van Ammers in Groot Ammers, 

Open Vensters in Ameide en de locaties Emma en Meesplein in Leerdam. Deze panden zijn relatief 

nieuw. Het oudste pand, Graafzicht, is in gebruik vanaf 2007. Dit is het enige pand dat in eigendom is. 

De overige panden worden gehuurd van (lokale) woningbouwcorporaties.  

 

Locatie Aantal plaatsen Zorgdiensten 

Graafzicht 75 50 Zorgthuis (incl. huur), 25 KSW 

Hof van Ammers 45 33 Zorgthuis (incl. huur), 12 KSW 

Open Vensters 83 51 Zorgthuis (incl. huur), 32 KSW 

Emma/Meesplein 90 50 Zorgthuis (incl. huur), 40 KSW 

 

Ook in 2020 leverden de aan het vastgoed gerelateerde kapitaalslasten nog een positieve bijdrage 

aan het exploitatieresultaat. Voor alle panden is sprake van een positieve huisvestingsexploitatie met 

uitzondering van de Hof van Ammers. De kleinschaligheid van de locatie en het relatief grote aandeel 

verhuur maat dat er sprake is van een verlieslatend contract. Presentbreed is sprake van een positief 

resultaat welke met name wordt gecreëerd door het enige pand in eigendom, Graafzicht in 

Bleskensgraaf.  

 

Als uitgangspunt bij de ontwikkeling van de lange termijn visie en bijbehorend beleid geldt dat Present 

gericht is op zorg en zo weinig mogelijk wil investeren in de stenen. We hebben regelmatig overleg 

met de woningbouwcorporaties over de locaties die wij huren en over de mogelijkheden van alleen 

verhuur. Daarnaast is er binnen Present een kleinschalige locatie (Meesplein) met een dusdanige 

kleine omvang  dat hier geen sprake kan zijn van een sluitende exploitatie. Verkennende gesprekken 

zijn gevoerd met betrekking tot deze locatie naar aanleiding van een eerste studie waarin de 

mogelijkheid van een modern huis met verschillende woon- en zorgvormen zijn uitgewerkt. Tevens 

biedt dit plan de mogelijkheid voor clustering in combinatie met de locatie Emma in Leerdam. 

 

Present is zich bewust van de maatschappelijke opdracht in de regio. Ten aanzien van vastgoed 

betekent dit dat, indien er een behoefte is aan zorg gecombineerd met verblijf binnen het geografisch 

gebied waarin wij werkzaam zijn, wij altijd mee zullen werken in een onderzoek naar de haalbaarheid 

in welke vorm dan ook. Ook zal meer handen en voeten moeten worden gegeven aan de 

verduurzaming van onze panden. Hoewel Present vooral panden huurt, heeft Present ook als huurder 

een  verantwoordelijkheid rondom het vraagstuk van duurzaamheid. Kader stellend hierin is het 

criterium van een sluitende exploitatie.  

 

Naast zorg in onze locaties kan Present ook MPT en VPT bieden aan cliënten die in onze locaties 

wonen of in de buurt van onze locaties wonen. Via een rekenmodule kan aan potentiele cliënten 

inzicht gegeven worden welke mogelijkheden er zijn en welke financiële consequenties dit met zich 
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mee brengt. We willen de inzet van MPT en VPT uitbreiden en hebben in 2020 een verkenning 

gedaan naar geschikte locaties om dit geclusterd aan te bieden. In 2021 gaan we op basis van deze 

verkenning keuzes maken en deze keuzes verder implementeren, zodat de gewenste uitbreiding op 

termijn ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.  

5.2 Technologische hulpbronnen 

5.2.1 ICT 
Een betrouwbare en moderne ICT-infrastructuur is een onmisbare randvoorwaarde voor onder meer 

de inzet van zorgdomotica, het optimaal kunnen benutten van applicaties en het efficiënt uitwisselen 

van informatie met anderen binnen en buiten Present. Nadat eerst ons interne netwerk en de telefonie 

zijn aangepakt, is in 2020 gestart met de aanleg van een dekkend wifi-netwerk en het voorbereiden 

van de digitale werkplek, een grootschalig project dat medio 2021 afgerond zal worden. Zoals in ons 

IT-beleid is opgenomen, is modernisering geen doel op zich voor Present, maar dient het bij te dragen 

aan de kwaliteit van zorg en leven van onze bewoners en cliënten. We zien de toegevoegde waarde 

dan ook vooral in de slimme toepassing van technieken zoals de eerder genoemde leefcirkels, 

Medeye, en Carenzorgt, gebruikmakend van een robuuste infrastructuur.  

 

Bij alle moderniseringsstappen die we al hebben genomen blijkt steeds weer het belang van 

afstemming op de digitale kennis en kunde van de gebruikers van de techniek  (medewerkers en 

bewoners). De toenemende digitalisering vormt voor een flinke groep gebruikers een toenemende 

uitdaging. Vanwege het belang van voldoende technische en digitale vaardigheden zetten we in 2021 

in op extra ondersteuning aan deze groep. Een mogelijke optie die we hierin onderzoeken is de inzet 

van een digicoach die gebruikers proactief helpt en ondersteunt in het werken met digitale technieken.  

 

Op het gebied van ICT zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met collega-zorgaanbieders om op 

die manier kennis en kapitaal te delen en bundelen en met elkaar te komen tot een 

toekomstbestendige inrichting. In 2020 heeft dat bijvoorbeeld vorm gekregen in een ict-pilot met drie 

andere organisaties vanuit ons lerend netwerk en de uitleen van onze ICT-projectleider aan een 

collega-zorgaanbieder. Deze vormen van samenwerking zullen we ook in 2021 blijven evalueren en 

door ontwikkelen.  

 

  

5.2.2 Privacybescherming en informatiebeveiliging 
Uiteraard moet ook Present voldoen aan de nieuwe AVG-wetgeving, zoals die medio 2018 van kracht 

geworden is. Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, er is een vastgelegde 

procedure voor het melden van datalekken, het applicatielandschap met daarbij behorende 

koppelingen zijn in kaart gebracht, gegevenssets zijn geïnventariseerd, toestemmingsverklaringen 

verzameld, verwerkersovereenkomsten opgesteld. bewustwordingscampagnes voor de medewerkers 

zijn gestart. Zeker deze laatste, de gedragscomponent, is belangrijk om te borgen dat veilig wordt 

omgegaan met persoonsgevoelige informatie. De komende periode gaan we verder om te voldoen 

aan de eisen van de AVG (privacy) en NEN 7510-norm (informatiebeveiliging in de zorg). Samen met 

de Functionaris Gegevensbescherming (FG) is  een apart privacy- en informatiebeveiligingsbeleid 

opgesteld. Wij willen in 2021 een FG in dienst nemen, bij voorkeur samen met collega-organisaties. 

 

5.2.3 Informatiemanagement 

De juiste informatie op het gewenste moment is het uitgangspunt van informatiemanagement. Met 

name het inzicht welke informatie belangrijk is om managers en teams verantwoordelijkheid en 

initiatief te kunnen laten nemen. De manier van het ontsluiten van informatie is een punt van aandacht 

in de komende jaren. Informatie komt namelijk vanuit verschillende systemen. Vanuit een centrale 

plek moeten teams hun actuele informatie kunnen raadplegen. 

 

Teams gaan werken met de werkbalanstool om de prestaties op het vlak van de personele inzet goed 

in kaart te brengen binnen de Wlz. De wijkzorgmonitor is nog geen lopend proces maar staat nu op 

stapel om in 2021 te worden ingezet.  Daarnaast wordt een zwaartepunt gecreëerd op de 

kwartaalrapportages waar naast de financiële informatie ook de voortgang van risicomanagement en 
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jaarplannen worden gevolgd. Op maandelijkse basis vindt overleg plaats aan de hand van een 

praatplaat waar de belangrijkste onderdelen worden aangestipt zoals baten en lasten, personele 

ontwikkeling, kwaliteitsindicatoren etc. Eind 2020 is gestart met de ontwikkeling van een digitaal 

dashboard: een systeem waarin een aantal geselecteerde KPI’s helder en actueel wordt weergegeven 

en dat moet helpen bij het tijdig en doelgericht sturen. In 2021 zal deze ontwikkeling worden 

voortgezet.  Het verbeteren van het rapportage proces door het werken met een dashboard moet 

meer ruimte gaan geven aan het duiden van de relevante ontwikkelingen i.p.v. het genereren van 

rapportage.  

 
Specifiek aandachtspunt vormt doelmatigheid binnen de wijkverpleging. Deze wordt (met name) 
vanuit de verzekeraars steeds sterker benadrukt. Present stuurt hier sinds 2020 sterker op zodat de 
gemiddelde zorgtijd per cliënt zal dalen en mogelijkheid voor groei ontstaat.  Samen met de wijkteams 
zal de stuurinformatie per kwartaal worden bekeken t.o.v. de afspraken met de verschillende 
verzekeraars en passen acties worden ondernomen. 

5.2.4 Inkoop 
De inkoopfunctie ontwikkelt zich door. In 2021 ligt de focus daarbij op het verder op orde brengen en 
optimaliseren van het contractbeheer binnen ons digitale systeem SpendCloud. Daarnaast zal het 
project ‘Kas en Pas’ het verouderde declaratieproces door medewerkers grotendeels gaan vervangen.   
 

5.2.5 Facilitair 
In 2019 zijn wij begonnen met het klaarmaken van de facilitaire teams (huishouding, linnenkamer en 

gastvrouwen) voor de overgang van centrale aansturing naar de aansturing vanuit de locaties En in 

2021 zal dit definitief worden afgerond. Dit betekent dat de aansturing van deze facilitaire teams vanaf 

2021 vanuit de locaties zal plaatsvinden,. Alle locaties van Present zijn uitgerust met een eigen 

facilitaire organisatie De keuken blijft organisatie breed functioneren en wordt door een regiomanager 

aangestuurd. De manager Bedrijfsvoering stuurt de technische dienst aan. Om de kwaliteit en het 

beleid van de facilitaire werkzaamheden te borgen is een beleidsmedewerker facilitair aangesteld. 
 

5.2.6 Planning & Control 
Binnen de afdeling Financiën maken we onderscheid tussen de Financiële Administratie en de 
Cliëntadministratie. De rol van de Cliëntadministratie verschuift meer naar de voorkant van het proces. 
De medewerkers van de administratie leggen de cliëntendossiers aan, waardoor deze 
werkzaamheden niet meer door de zorg hoeven te worden gedaan. Present Advies zal alle relevante 
informatie vergaren. Zij zijn de voordeur van de organisatie. Ook dit creëert ontlasting op het 
administratieve vlak voor de zorg. Daarnaast willen we gegevens van de bewoners meer op een 
eenduidige wijze vastleggen. 

 

De Financiële Administratie zal zich vooral richten op het optimaliseren van de financiële processen. 

In de afgelopen twee jaar zijn de mogelijkheden van het systeem inzichtelijker geworden. Daarnaast is 

aan de hand van bijeenkomsten een duidelijker beeld ontstaan aan welke stuurinformatie behoefte is. 

Deze twee inzichten zijn richtinggevend voor de ontwikkelingen van de rapportage om een extra slag 

te maken om meer budgetgericht te gaan werken. In de rapportage op locatie maken we al 

onderscheid tussen zorg en huisvesting en willen wij ook onderscheid maken voor Welzijn. 

 

In 2020 is heeft het inrichten van een rolling forecast welke de middellange termijn bestrijkt, 12 tot 36 

maanden, nog niet plaats gevonden. Dit zal alsnog in de 2021 plaats gaan vinden. Vertrekpunt vormt 

de realisatie 2020 en de begroting 2021. Hierbij wordt afgeweken van het standaard begrotingsproces 

en is de organisatie het hele jaar in gesprek om te kijken wat de beste stappen zijn om te zetten en 

altijd vooruit te kijken. Present is ervan overtuigd dat deze manier van benaderen van de financiële 

rapportages beter aansluit bij de toekomst van de zorg. Ook zal worden gekeken naar de meest 

geschikte manier om rapportage van welke aard dan ook op een gestructureerde manier aan te 

bieden. Er bestaat een haal en breng functie voor medewerkers binnen de organisatie. Om de 

toegankelijkheid te vergroten en meer naar realtime te kunnen werken kijken we hoe we dit via 

intranet/PIP kunnen faciliteren door het digitale dashboard te integreren.  
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Belangrijk onderdeel in de planning en controlcyclus zijn de Q-reviews welke vanaf 2021 meer voet 

aan de grond moet gaan krijgen. Naast  het bespreken van de financiële ontwikkelingen zal hierin ook 

aandacht worden besteed aan de opvolging van de acties uit de jaarplannen, risico’s worden 

besproken en personele stand van zaken worden toegelicht.  
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6. Begroting  
 

De volgende uitgangspunten hanteren we bij de begroting 2021:  

 het volume van de begrote productie mag niet hoger zijn dan de uiteindelijke verwachtte 

productieafspraken met het Zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten. Daar waar dit dreigt te 

gebeuren zal dit voortijdig worden gecommuniceerd met financiers; 

 De huisbankier hanteert m.b.t. de balansratio een percentage van minimaal 25%   In 2019 

bedroeg bij Present het solvabiliteitspercentage 29,8%. Streven is nu om door te groeien naar 

uiteindelijk 30%; 

 inschrijven op de extra verpleeghuismiddelen welke beschikbaar worden gesteld voor het jaar 

2021.  

 voor elke locatie wordt een begroting opgesteld; 

 opsplitsing tussen het resultaat op zorg en op vastgoed, waarbij beiden een positief resultaat 

dienen te hebben en een geconsolideerd resultaat van 2%; 

 parallel aan de begroting voor 2021 stellen we een meerjarenbegroting tot en met 2030, mede in 

het licht van de lange termijn strategie.   

 

Doorlopende doelstellingen zijn: 

 we werken met een liquiditeitsratio boven de 1,0. Sinds 2018 bedraagt deze 1,05; 

 vanaf 2018 wordt eveneens gewerkt met de DSCR (Debt Service Coverage Ratio) om de 

betalingscapaciteit van Present te monitoren. Deze moet op minimaal 1,3 liggen; 

 financieringspositie dient tussen de 80% en 120% te liggen. Gemiddelde in de markt ligt rond de 

110%.  

 het meerjarenbeleid tot 2023 is gericht op een personeelsbestand welke in lijn is met de 

verwachte zorgzwaarte. Basis vormt het onderzoek zorgnormering en het kwaliteitsplan; 

 uitganspunt is een resultaatspercentage van minimaal 2%. Dit percentage is Present-breed en 

niet per locatie. 

 

Overige punten die we mee willen nemen in de begroting zijn:  

 de CAO-VVT 2019 -2021 geeft een loonsverhoging aan van 3% per 01-07-2021.  

 De bruto-netto norm personeelsinzet. Deze blijft voor zorgmedewerkers op 1.390 uur in verband 

met tijdsinzet voor Samen Leren; 

 ziekteverzuimpercentage waarbij streven is een percentage van maximaal 5%; 

 investeringsbegroting voor de verschillende locaties en de afschrijvingstermijnen welke van kracht 

zijn;  

 investeringen met betrekking tot ICT en panden. Denk hierbij aan digitale werkplek, gebruik van 

draadloos netwerk, ontwikkeling panden vanuit visie op vrijheid, belevingsgerichtheid en 

duurzaamheid. 

 uitbreiding medewerkers in de functies op niveau verzorgende en hoger vanuit kwaliteitsimpuls en 

bijbehorende kwaliteitsgelden. Eveneens het realiseren van een ondersteuning die goed aansluit 

op het primair proces. 

 belegging taken en verantwoordelijkheden AVG-functionaris binnen Present of in samenwerking 

met anderen. (geen externe inzet meer in 2021); 

 Verminderen externe inzet in de ondersteunende diensten én in het primair proces. 

 algemene indexactie van 2,5 %; 

 WLZ-productie afgestemd op 100% afspraak met Zorgkantoor; 

 plafonds Zvw worden steeds krapper en er blijft weinig ruimte over daar vooral wordt aangesloten 

op realisatie. Ook zorgt doelmatigheid tot lagere plafonds en staan de tarieven onder druk. 

Groeiambitie van 15% over drie jaar, basisjaar 2017.; 

 Woonzorg huur geïndexeerd met 2% conform afspraak; 

 Huren bewoners geïndexeerd met 2,65% in 2020 
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Doordat er een kort geding is aangespannen door een aantal zorgaanbieders m.b.t. de tariefstelling 

voor 2021 zijn de afspraken met het zorgkantoor relatief laat ontvangen. De afspraken zijn echter 

alsnog verwerkt in de begroting.  

Binnen de afspraken met de verzekeraars is het doelmatigheidscriterium een belangrijke 

stuurvariabele. Met name binnen VGZ wordt hier op toegezien. In het jaar 2020 is er meer focus op 

doelmatigheid geweest maar dit heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Om deze reden is er 

geen groei begroot van 2020 naar 2021. 

De begroting is opgesteld exclusief Covid-kosten. Wat het “nieuwe normaal” is en of er sprake zal zijn 

van een “nieuw normaal” is nog niet bekend. Deze kosten zijn wel in kaart gebracht maar niet in de 

begroting opgenomen. 
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7. Risico analyse en verbeterparagraaf  

7.1 Verbeterparagraaf   
Present-breed – alle locaties:  

 procesbeschrijvingen en systemen: eenduidig en vastgelegd 

 1 digitaal zorgdossier: implementatie en adequaat gebruik  

 Advance care planning: beleid ontwikkelen en implementeren   

 

7.2 Locatieverbeterplannen  
De locaties hebben eveneens jaarplannen opgesteld. Daarin komen de verbeteringen die voortkomen 
uit Samen Leren terug.  

In de locatieplannen onderscheiden de locaties de volgende verbeterpunten: 

Emma & Meesplein Kennis dementie 
verhogen  
 

Emma als 
ontmoetingsplaats in 
de wijk 

Aanpak ziekteverzuim 

Open Vensters Integratie wonen, 
welzijn en zorg 

Roosteren en 
kanteling werktijden 

Aanleg leefcirkels en 
belevingstuin 

Graafzicht Professionele 
beroepshouding in de 
wijkzorg 

Omgaan met 
wisselende 
zorgzwaarte op KSW 

Klinisch redeneren 
wordt toegepast 
voordat 
verpleegkundige, POH 
of arts wordt 
geraadpleegd  

Hof van Ammers Vakmanschap (de 
vaardigheid om hoog 
kwalitatief werk af te 
leveren) 

Uitrollen visie KSW 
(blijft staan) 

 

Bedrijfsvoering Doorvoeren en borgen 
decentralisatie 
services 

Ontwikkelen van 
passende en 
afgestemde 
ondersteuning  

 

Keuken en Voeding Visie op voeding  Restaurant functie 

voor directe omgeving 

onderzoeken 

 
 

 

 

 

7.3 Risicoanalyse 
In 2019  en begin 2020 is een aanvang gemaakt met het verder uitwerken van de risicoanalyse. Op 
een aantal gebieden zijn verschillende risico’s onderkend waarbij Presentbreed is gekeken. De 
verschillende gebieden zijn; imago, ict, arbeid en personeel, bewoner/cliënt, apparatuur, financieel en 
governance. De intentie was om dit in 2020 verder door te ontwikkelen en ook te kijken naar zaken als 
risicoanalyse op de financieringsstromen. De risicoanalyse zou in het MT worden besproken en in de 
Q-reviews met de locaties worden besproken. Echter door COVID-19 is deze cyclus nog niet op gang 
gekomen en zal de risicoanalyse in de zojuist beschreven vorm worden toegepast in 2021. In 
onderstaande overzicht is de meest recente risicoanalyse: 
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# Niveau 

(S=strategisch, 

T=tactisch, 

O=operationeel)

Domein Doelstelling Beschrijving Risico Frequentie

(zeldzaam, onwaarschijnlijk, 

mogelijk, waarschijnlijk, 

(bijna)zeker)

Ernst 

(gering, klein, matig, groot, 

catostrofaal)

Risico-score

(laag, matig, 

hoog, 

extreem)

Beheersmaatregel

1 Strategisch Imago Wij zijn tevreden als we eind 2021 het volgende hebben 

bereikt:

Mensen met een zorgvraag kiezen automatisch voor Present, 

ook als de zorgvraag niet passend is bij het aanbod.

Kwaliteit van zorg moet in lijn zijn 

met de ambitie. Wanneer niet 

voldaan kan worden aan de vraag 

van de cliënt dan zal gekozen 

worden voor ander 

zorgaanbieders.

3 Mogelijk 4 Groot 12 Present advies als voordeur van de organisatie

Periodieke afstemming met zorgpartners

Periodieke afstemming met zorgverwijzers

Programma 'Sterk Merk'

2 Strategisch Imago Ambitie

• De beste werkgever in de regio worden in 2021

• Operationaliseren van goed werkgeverschap met 

medewerkers samen

Door onze reputatie hebben wij 

moeite om benodigd personeel 

aan te trekken

4 Kansrijk 3 Ernstig 12 Programma 'Beste werkgever'. In dit programma worden 

op meerdere vlakken resultaten gesteld om te komen tot 

aantrekkleijk werkgeverschap en gezonde 

arbeidsverhoudingen.

3 Strategisch Imago Dit programma is erop gericht de ambitie ‘wees dé strategische 

samenwerkingspartner in de regio’ waar te maken. Present wil 

een betrouwbare en logische partner zijn voor onze 

stakeholders en een aantrekkelijke partij in nieuwe 

samenwerkingsverbanden die aansluiten bij onze kracht en 

doelen. 

Het niet zijn van een betrouwbare 

samenwerkingspartner verhoogd 

kans op isolatie welke gevolgen 

kan hebben voor de 

dienstverlening en de omvang en 

diversiteit hiervan.

3 Mogelijk 2 Matig 6 Programma 'Strategische samenwerkingspartner' zal in 

2020 concreet worden gemaakt. 

4 Strategisch ICT De digitale werkplek is als het virtuele kantoor, een werkplek 

die je op ieder moment vanaf elke plek kunt gebruiken, ook 

vanaf mobiele apparaten.

Niet mee gaan/kunnnen in de 

ontwikkelingen in de zorg 

waardoornniet voldaan wordt aan 

wet- en regelgeving. 

Zorgdomotica op een goede 

manier beleggen in de 

organisatie

4 Kansrijk 4 Groot 16 In het ICT-beleid is aangegeven de ontwikkelingen m.b.t. 

(draadloos) netwerk en telefonie. Nu wordt ingezet op 

toepassingsgerichtheid van ICT op bewoners, clienten en 

medewerkers.

Strategisch ICT Informatie wordt gedeeld en hergebruikt vanuit 

bronregistraties; éénmalige opslag, meervoudig gebruik van 

gegevens.

Informatiemanagement. Het niet 

tijdig beschikbaar hebben van 

informatie bij de juiste personen 

op de juiste momenten kan leiden 

tot foutieve handelingen bij 

bewoners/clienten. 

4 Kansrijk 4 Groot 16 Verder uitwerken dat registratie alleen plats vindt in 

ECD. (geen schaduwsystemen/-lijsten)

Strategisch ICT Informatie is altijd, overal en op elk apparaat beschikbaar. We 

gaan van vaste naar mobiele werkplekken en telefonie. Alle 

applicaties moeten mobiele apparaten ondersteunen.

Geen inzicht in wat de 

bedrijfskritische applicaties zijn. 

Deze zijn niet vastgelegd.

3 Mogelijk 3 Ernstig 9 classificatie op drie niveaus: continue beschikbaar, 

enkele uren uit de lucht, enkele dagen uit de lucht. 

Bewoner, gebruiker, klant.

Strategisch ICT Toegang tot informatie vindt plaats op basis van degelijke 

authenticatie en autorisatie. Apparaten zijn als inherent 

onveilig te beschouwen, de beveiliging moet op niveau van 

netwerktoegang, datatransport en –opslag goed geregeld zijn

Onbevoegde toegang 3 Mogelijk 4 Groot 12 Identity- en accesmanagement invoeren

Strategisch ICT Belangrijker nog dan de techniek is in dit verband het 

scholingsniveau van de medewerkers van Present om goed te 

kunnen werken met de digitale werkplek, het Intranet en 

mobiele apparaten.

Inhaalslag aan het maken. Kan 

personeel deze slag ook maken. 

Gebruik van de ICT-applicaties 

voor de medewerker

4 Kansrijk 3 Ernstig 12 Digicoaches. Ontwikkelen specifieke scholing. Zorg van 

begin af aan betrekken bij ICT-keuzes en 

implementaties.

5 Strategisch Financieel Gezonde financiële verhoudingen om continuiteit van de 

organisatie te borgen op de lange termijn. (Solvabiliteit van 

25%)

Solvabliliteitsrisico, leningen 

terugbetalen, directe 

opeisbaarheid van leningen 

2 Onwaarschijnlijk 2 Matig 4 Maandelijkse berekening van de ratio's en deze 

opnemen in de managementinformatie (kwartaal en 

maandelijkse basis). Naar aanleiding van deze ratio's 

worden passend handelen. 

6 Strategisch Financieel Gezonde financiële verhoudingen om continuiteit van de 

organisatie te borgen op de korte termijn. (liquiditietsratio > 1)

Niet kunnen nakomen van de 

verplichtingen op korte termijn, 

niet kunnen betalen van 

salarissen.

2 Onwaarschijnlijk 4 Groot 8 Maandelijkse berekening van de ratio's en deze 

opnemen in de managementinformatie (kwartaal en 

maandelijkse basis). Naar aanleiding van deze ratio's 

worden passend handelen. 

7 Strategisch Financieel Ruimte in exploitaite om investeringen te kunnen doen. Niet kunnen doen van benodigde 

investeringen in hulpmiddelen. 

Domotica.

3 Mogelijk 2 Matig 6 Opstellen en actueel houden van de 

investeringsbegroting.

Investeringsbegroting koppelen aan liquiditeitspositie. 

Activiteiten ontwikkelen op gebeid van fondsenwerving

8 Strategisch Financieel Positief resultaat op de huisvestingsexploitatie Negatief resultaat op 

huisvestingsexploitatie

3 Mogelijk 1 Minimaal 3 Opstellen van een huisvestingsexploitatie per locatie

9 Strategisch Financieel Positief resultaat op zorg exploitatie Tarieven worden lager, op de 

lichtere ZZP's. 

4 Kansrijk 3 Ernstig 12 Aannamebeleid voor cliënten

Zorglevering meer afstemmen op ZZP mix

Aftemming met zorgverzekeraars en zorgkantoren

10 Strategisch Financieel Positief resultaat op zorg exploitatie Negatieve zorgexploitatie 

ondermijnt levensvatbaarheid van 

de organisatie

3 Mogelijk 3 Ernstig 9 Opstellen van zorgexploitatie per locatie

Zorglevering meer afstemmen op ZZP mix

11 Strategisch Arbeid/ Personeel Voldoende kwalitatief & kwantitatief personeelsbestand dat 

veilige en kwalitatief goede zorg kan leveren.

Onvoldoende gekwalificeerd 

personeel 

3 Mogelijk 4 Groot 12 Opleidingsplan: inhoud geven aan diversiteit in 

opleidingen, informatie ontwikkelen over de gevolgde 

trainingen per medewerker (monitoring).

Werving en Selectie van specifieke deskundigheid
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12 Strategisch Arbeid/ Personeel Voldoende kwalitatief & kwantitatief personeelsbestand dat 

veilige en kwalitatief goede zorg kan leveren.

Te veel inzet van externen kan 

leiden tot mindere kwaliteit van 

zorg, instabiele teams, oplopende 

kosten

4 Kansrijk 4 Groot 16 Roosterbeleid formaliseren

Werkbalanstool opnemen in kwartaalrapportages

Taskforce flexible schil organiseren

Werving en selectie toespitsen op kritieke functies met 

eventueel externe ondersteuning.

13 Strategisch Arbeid/ Personeel Voldoende kwalitatief & kwantitatief personeelsbestand dat 

veilige en kwalitatief goede zorg kan leveren. 

Ontwikkeling van medewerkers 

blijft achter op zorgvraag die in 

de toekomst gevraagd wordt. 

Kans op incidenten in 

zorglevering neemt toe.

4 Kansrijk 4 Groot 16 Opleidingsplan: inhoud geven aan diversiteit in 

opleidingen, informatie ontwikkelen over de gevolgde 

trainingen per medewerker (monitoring).

14 Strategisch Arbeid/ Personeel Voldoende kwalitatief & kwantitatief personeelsbestand dat 

veilige en kwalitatief goede zorg kan leveren.

Hoge werkdruk leidt tot uitval 

medewerkers, roosterproblemen, 

onnauwkeurigheid, toename 

incidenten.

4 Kansrijk 4 Groot 16 Beheersen van de flexibele schil inclusief 

uitzendkrachten.

Roosterbeleid uitvoeren binnne de organisatie en 

verbining maken tussen planners/roosteraars van 

locaties

Inzet preventiemaatregelen gekoppeld aan leeftijdsfase 

medewerkers.

15 Strategisch Apparatuur Medische hulpmiddelen worden juist en door bekwame mensen 

gebruikt. 

Uitval en onjuist gebruik van 

medische hulpmiddelen

2 Onwaarschijnlijk 5 Catastrofaal 10 Training op gebruik van (nieuwe) hulpmiddelen

16 Strategisch Cliënt/bewoner Onze patiënten, bezoekers en medewerkers, alsmede andere 

interne en externe belanghebbenden moeten erop kunnen 

vertrouwen dat het veilig is in het de zorginstelling en dat wij 

zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen.

Geen veilige zorg leveren 4 Kansrijk 4 Groot 16 Protocollen voor de kritische processen beschrijven en 

opnemen in het PIP

RI&E 2019 verbeterpunten uitrollen over de verschillende 

locaties

Intern auditprogramma gericht op operationele risico's 

en het identificeren hiervan

17 Strategisch Cliënt Present is er voor het welbevinden van ouderen. Wij willen dat 

elk mens zijn of haar leven zoveel als mogelijk blijft leiden, 

zoals hij of zij dat gewend is. 

Present voldoet niet aan de 

hogere eisen als gevolg van 

persoonsgerichte zorg.

5 Zeer kansrijk 3 Ernstig 15 Hoofdthema meerjarenplan:

Via de dialoog, vastleggen cliëntverhaal, activiteiten en 

inzet op beweging verkrijgen we informatie over wensen 

rondom wonen, welzijn en participatie. Deze wensen 

leggen we vast in het woon-zorgleefplan (waarvoor één 

dossier in ONS wordt gebruikt).

18 Strategisch Governance Toezichthouders en verantwoordelijken voorzien van de juiste 

informatie welke noodzakelijk is voor een optimale 

bedrijfsvoering (niet alleen financieel, maar ook kwalitatief), 

waarbij zo wel positieve als negatieve onderdelen van de 

bedrijfsvoering worden belicht. Tevens voldoen aan de 

wettelijke verplichtingingen in het kader van governance. Voor 

de besturing geldt dat wordt nagestreefd dat eenieder die 

daarvoor verantwoordelijkheid heeft, ook zijn 

verantwoordelijkheid neemt, zonder inmenging in elkaars 

deelgebieden. 

Verzekeraars willen geen 

overeenkomsten sluiten met 

Present met consequenties voor 

samenwerking en het aanbod van 

zorg. Uitblijven van 

contractafspraken op een deel 

van het aangeboden palet van 

zorg.

1 Zeer onwaarschijnlijk 4 Groot 4 Jaarlijkse toetsing door de accountant

20 Strategisch Governance Present voldoet aan de eisen die gesteld worden door wet- en 

regelgeving. 

Niet voldoen aan wet- en 

regelgeving

2 Onwaarschijnlijk 2 Matig 4 Actief volgen van de nieuwsberichten van de 

brancheverenigingen.

Jaarlijkse toetsing door de accountant. 

21 Strategisch Vastgoed In geval van calamiteiten garanderen wij continuïteit van de 

zorglevering. 

Uitval van gas, water en 

elektriciteit zorgt voor 

onderbreking van de zorg. 

3 Mogelijk 4 Groot 12 Borgen calamiteitenplan: door regelmatig te oefenen 

met ontruimingen en mogelijke calamiteiten kunnen we 

ons voorbereiden en mogelijk preventief calamiteiten 

voorkomen. Door middel van uitvoering van een brede 

veiligheidsscan, inzicht krijgen in de benodigde 

verbeteringen.

22 Strategisch Vastgoed Goed functionerende apparatuur en infrastructuur Zorginfrastructuur functioneert 

niet goed, wat kan leiden tot 

problemen in continuïteit van 

zorglevering en facilitaire 

processen. 

2 Onwaarschijnlijk 3 Ernstig 6 Onderhoudsplan uitbreiden over alle locaties

Borgen calamiteitenplan

Contractbeheer iznichtelijk in Pro-Active zodat afspraken 

omtrent apparatuur helder zijn.
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7.4 Acties 

 

Wat Wie Wanneer Stand van zaken  

Aanpak PNIL  MT & 

locatiemanagers  

2020 & 

2021  

Afbouw externe iznet 

is bepaald per 

locatie/afdeling  

Kwaliteit van zorg: Waardigheid & Trots 

op locatie 

MT & 

locatiemanagers 

Jan 2021 In januari start scan 

met daarna plan van 

aanpak 

Audits op de werkvloer  Locatiemanagers & 

kwaliteitsadviseur 

Jan 2021, 

sept 2021 

In december 2020  is 

gestart op Meesplein  

Lange termijn strategie ontwikkelen tot 

2030  

Bestuurder 2021 Ivm covid uitgesteld 

naar start  sessies in 

Q1 2021  

Werven van vrijwilligers waaronder 

jongeren 

Coördinator 

Welzijn&vrijwilligers  

Heel 2019 

& 2020 

Dit heeft nog niet tot 

noemenswaardige 

aantallen geleid.  

Integrale teams rondom bewoner  locatiemanagers Q3 2019 In 2020 een hoofd 

Services a.i.  

Per 2021 overdracht 

naar locatiemanagers   

Decubituscommissie: actualisering 

preventieprotocollen  

 

Decubitus commissie  Q2 2019 De richtlijn vanuit 

2011 wordt nog 

toegepast. De meest 

recente internationale 

richtlijn is nog niet 

voorhande in het 

Nederlands. Zodra 

deze wel in het 

Nederlands is zal 

deze toegepast gaan 

worden.  

Risicoanalyse professionaliseren  MT – 

Concerncontroller 

Q 4 2019  Q3 2019 gestart  

Loopt door 2021 

Actualisering visie op vrijheid (mede ivm 

Wet Zorg en Dwang) 

Werkgroep BOPZ & 

bestuurssecretaris  

Q3 2019 

– Q2 

2020 

Dit heeft achterstand 

opgelopen door 

corona. Er wordt 

gewerkt aan een 

beleidsplan, deels 

wordt de nieuwe Wet 

al toegepast, echter 

is er nog wel een 

kennistekort en moet 

er nog ‘coaching on 

the job’ toegepast 

gaan worden.  

Uitrol visie op vrijheid andere locaties locatiemanager Heel 2019 

& 2020 

Uitrol door corona 

vertraagd  

ISO:  MT   
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Wat Wie Wanneer Stand van zaken  

a) her certificering ISO 

b) Jaarlijkse audit   

a) Q3 

2019 

b) Q2 

2020 

& 

2021 

a) Gerealiseerd  

. 

b) September 2020 

& juni 2021 

Kwaliteit van zorg: kijken, verbeteren en 

borgen processen en procedures  

MT Continu Rianne 

Analyse MIC-meldingen MIC-commissie Continu  Rianne 

Samen Leren  en verbeteraanpak 

 meting en uitrol  

 doorgaande cyclus  

Teams  

2019   

2020–

2021   

2019 afgerond  

2020 afgerond 

2021 Q 1 

ICT-structuur door ontwikkelen: mobiele 

werkplekken, papierloos, meervoudig 

gebruik, enkelvoudige opslag.  

Manager 

Bedrijfsvoering 

2021 Randvoorwaarden in 

2020 gerealiseerd, 

project 

systeemvernieuwing 

opgestart 

Advance care planning Sterk merk 2020 / 

begin 

2021 

Dit heeft achterstand 

opgelopen en zal nog 

middels een 

implementatievoorstel 

besproken moeten 

gaan worden.  

Samenstellen productenportefeuille  MT 2021 Wordt onderdeel 

lange termijn 

strategie 

Mogelijkheden tot uitbreiding aanbod 

VPT en MPT  

Regiomanagers & 

concern controller 

2020 Besluit hoe dit te 

realiseren is 

genomen door het 

MT, daadwerkelijke 

uitvoering vanaf 

2021.  

Uitwerking zinvolle zorg& inzet nieuwe 

functies (agogen, SPV, uitbreiding 

geestelijke verzorging, enz. ) 

MT 2020 Beeld waaraan 

gewerkt wordt is af in 

praktisch in 

ontwikkeling. Nieuwe 

beweegcoach is 

aangesteld per 1 

december 2020.  

Werving voor 

muziektherapeut 

wordt in Q4 

opgestart.  

De uitbreiding op 

geestelijke verzorging 

is nog niet 

gerealiseerd.  

Present advies voordeur Present Manager 

bedrijfsvoering 

2020-

2021 

Gesprek met Present 

Advies is opgestart, 

net als het contact 

met collega-

instellingen. Goede 

bereikbaarheid (24/7) 

is gerealiseerd 

Regionale samenwerking rondom Regiomanagers & 2021 Nachtzorg is 
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Wat Wie Wanneer Stand van zaken  

wijkzorg, ELV, nachtzorg  bestuurder overgegaan naar 

Rivas. Regionaal 

coördinatiepunt 

(trekker Rivas): 

ontwikkeling is 

vertraagd door 

COVID, maar Q4 

weer opgestart. 

Realisatie in 2021  

Regionale samenwerking gezamenlijke 

vraagstukken (bijv Zorg&Dwang) 

Bestuurder 2020 & 

2021 

Loopt 

Vastgoed in relatie tot toekomst MT 2020 & 

2021 

Onderdeel lange 

termijn strategie 

Nieuwe zorgarrangementen MT 2021 Onderdeel lange 

termijn strategie 

Aansluiten bij particuliere initiatieven  MT 2021 Onderdeel lange 

termijn strategie 

    

Afgeronde acties 2019 

Trainingen aan vrijwilligers rondom 

onbegrepen gedrag, visie op vrijheid 

Coördinator 

Welzijn&vrijwilligers 

Q2 2019 Gerealiseerd 

Inzet van zorg- en welzijnsassistents op 

KSW 

Locatiemanagers Q1 2019 Gerealiseerd 

Chip actualisatie protocollen Hygiëne en 

Infectiepreventie 

CHIP 2019 Afgerond 

Client- & 

medewerkerstevredenheidmeting (Vanuit 

meetinstrument Samen Leren 

Beleidsadviseur 

Kwaliteit 

Maart 

2019 

Afgerond, jaarlijkse 

herhaling 

Privacy- en informatiebeleid opstellen Privacy team Q1 2019 Gerealiseerd 

ISO hercertificering Kwaliteitsadviseur Q3 2019 Gerealiseerd  

Medewerker onderzoek Effectory PO&O Q3 2019 november 2019 

Afgeronde acties 2020    

Nulmeting decubituspreventie via LPZ-

meting 

 

Decubitus- 

commissie 

Q3 2019 Heeft plaatsgevonden 

oktober 2019 .  

Woon-zorgleefplan: integraal plan met 

wonen, zorg, welzijn, daginvulling  

locatiemanagers Q2 2019 Dec 19 afgerond 

Risico-inventarisatie via Bradenschaal: 

uitrollen  

locatiemanager Q2 2019 Afgerond 

In combinatie met 

LPZ meting 

november 19  

Arbeidsmarktcommunicatie verder 

uitbreiden & medewerkers als 

ambassadeur 

PO&O Afgerond  

Aanpak ziekteverzuim via lokale SMT en 

beleids SMT 

PO&O 2019 / 

2020 

Beleids SMT is 

gerealiseerd  

Rolling forecast Manager 

Bedrijfsvoering / 

concern controller  

Q4 2020 Voor 2020 is nog 

gewerkt vanuit 

prognose naar einde 

jaar vanaf 2021 zal 

12 maandelijks 

vooruit worden 

gewerkt 

Goed werkgeverschap door ontwikkelen 

inclusief actueel functiehuis 

PO&O 2020 

/2021 

 

Functiehuis in 2020 

(vrijwel) afgerond 
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Wat Wie Wanneer Stand van zaken  

Doorontwikkeling leerplein PO&O Continu Optimalisatie 

rapportages is 

opgestart en zal 

begin 2021 worden 

gerealiseerd evenals 

een vernieuwd 

aanbod scholingen 

Nieuwe medezeggenschapsregeling 

CCR ivm WMCZ 2020 

Bestuurssecretaris Q 4 2020 Ism ambtelijk 

secretaris CCR.  

 

 

7.5  Afkortingen  

 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming 
ELV Eerstelijnsverblijf 
DVVD Directeurenoverleg Verpleging en Verzorging Drechtsteden 
GVP Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie  
IGJ Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd  
MIC Melding Incidenten 
MPT  Modulair Pakket Thuis 
MT Management Team 
NHC Normatieve Huisvestingscomponent 
NEN Nederlandse Norm  
OR Ondernemingsraad 
PDCA Plan – Do – Check - Act 
PNIL Personeel niet In Loondienst 
SPV Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
VVAR Verpleegkundige en Verzorgende Advies Raad 
VPT Volledig Pakket Thuis 
WB Werk Balans (tool) 
Wlz Wet Langdurige Zorg  
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning  
Zvw Zorgverzekeringswet 
ZZP Zorg Zwaarte Pakket 
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Bijlagen  
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A. Type zorgverlening, leeftijdverdeling, ZZP, omzet per doelgroep 

 

 

  

Type zorgverlening, ZZP, omzet per doelgroep

ZZP zorgverlening per locatie per financieringsstroom gextrapoleerd op basis van september 2020

Locatie Financiering Product  Productie (€)           

2020-09 

 Productie (€) 

2020 YTD 

 Productie (€) 

2020 extrapolatie 

Present Totaal  €           1.911.886  €        17.619.818  €            23.488.621 

Totalen 521.852€               4.907.176€            6.507.501€               

3.103€                    10.483€                  14.003€                     

88€                          117€                        156€                           

78€                          2.021€                    2.699€                       

- 166€                        222€                           

4.770€                    80.290€                  107.249€                   

61.708€                  548.931€               733.244€                   

21.246€                  216.948€               289.792€                   

207.443€               2.080.904€            2.779.602€               

71.887€                  624.329€               833.958€                   

50.854€                  422.569€               564.454€                   

37.943€                  303.232€               405.047€                   

10.787€                  98.522€                  131.603€                   

- 7.527€                    10.055€                     

- 11.375€                  15.194€                     

1.954€                    10.842€                  14.483€                     

3.108€                    38.280€                  51.133€                     

2.289€                    3.748€                    5.007€                       

28.908€                  310.913€               415.307€                   

7.865€                    68.296€                  91.228€                     

- 11.149€                  14.892€                     

1.387€                    21.091€                  28.173€                     

6.434€                    35.440€                  47.340€                     

Totalen 607.369€               5.742.426€            7.670.540€               

1.584€                    26.188€                  34.981€                     

- 949€                        1.268€                       

4.770€                    55.011€                  73.481€                     

69.936€                  574.163€               766.948€                   

99.149€                  893.997€               1.194.171€               

170.927€               1.537.823€            2.054.173€               

121.990€               1.204.220€            1.608.556€               

7.265€                    66.352€                  88.631€                     

18.815€                  171.842€               229.541€                   

12.545€                  191.526€               255.835€                   

- 1.279€                    1.708€                       

3.403€                    14.777€                  19.739€                     

- 6.349€                    8.481€                       

9.324€                    72.779€                  97.216€                     

72€                          288€                        385€                           

1.645€                    30.192€                  40.329€                     

73.587€                  660.920€               882.835€                   

5.273€                    42.187€                  56.352€                     

- 106.275€               141.958€                   

4.134€                    11.988€                  16.013€                     

- 59.315€                  79.231€                     

2.950€                    14.006€                  18.709€                     

Totalen 249.705€               2.221.078€            2.966.841€               

9.436€                    56.624€                  75.637€                     

1.321€                    3.575€                    4.776€                       

123€                        332€                        444€                           

- 15.740€                  21.025€                     

24.683€                  261.096€               348.763€                   

22.427€                  206.089€               275.287€                   

77.694€                  652.112€               871.069€                   

45.746€                  377.081€               503.692€                   

7.265€                    75.312€                  100.599€                   

18.815€                  208.217€               278.129€                   

- 2.091€                    2.793€                       

2.431€                    7.486€                    9.999€                       

- 3.810€                    5.089€                       

6.216€                    52.007€                  69.469€                     

736€                        5.408€                    7.223€                       

30.868€                  275.061€               367.417€                   

- 3.987€                    5.325€                       

1.516€                    14.622€                  19.532€                     

429€                        429€                        573€                           

Totalen 532.960€               4.749.138€            6.343.738€               

AWBZ extramuraal 2.390€                    14.036€                  18.748€                     

4.770€                    76.951€                  102.789€                   

86.392€                  873.929€               1.167.366€               

42.729€                  460.100€               614.587€                   

216.507€               1.916.193€            2.559.586€               

67.095€                  530.005€               707.963€                   

28.222€                  311.699€               416.356€                   

28.854€                  133.818€               178.749€                   

1.069€                    17.208€                  22.986€                     

2.442€                    14.652€                  19.572€                     

3.834€                    35.020€                  46.778€                     

3.108€                    28.386€                  37.918€                     

- 903€                        1.206€                       

30.852€                  254.573€               340.050€                   

413€                        26.868€                  35.889€                     

14.282€                  42.038€                  56.152€                     

- 12.760€                  17.044€                     

Zorgzwaartepakket

Zorgverzekeringswet

AWBZ extramuraal

Zorgzwaartepakket

Emma

Graafzicht

Hof van Ammers

Open Vensters

AWBZ extramuraal

Zorgzwaartepakket

Zorgverzekeringswet

AWBZ extramuraal

Zorgverzekeringswet

Zorgzwaartepakket

Zorgverzekeringswet

Persoonlijke verzorging

Verpleging

Dagbesteding basis

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

ZZP 3VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 4VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 5VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 5VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 6VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 6VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 7VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 8VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 10VV (excl.BH incl.DB)

ZZP Mutatiedag VV zonder behandeling

ZZP Mutatiedag VV toel. voor behandeling

Verblijfscomponent niet-geindiceerde partner V&V

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, korter dan 3 maanden (5 min)

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch) (5 min)

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (psycho/psychia) (5 min)

Zorg terminale clienten (palliatief terminale zorg) (5 min)

Eerstelijnsverblijf laag complex

Eerstelijnsverblijf hoog complex

Persoonlijke verzorging

Begeleiding

ZZP 3VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 4VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 5VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 5VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 6VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 6VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 7VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 10VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 10VV (incl.BH incl.DB)

ZZP Mutatiedag VV zonder behandeling

ZZP Mutatiedag VV toel. voor behandeling

Verblijfscomponent niet-geindiceerde partner V&V

Indicatiestelling en evaluatie voor PGB Verpleging en Verzorging

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, korter dan 3 maanden (5 min)

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch) (5 min)

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (psycho/psychia) (5 min)

Zorg terminale clienten (palliatief terminale zorg) (5 min)

Eerstelijnsverblijf laag complex

Eerstelijnsverblijf hoog complex

Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg

Persoonlijke verzorging

Dagbesteding basis

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

ZZP 3VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 4VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 5VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 5VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 6VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 6VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 7VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 10VV (excl.BH incl.DB)

ZZP Mutatiedag VV zonder behandeling

ZZP Mutatiedag VV toel. voor behandeling

Verblijfscomponent niet-geindiceerde partner V&V

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, korter dan 3 maanden (5 min)

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch) (5 min)

Zorg terminale clienten (palliatief terminale zorg) (5 min)

Eerstelijnsverblijf laag complex

Eerstelijnsverblijf hoog complex

Persoonlijke verzorging

ZZP 3VV (excl.BH incl.DB)

Verblijfscomponent niet-geindiceerde partner V&V

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, korter dan 3 maanden (5 min)

Zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken, langer dan 3 maanden (somatisch) (5 min)

Eerstelijnsverblijf laag complex

Eerstelijnsverblijf hoog complex

Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg

ZZP 4VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 5VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 5VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 6VV (excl.BH incl.DB)

ZZP 7VV (incl.BH incl.DB)

ZZP 10VV (excl.BH incl.DB)

ZZP Mutatiedag VV zonder behandeling

ZZP Mutatiedag VV toel. voor behandeling

ZZP 2VV (excl.BH incl.DB)



 

Meerjarenplan 2019 - 2021, versie 03-12-2020      36 

 

B. Aantal zorgverleners en vrijwilligers per locatie  

 

 

  

Aanvang 2020

A Personeel in loondienst Aantal personen aanvang 2020 Aantal fte aanvang 2020

1. Verpleegkundig, verzorgend en sociaal 416 204                                          

2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend 33 25                                            

3. Management en ondersteunend 147 70                                            

Totaal vrijwilligers 617

Personeel per locatie Aantal Fte aanvang 2020

Zorglocatie Emma/Meesplein 65

Zorglocatie Open Vensters 60

Zorglocatie Hof van Ammers 26

Zorglocatie Graafzicht 63

Ondersteuning 85

Totaal 299
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C. Verdeling zorgverleners over functie en niveaus  

 

 

 

  

Verdeling zorgverleners over functie en niveaus

Aanvang 2020

Personeel in loondienst Aantal personen aanvang 2020 Aantal fte aanvang 2020*

Verpleegkundig, verzorgend en sociaal

Medewerker Welzijn 19                                                          10                                            

Medewerker Niveau 1 44                                                          12                                            

Helpende Niveau 2 37                                                          17                                            

Verzorgende Niveau 3 203                                                        99                                            

EVV/GVP 43                                                          32                                            

Verpleegkundige niveau 4/5 20                                                          12                                            

Geestelijk verzorger 3                                                             1                                               

Leerling-verpleegkundig, verzorgend 

Leerling 30                                                          23                                            

Stagiaire 24                                                          14                                            

Studerende zorg 24                                                          3                                               

Management en ondersteunend

Facilitair 92                                                          42                                            

Administratief 21                                                          13                                            

Management 10                                                          9                                               

Overig ondersteunend 16                                                          11                                            

Totaal 586                                                        299                                          

*FTE op basis van contractwaarde
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D. Meerjarige personeelsplanning 

 

 

  

BEGROTING 2019 - 2021

Tabel 1a, gemiddeld aantal FTE 2017 2018 2019 2020 2021

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst realisatie

Niveau 1 (3) 2                     9                     13                   13                   

Niveau 2 (20) 21                   23                   22                   23                   

Niveau 3 (100) 110                 106                 119                 123                 

Niveau 4 (7) 8                     12                   10                   11                   

Niveau 5 (4) 4                     4                     4                     4                     

Niveau 6 (0) -                  -                  -                  -                  

Behandelaar (0) -                  -                  -                  -                  

Overig zorgpersoneel (2) -                  -                  -                  -                  

Leerlingen (22) 18                   24                   22                   23                   

Totaal aantal FTE (158) 163                 176                 190                 196                 

Toename FTE tov 2018 13                   27                   33                   

Tabel 1b, Toename FTE ten opzichte van 2018 2017 2018 2019 2020 2021

Zorgpersoneel verpleeghuis in loondienst realisatie

Niveau 1 nvt nvt 6                     11                   11                   

Niveau 2 nvt nvt 2                     1                     2                     

Niveau 3 nvt nvt -5                    9                     12                   

Niveau 4 nvt nvt 4                     2                     3                     

Niveau 5 nvt nvt -                  0                     1                     

Niveau 6 nvt nvt -                  -                  -                  

Behandelaar nvt nvt -                  -                  -                  

Overig zorgpersoneel nvt nvt -                  -                  -                  

Leerlingen nvt nvt 6                     4                     4                     

Toename FTE tov 2018 nvt nvt 13                   27                   33                   

Stap 1a : Geef hieronder uw meerjarenbegroting van het gemiddeld aantal FTE zorgpersoneel verpleeghuis per jaar in 

loondienst per categorie

Begroting gemiddeld aantal FTE op jaarbasis

Begroting toename gemiddeld aantal FTE op jaarbasis
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E. In-, door-, uitstroomcijfers 

 

In-, door-, uitstroomcijfers  
  

    

    AANVANG 2020 
   

    Verloop Personeel*  Aantal personeelsleden   Aantal fte  

 Instroom personeel 224 101 
 Uitstroom personeel 180 88 
 

 
 

  

 
 

  * instroom en uitstroom op basis van dienstverband incl. leerlingen/stagiaires. Niet op uniek persoon. 

  

 

F. Ratio personele kosten – opbrengsten  

 

AANVANG 2020 
  

   Personele kosten* Opbrengsten Ratio 

€ 18.383.916 € 26.297.055 70% 

 
* Personele kosten inclusief externe inzet. 
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G. Waarderingscijfer Zorgkaart Nederland  
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H. Waarderingscijfer NPS, PREM thuiszorg   

 

NPS organisatiebreed 

 
 
NPS per doelgroep 
 
Interne bewoners 

  2019 2020 

NPS 30 32 

Criticasters 10% 10% 

Passief tevredenen 51% 47% 

Promotors 40% 42% 

 
Kleinschalige bewoners 

  2019 2020 

NPS 34 33 

Criticasters 8% 8% 

Passief tevredenen 51% 50% 

Promotors 42% 42% 

 
Thuiszorg 

  2019 2020 

NPS 51 62 

Criticasters 3% 0% 

Passief tevredenen 43% 38% 

Promotors 54% 62% 

 
Medewerkers 

  2019 2020 

NPS -1 4 

Criticasters 16% 16% 

Passief tevredenen 70% 64% 

Promotors 14% 33% 
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Resultaten PREM 

 

NPS alle teams wijkverpleging   

 
 

 
 

Scores PREM afzonderlijke vragen (Presentbreed)   

Krijgt u zorg van vaste zorgverleners 7.5 

Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd 7.7 

Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg 8.6 

Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven 8.4 

Behandelen de zorgverleners u met aandacht 8.9 

Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners 8.9 

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners 8.8 

Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat 8.5 

Kunt u met hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening 8.5 

 

 


