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Voorwoord 

 
Ook in 2021 heeft het Covid-19 virus de dagelijkse gang van zaken beheerst. En waar we 

dachten steeds een stapje richting ‘normaal’ te kunnen zetten, was het soms twee stappen 

terug omdat een nieuwe variant van het Covid-19 virus zich aandiende. Het afgelopen jaar 

heeft ook weer veel van ons gevraagd, zowel van onze bewoners en cliënten, als onze 

medewerkers. In 2020 hebben we nog onze dankbaarheid uitgesproken over het minimale 

aantal besmettingen; in 2021 heeft het Covid-19 virus ons ook geraakt. Besmette 

bewoners, afdelingen in quarantaine, besmette medewerkers of huisgenoten in 

quarantaine. Het heeft veel van een ieder gevraagd! Als directeur-bestuurder ben ik 

ontzettend trots op onze medewerkers. Hun toewijding aan de bewoners, zeker in deze 

lastige tijd, is onbeschrijflijk groot.  

Door de ontwikkelingen omtrent Covid-19 is het lastig gebleken om de focus op het 

invulling geven aan het meerjarenbeleid te leggen.  

Er zijn kleine successen en verbeteringen maar er was geen ruimte voor grote 

veranderingen. Het beleid wordt gecontinueerd en samen met het MT+ inhoud gegeven in 

2022. 

De verandering van de organisatiestructuur heeft als een rode draad door 2021 heen 

gelopen. Met de instemming van raad van toezicht en ondernemingsraad is de 

organisatiestructuur stapsgewijs doorgevoerd. De implementatie is daarmee gestart maar 

zeker nog niet afgerond. Om daadwerkelijk invulling te geven aan kwaliteit van leven moet 

tijd genomen worden zodat medewerkers dit ook mede vorm gaan geven. 

In september 2021 zijn onze bewoners van De Hoge Hof naar onze nieuwe locatie Andalhof 

verhuisd. Gelukkig was het op dat moment mogelijk om onze bewoners op passende 

feestelijke wijze in hun nieuwe thuis te hebben kunnen verwelkomen. Blije gezichten waar 

je hart warm van wordt gingen door de deuren naar binnen.  

U bent van ons een uitgebreid jaarverslag gewend. Deze manier van beschrijven wordt 

sinds 2017 niet meer van een zorginstelling gevraagd. Mede omdat het jaarverslag veel 

overlap heeft met het kwaliteitsjaarverslag en de jaarverslaggeving, wordt daarom vanaf 

verslagjaar 2021 gestart met een beknoptere wijze van verslaglegging.  

Op advies van het MT heeft de directeur-bestuurder het jaarverslag 2021 vastgesteld in 

het MT van 17 mei 2022. 

Jeanette Horlings-Koetje 

directeur-bestuurder 
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1 Profiel van de organisatie 
1.1 Algemene gegevens 
 

Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Samen Zorgen 

Adres Hyacintenstraat 23 

Postcode 6666 BR 

Plaats Heteren 

Telefoonnummer 026 – 472 2214 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41047145 

E-mailadres info@stgsamenzorgen.nl  

Internetpagina www.stgsamenzorgen.nl  

 

1.2 Structuur van de organisatie 
Stichting Samen Zorgen is een zorgorganisatie. Onze missie is zorg, behandeling en welzijn 

bieden aan de ouder worden de mens. Om dit te realiseren werken we professioneel, 

vanuit warme zorg en aandacht. Daarmee streven we ernaar kwaliteit van leven en het 

welbevinden van cliënten te vergroten. De organisatiestructuur is zo gekozen dat zoveel 

mogelijk medewerkers directe cliëntenzorg leveren. De verantwoordelijkheden liggen laag 

in de organisatie en de communicatielijnen zijn kort. De directeur-bestuurder is belast met 

de dagelijkse leiding van de organisatie en verantwoordelijk voor de algemene gang van 

zaken.  

De directeur-bestuurder vormt tezamen met de gebiedsmanagers en de manager 

bedrijfsvoering het managementteam van Stichting Samen Zorgen. Het managementteam 

wordt ondersteund door medewerkers van het bedrijfsbureau.  

Zowel de medezeggenschap van cliënten als medewerkers is centraal georganiseerd.  

1.3 Kerngegevens inclusief financiële gegevens/beleid 
Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er bij 

Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat mensen 

drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en ondersteuning 

vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij ieders eigen manier 

van leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat ouder worden 

betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag eruitziet en geven 

zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen: zij bepalen bijvoorbeeld zelf op 

welk moment zij opstaan en wat zij die dag gaan doen, maar ook wat zij eten en met wie en 

wanneer ze dat doen. Op eigen kracht én met steun van naasten is er veel mogelijk. 

mailto:info@stgsamenzorgen.nl
http://www.stgsamenzorgen.nl/
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Ook in 2021 heeft Covid-19 een grote impact op het samen zorgen gehad. Getemporiseerd 

kon familie/naasten weer wat vaker op bezoek komen. Maar er kon nog geen invulling 

worden gegeven aan activiteiten met ondersteuning van onze vrijwilligers. Daarnaast 

heeft het continue dragen van het mondneusmasker impact gehad voor zowel onze 

cliënten als medewerkers. Dat bewijst maar weer dat mimiek zo belangrijk is om op 

gelijkwaardig niveau met elkaar te kunnen communiceren. Wij hebben onze cliënten en 

bewoners, die te maken hebben met fysieke en/of mentale ongemakken die van invloed 

zijn op zelfredzaamheid, ondersteund. Dat doen wij door het leveren van individueel 

maatwerk, aandacht voor gezondheidsrisico’s en professionele zorg.  

Stichting Samen Zorgen levert deze zorg door het bieden van intramurale 

verpleeghuiszorg vanuit de locatie Liefkenshoek in Heteren en Andalhof in Andelst 

(voorheen, De Hoge Hof in Herveld).  

Ook verleent Stichting Samen Zorgen extramurale zorg bestaande uit verpleegzorgthuis 

(zowel het volledige pakket thuis (VPT) als het modulaire pakket thuis (MPT)), 

wijkverpleging, verzorging en huishouding. Extramurale zorg bieden wij in Herveld, 

Andelst, Zetten, Heteren en Driel. Ook ouderen die wonen in het werkgebied van Stichting 

Samen Zorgen, kunnen op basis van een indicatie deelnemen aan dagbesteding voor 

mensen met dementie.  

Daarnaast biedt Stichting Samen Zorgen de mogelijkheid van tijdelijk verblijf. Hierbij kunt u 

bijvoorbeeld denken aan mensen die na een ziekenhuisopname voor kortere of langere tijd 

zorg en begeleiding nodig hebben of om de mantelzorger te ontlasten. 

Tabel: Kerngegevens productie, personeel en opbrengsten per 31 december 2021 

Kerngegevens 

Aantal 

 

Aantal 

cliënten 

Productie 2021 2020 2021 2020 

Aantal dagen intramurale zorg zonder 

behandeling in verslagjaar (incl. mutatiedagen) 

21.590 24.566 58 74 

Aantal dagen intramurale zorg met behandeling 

in verslagjaar (incl. mutatiedagen) 

26.247 26.819 65 72 

Aantal dagen Eerstelijns verblijf  (ZVW) 322 452 21  

Aantal uren extramurale zorg in verslagjaar 

(ZVW)  

10.119 9.113 48 65 

Aantal uren extramurale verzorging, verpleging 

en hulp bij het huishouden in verslagjaar (WLZ-

MPT) 

3.263 3.496 32  

Aantal uren Hulp bij het Huishouden in 

verslagjaar (WMO) 

7.360 6.300 70 70 

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar  

(WLZ) 

2.526 1.979 26  
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Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar 

(WMO) 

1.311 1.572 10  

Aantal dagen respijtzorg + niet gecontracteerd 

ZVW 

0 241 0  

Personeel     

Aantal personeelsleden in loondienst op 31 

december  

287 298   

Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 

december 

182 177   

 

Bedrijfsopbrengsten Bedrag 2021 ( €) Bedrag 2020 (€) 

Totaal bedrijfsopbrengsten in 

verslagjaar 

13.904.179 14.136.920 

Waarvan wettelijk budget voor 

aanvaardbare kosten (kwal. Budget) 

 

12.461.796 

 

12.502.509 

Waarvan niet gebudgetteerde 

zorgprestaties  

869.951 821.283 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 200.796 216.795 

   

Exploitatie resultaat 14.561 438.863 

Weerstandsvermogen 37 39 
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2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 
 

2.1 Normen voor goed bestuur 
Stichting Samen Zorgen hanteert de Zorgbrede Governancecode 2017. Deze code is 

gebaseerd op zeven principes, te weten: 

 Goede zorg; 

 Waarden en normen, 

 Invloed belanghebbenden 

 Inrichting governance 

 Goed bestuur 

 Verantwoord toezicht 

 Continue ontwikkeling 

De principes van de Zorgbrede Governancecode 2017 zijn leidend voor Stichting Samen 

Zorgen.  

2.2 Raad van bestuur 
De raad van bestuur van Stichting Samen Zorgen bestaat uit directeur-bestuurder 

mevrouw J.C. Horlings-Koetje. Zij is belast met de voorbereiding, de vaststelling en de 

uitvoering van het beleid van Stichting Samen Zorgen en de algemene dagelijkse 

bedrijfsvoering en het financieel beheer. Mevrouw Horlings-Koetje heeft twee 

nevenfuncties: 

 Lid van de RvC Keer Diabetes 2 Om (Reverse b.v.) 

 Bestuurslid van de Kerngroep Wonen en Zorg bij ActiZ. 

De bezoldiging van de directeur-bestuurder is door de raad van toezicht vastgesteld op 

basis van de Beloningscode Bestuurders in de Zorg (NVTZ).  

2.3 Toezichthouders (raad van toezicht) 
De raad van toezicht van Stichting Samen Zorgen bestaat uit 5 leden, die overeenkomstig 

vastgestelde profielschetsen zijn benoemd. De inhoud van de profielschetsen wordt 

periodiek geactualiseerd.  

De heer R.W. Mooij  1-1-2021/31-12-2021 

De heer G.W.J. Giesen 1-1-2021/31-12-2021 

Mevrouw M.H. Groenendijk   1-1-2021/31-12-2021 

De heer R.B.H. Beune 1-1-2021/31-12-2021 

Mevrouw I.R.J.M. Janssen-Schonenberg 1-1-2021/31-12-2021 

 

In het verslagjaar vergaderde de raad van toezicht achtmaal in aanwezigheid van de 

directeur-bestuurder. In 2021 zijn de volgende belangrijke onderwerpen besproken: 
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 Ontwikkelingen Covid-19 virus 

 Verandering organisatiestructuur 

 Nieuwbouw Andalhof en ontwikkelingen Vire Hof in Driel 

 Toezichtsplan Raad van Toezicht 

 Jaarrekening 2020 

 Procuratieregeling 

 Bestuursreglement 

 WNT-verklaring 

 Jaarverslag raad van toezicht 2020 

 Meerjarenbeleidsplan 2021-2023 

 Begroting 2022 

 Audit Prezo Care 

De kerntaken van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting Samen 

Zorgen, in het reglement voor de raad van toezicht én de Zorgbrede Governance wordt in 

acht genomen.  

De raad van toezicht is naast toezichthouder ook klankbord van de directeur-bestuurder en 

geeft gevraagd en ongevraagd advies.  

Periodiek bespreekt een afvaardiging van de raad van toezicht de gang van zaken binnen 

de instelling met de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad.  

De raad van toezicht wordt door de directeur-bestuurder regelmatig en tijdig 
geïnformeerd over de gang van zaken in de organisatie, mede aan de hand van een daartoe 
opgesteld informatieprotocol. De raad van toezicht geeft in voorkomende gevallen 
duidelijk aan welke specifieke en aanvullende informatiebehoefte hij heeft. 

In de statuten van Stichting Samen Zorgen is vastgelegd op welke wijze de benoeming, 
schorsing en het ontslag van de leden van de raad van toezicht plaatsvindt. De leden van 
de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Zorg 
(NVTZ). 

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de 
directeur-bestuurder en elk deelbelang onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In 
artikel 8 van de statuten van de Stichting Samen Zorgen worden onverenigbaarheden 
nader benoemd. 

De honorering van de leden van de raad van toezicht is vastgesteld op ca. 50% van de 
toegelaten vergoeding op grond van de WNT-norm.  

2.4 Bedrijfsvoering 
Om te zorgen voor een adequaat intern beheersings- en risicosysteem heeft het 
managementteam een aantal instrumenten ter beschikking. De basis wordt gevormd door 
de maandelijkse KPI-overzichten: gerealiseerde productie WLZ, WMO, ZVW (per 
zorgverzekeraar), alsmede de maandelijkse personeelsinzet in relatie tot de 
personeelsbegroting. Maandelijks worden de verwachtte jaarcijfers bijgesteld op basis van 
ontwikkelingen. De achterliggende oorzaak wordt vermeld. Ook zijn er informatiestromen 
toegevoegd, zoals de bezettingsgraad, het aandeel van iedere indicatie in de gerealiseerde 
omzet (ZZP-indicatie) en het aantal overlijdens. De volgende stap is het verder ontwikkelen 
van stuurinformatie en met leidinggevenden de cijfers en de betekenis daarvan te 
bespreken. Samen zoeken we naar verklaringen, op basis waarvan voorts bijsturing plaats 
kan vinden.  
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Naast de maandelijkse managementinformatie wordt per kwartaal een financieel overzicht 
opgesteld van de personele en materiële kosten in relatie tot de inkomsten. Deze 
financiële kwartaalrapportage, inclusief de bijbehorende toelichting en latest estimate, 
wordt besproken in de raad van toezicht. 

2.5 Cliëntenraad 
De centrale cliëntenraad (CCR) praat mee met de directeur-bestuurder over zaken die 

stichtingbreed spelen, zoals de organisatie van de zorg en de begroting van Stichting 

Samen Zorgen. De centrale cliëntenraad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en de 

voorzitter(s) van de lokale cliëntenraden.  

De centrale cliëntenraad heeft in 2021 viermaal vergaderd. De centrale cliëntenraad is 

nauw betrokken geweest bij de besluitvorming omtrent in te zetten ingrijpende 

maatregelen voortvloeiende uit het Covid-19 virus. Hierover heeft tussentijds contact 

zowel telefonisch als per e-mail  tussen de directeur-bestuurder en de voorzitter van de 

centrale cliëntenraad plaatsgevonden. De directeur-bestuurder is structureel aanwezig bij 

deze vergaderingen en is gesprekspartner van de centrale cliëntenraad.  

In 2021 zijn de volgende onderwerpen met de centrale cliëntenraad besproken: 

 Jaardocument Care 2020 

 Kwaliteitsjaarverslag 2020 

 Jaarrekening 2020 

 Begroting 2022 

 Meerjarenbeleidsplan 2021-2023 

 Dashboardrapportage Q1 t/m Q4 

 Klachtenafhandeling 

 Verslag Prezo keurmerk 

 

 Instellen lokale en centrale cliëntenraad 

 Medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement  

 Evaluatie wasgoed 

 Ontwikkelingen locaties Stichting Samen Zorgen 

 Opstart cliënttevredenheidsonderzoek 

 Rookbeleid 

In 2020 is de wens uitgesproken om naast een centrale cliëntenraad ook lokale 

cliëntenraden in te richten. In 2021 is voor de locatie Heteren de lokale cliëntenraad (LCR) 

Heteren geïnstalleerd. De lokale cliëntenraad behartigt de algemene belangen van alle 

cliënten van de locatie en denkt mee over (beleids) zaken die cliënten op locatie aangaan. 

De lokale raad brengt voor het voetlicht wat er lokaal speelt en kan de belangen van ´hun´ 

bewoners/ cliënten het beste behartigen. Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven 

aan de gebiedsmanager over lokale zaken als de zorg- en dienstverlening, eten, 

welzijnsactiviteiten, veiligheid, de was, verbouwingen, verhuizen en dergelijke. De input 

van de lokale cliëntenraad wordt meegenomen naar de centrale cliëntenraad.  

2.6 Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van medewerkers door 

voorstellen/besluiten van directie en management te onderzoeken. Is het voorstel 

werkbaar en wat zijn de consequenties voor de medewerkers. Afhankelijk van het 

onderwerp heeft de OR instemmings- of adviesrecht.  
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In 2021 hebben elf overlegvergaderingen met de OR en directeur-bestuurder 

plaatsgevonden. Daarin zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Veranderingen organisatiestructuur 

 Ontwikkelingen nieuwbouw Andalhof en Vire Hof in Driel 

 Begroting 2022 

 Meerjarenbeleidsplan 2021-2023 

 Jaarrekening 2020 

 Jaardocument Care 2020 

 Kwaliteitskader 

 Kwartaalcijfers 

 Prezo Care 

 Verzuimcijfers 

 Beleid contracten 

 Kledingbeleid 

 Rookbeleid 

 Beleid vrijwilligers 

 Wijziging Arbo dienstverlening 

Met name de verandering van de organisatiestructuur is een veelomvattend proces 

geweest. Vóór het aanbieden van de formele adviesaanvragen, zijn deze tijdens een 

informeel overleg met de OR voorbesproken. Waar nodig heeft de OR van het aanbod 

gebruik gemaakt om externe expertise in te roepen om deze adviesaanvragen te kunnen 

beoordelen om op dit wijze het bestuur van een goed advies te kunnen voorzien.  

Daarnaast is er nauw contact met de OR geweest over de impact van het inzetten van 

ingrijpende maatregelen omtrent het Covid-19 virus.  

De samenwerking tussen de OR en de directeur-bestuurder wordt als bijzonder 

constructief ervaren.  

 

 
 

 

 
 

 

  


