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1 Inleiding 
In 2017 is uitvoering gegeven aan het meerjarenbeleidsplan “Kompas 2017-2020 Samen midden in het 
leven”  dat in 2016 is vastgesteld.  
Naast het beleidsplan werd het kwaliteitskader verpleeghuiszorg van kracht, wat ook van invloed is geweest 
op de ontwikkelingen binnen Zorggroep Ena.  
 
De veranderingen in de maatschappij en de ouderenzorg in het bijzonder zijn belangrijke aanjagers voor de 
organisatieverandering waarbij zelforganisatie, familieparticipatie, deskundigheidsbevordering, welzijn en 
betrekken van vrijwilligers centrale thema’s zijn. De nadrukkelijke betrokkenheid van de cliëntenraden bij 
deze veranderingen, zijn een aanzienlijke meerwaarde geweest bij het vormgeven van deze veranderingen. 
We zijn de cliëntenraden daarvoor zeer erkentelijk.  
Bovenstaande processen die in 2016 in gang zijn gezet hebben veelal in 2017 een vervolg gekregen en 
zullen dat ook de komende jaren krijgen. Dit vanuit de overtuiging dat deze noodzakelijk zijn voor de cliënt 
en zijn netwerk, voor de medewerkers inclusief de vrijwilligers en de organisatie als geheel. Op deze manier 
zijn we overtuigd Zorggroep Ena toekomstbestendig te maken en te houden.  
 
In het verslagjaar is het meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode 2017-2020. 
In het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 staan de missie, visie, kernwaarden van Zorggroep Ena verwoord. 
Op basis van de interne en externe analyse is het kompas voor Zorggroep Ena vastgesteld in tijden van 
grote veranderingen in de ouderenzorg. Met opzet is het woord “Kompas” gekozen omdat dit meer de 
richting van ontwikkeling van de organisatie aangeeft dan het exacte eindpunt.  
De ambities van de Zorggroep Ena zijn samengevat in een viertal punten: 
1. Optimale klanttevredenheid bewerkstelligen 
2. Een inspirerende werkgever zijn. 
3. Een financieel gezonde organisatie blijven. 
4. Een aantrekkelijke, betrouwbare partner zijn. 
 
Deze ambities vormden ook de rode draad voor de speerpunten in het jaar 2017 en langs deze rode draad is 
dit verslag opgebouwd. 
De ambities volgen we met het oog op onze belangrijkste doelstelling: tevreden cliënten waaraan we 
optimale zorg en maatschappelijke diensten leveren door tevreden, deskundige en gemotiveerde 
medewerkers. De cliënten zijn immers de spil waar alles om draait, en daar doen we het met z’n allen voor! 
 
Goede zorg en dienstverlening en tevreden cliënten kan Zorggroep Ena alleen bereiken door ieders inzet, 
aandacht en betrokkenheid. De samenwerking met de cliënten en mantelzorgers heeft in het verslagjaar 
veel aandacht gekregen met mooie resultaten in de teams. We zijn daar erg blij mee.  
Ik wil daarom graag aan het begin van dit verslag alle medewerkers, vrijwilligers, de Raad van Toezicht, de 
Ondernemingsraad en de Cliëntenraden bedanken.  
Onze cliënten en hun familie bedank ik voor het in ons gestelde vertrouwen. 
 
Arjan Kiers 
Raad van Bestuur  
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2 Profiel van de organisatie 

2.1 Algemene identificatiegegevens 
 

Algemene identificatiegegevens 

Naam rechtspersoon Stichting Zorggroep Ena 

Typering Woon- en zorgcentra 

Adres Postbus 64 

Postcode 3780 BB 

Plaats Voorthuizen 

Telefoonnummer 0342- 479500 

Identificatienummer(s) NZa 650-3132 

Nummer Kamer van Koophandel 08083453 

E-mailadres info@zorggroepena.nl 

Internet www.zorggroepena.nl 

Toegelaten Wlz functies Verblijf op grond van de Wlz, persoonlijke 
verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling  

Zorgverzekeringswet -functies Wijkverpleging                                                  
Eerstelijnsverblijf Casemanagement Dementie 

WMO gemeente Barneveld en Scherpenzeel Dagbesteding, woonondersteuning 

Doelgroepen Cliënten met een aanvullende somatische zorgvraag 
en/of met een aanvullende psychogeriatrische 
zorgvraag 

Cliënten met een aanvullende zorgvraag accent 
psychiatrische problematiek  

Werkgebied Gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Renswoude 
(West- Veluwe Vallei) 

 

2.2 Structuur van Zorggroep Ena 
Stichting Zorggroep Ena beheert een drietal woon- zorgcentra ‘Ruimzicht‘ in Barneveld, ‘Het Huis in de Wei’ 
in Scherpenzeel en ‘Nieuw Avondrust’ in Voorthuizen. Het bestuur is opgedragen aan een eenhoofdige 
Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.  
De Raad van Bestuur stuurt het Beleidsteam van de stichting aan dat bestaat uit de Manager 
Zorg&Behandeling, de Manager Wonen&Welzijn, het Hoofd EAD en de personeelsadviseur.  
De Zorggroep Ena heeft een Ondernemingsraad die fungeert als medezeggenschapsorgaan voor alle 
locaties. Tweemaandelijks voert zij overleg met de Raad van Bestuur. Waar nodig vindt tussentijds overleg 
plaats. De Zorggroep Ena beschikt over een centrale- en drie locatie cliëntenraden die regelmatig overleg 
voeren met respectievelijk de Raad van Bestuur, de Manager Zorg&Behandeling of de Manager 
Wonen&Welzijn.  
 

2.3 Kerngegevens  
Zorggroep Ena levert aan hiertoe geïndiceerde cliënten persoonlijke verzorging, verpleging, 
ondersteunende, activerende begeleiding en behandeling of een combinatie hiervan -al of niet met de 
functie verblijf. Daarnaast is Zorggroep Ena actief in de wijk door levering van gemaksdiensten, 
maaltijdservice en alarmering. In het kader van welzijnsbevordering werkt Zorggroep Ena ook samen met 
welzijnsorganisaties. Er wordt nadrukkelijk gestreefd om wijkbewoners te betrekken bij de activiteiten in de 
huizen. De Wlz zorg wordt geleverd in de Zorgkantoorregio Arnhem/Twente. 

 

mailto:info@zorggroepena.nl
http://www.zorggroepena.nl/
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3 Leiderschap, governance en management 

3.1 Zorgbrede Governance code 
De Zorgbrede Governance Code wordt integraal toegepast. Op basis van de code zijn de reglementen ‘Raad 
van Toezicht’ en ‘Raad van Bestuur’ geactualiseerd. 

 
3.2 Raad van Toezicht  
Samenstelling: 

Naam Aandachtsgebied Functie en nevenfuncties 

Mevrouw J. Drost Voorzitter vanaf 01-10-
2014 
Zorg en wonen, 
Onderwijs en scholing 

Hoofdfunctie: 

 Directeur Amersfoort ROC Midden Nederland  

 Mede ondernemer van Agrarisch bedrijf met Zorg  
Nevenfunctie:  
• Voorzitter Kerkenraad Gereformeerde Kerk 
Voorthuizen (PKN) 

De heer R.J. Hald  Juridische zaken (vanaf 
21-02-2017) 

Hoofdfunctie: 

 Manager Integriteit Renewi plc.  
Nevenfuncties:  

 Voorzitter Vereniging Seniorentocht Voorthuizen 

Mevrouw  
Mr. J.J. Guldie 

Juridische zaken (tot 
17-03-2017) 

Nevenfuncties:  

 Geen relevante 

De heer drs. J. Germs Bedrijfsvoering en 
financiën 

Hoofdfunctie: 

 Zorginkoper Jeugdzorg Regio Food Valley 
Nevenfuncties: 

 Lid Provinciale Staten VVD Utrecht  

 Adviseur Streekomroep Veenendaal, Scherpenzeel 
en Renswoude 

Mevrouw  
J.A.G.M. v.d. Wildenberg 

Cliëntenbelangen Hoofdfunctie: 

 Chauffeur/coach doelgroepenvervoer Taxi Gomes 

 Freelance journalist/docent 
Nevenfunctie: 

 Fractievoorzitter/raadslid Burger Initiatief 
gemeente Barneveld 

 Bestuurslid VNG afdeling Gelderland 

De heer C.E.W. 
Veenstra, cfm 
 

Vastgoed en 
Gastvrijheid 

Hoofdfunctie: 

 Eigenaar Veenstra Strategische Connecties (VSC). 
Nevenfunctie 

 Voorzitter MPZ (Milieu Platform Zorg) 

 Voorzitter Green Deal regiegroep “Nederland op 
weg naar een duurzame zorg” 

 Projectadviseur DVI (Van der Valk Investments) 

 

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 7 maal bijeen geweest. De vergaderingen werden bijgewoond 
door de Raad van Bestuur en werden op de verschillende locaties van de Zorggroep Ena gehouden.  
Daarnaast vond 6 maal overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van 
Bestuur. 
 
De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben een vaste agendastructuur op basis van stukken die 
minimaal een week van tevoren zijn aangeleverd.  De agenda wordt vastgesteld in het agendaoverleg 
tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder. 
De bestuurder schetst in de vorm van mededelingen de algemene gang van zaken binnen de Zorggroep. 
De kwartaalverslaggeving en de exploitatiecijfers worden in aanwezigheid van de HEAD besproken en 
toegelicht.  
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Naast de algemene inhoudelijke en financiële gang van zaken zijn beleidsnotitie en rapportages aan de orde 
geweest die betrekking hebben op bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ i.o.), 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, cliënttevredenheidonderzoek, kwaliteit van zorg, inkoop van zorg 
en overheidsbeleid. 
Speciale aandacht ging in 2017 uit naar de renovatie van Het Huis In De Wei te Scherpenzeel en een 
onderzoek naar mogelijk gebruik van hotel De Witte Holevoet in Scherpenzeel als zorghotel.  
 
In de jaarlijkse themabijeenkomst met de leden van het Beleidsteam is gediscussieerd over de 
ontwikkelingen binnen de Zorggroep vanuit ieder bedrijfsonderdeel. Daarnaast zijn de lopende projecten 
uitgebreid doorgenomen.  
Leden van de Raad van Toezicht hebben deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten met Raden van Toezicht 
van zorginstellingen in de regio. 
Daarnaast hebben enkele leden cursussen/workshops gevolgd aangeboden door o.a. de NVTZ. 
 
In het voorjaar heeft de Raad van Toezicht zonder de Bestuurder, het functioneren van de Raad van 
Toezicht geëvalueerd op basis van de Zorgbrede Governancecode. De bevindingen zijn besproken met de 
Bestuurder. 
Ook heeft de Raad van Toezicht in haar rol als werkgever een functioneringsgesprek gevoerd met de 
bestuurder en is de toepassing van de WNT daarbij besproken en in de vergadering van de RVT vastgesteld.  
 
De vele veranderingen in de zorg, de aandacht voor de kwaliteit van de zorg en de renovatie van Het Huis In 
De Wei maakten het jaar 2017 voor de Zorggroep Ena tot een bijzonder jaar en vroeg van Bestuur en 
medewerkers veel extra energie en creativiteit.  
De Raad van Bestuur en de medewerkers hebben vanuit een grote verantwoordelijkheid hun taken verricht. 
De Raad van Toezicht is hen hiervoor en voor het bereikte resultaat zeer erkentelijk.  
   

3.3 Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur heeft als taak zodanig inhoud te geven aan de relatie tussen organisatie en omgeving 
dat het voortbestaan van de organisatie zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Daarbij hoort ook het 
stimuleren dat de verschillende locaties met hun vele functies een bijdrage leveren, al dan niet in 
samenwerking met andere relevante partijen, aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de verschillende 
gemeenten/wijken.  
In dit kader kan gesproken worden over een extern gerichte ondernemende managementtaak en een 
interne, op kwaliteitsbevordering gerichte managementtaak. 
Voor wat betreft de extern gerichte taak houdt de Raad van Bestuur zich bezig met het ontwikkelen en 
onderhouden van het netwerk van externe contacten. 
 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

De heer drs. A. Kiers Algemeen bestuurder Bestuurslid Businessclub Zorg & Welzijn 
Barneveld, penningmeester  

 
3.4 Bedrijfsvoering, risico’s en kansen 
Het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan met de daarin gestelde doelen en de begroting die voorziet in de 
middelen, vormen samen de spil van de bedrijfsvoering. De locaties hebben afgeleide jaarplannen. In een 
cyclisch proces worden kwartaalrapportages (per dienst en per locatie) en financiële- en 
kwaliteitsrapportages geproduceerd. In het Beleidsteamoverleg worden deze besproken en zo nodig 
bijgesteld. Ook worden deze rapportages besproken met de afzonderlijke teamleiders. Op deze manier 
ontstaat een geïntegreerde begrotings- en beleidscyclus waardoor (bij-)sturing op kwaliteit en kwantiteit 
mogelijk is.  
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De administratieve organisatie is beschreven en vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Besloten is dit 
handboek in 2018 volledig te herzien en te vervangen en alle procedures te screenen op actualiteit en 
toegevoegde waarde. Er wordt gewerkt conform de beschreven procedures: deze sluit aan bij de 
begrotings- en beleidscyclus. De AO/ IC medewerker draagt zorg voor de signalering en de controle van de 
registratie productie Wlz.  
De voornaamste risico’s, onzekerheden maar ook kansen waarmee Zorggroep Ena wordt geconfronteerd, 
zijn deels dezelfde als in voorgaande jaren:  

Risico’s: 

 Het volumerisico: het betreft de spanning die kan ontstaan tussen de geplande productie, de 
productieafspraak, het productieresultaat en de declarabele productie. Vooral de zorgplafonds van de 
verschillende zorgverzekeraars in relatie tot de toenemende zorgvraag vanuit de thuiszorg, maken de 
managementrapportages als middel om bij te sturen, extra noodzakelijk. Ook de druk van de vraag 
naar Eerstelijnsverblijf neemt toe. De beschikbare capaciteit blijft achter bij de vraag en dat biedt 
kansen om het volume te vergroten. Op welke wijze dit vorm gaat krijgen  wordt onderzocht en de 
mogelijkheden zijn in het voorjaar 2018 bekend.  

 Het arbeidsmarktrisico: geplande formatie , versus  inzet formatie en het juiste kwalificatieniveau in de 
juiste omvang én het probleem van krapte op de arbeidsmarkt. Dit was vooral  zichtbaar in de werving 
van verpleegkundigen voor de verschillende locaties. Vanuit Zorggroep Ena nemen we daarom het 
initiatief om onze eigen medewerkers naar het nivo van verpleegkundige op te leiden. Ook zeten we 
meer in op het opleidingen van BBL leerlingen.                                                                                                 
Het gevolg van schaarste  op de arbeidsmarkt is dat er een groot beroep wordt gedaan op 
uitzendkrachten, wat weer een aanzienlijk effect heeft gehad op ons budget en organisatie. 

 Onzekerheid over overheidsbeleid betreffende de langdurige zorg voor ouderen en de zogenaamde 
transitie van de traditionele zorgvormen naar nieuwe verhoudingen in de ouderenzorg door wijzigingen 
in de Wlz, WMO en de Zorgverzekeringswet. De transitie van de ouderenzorg is gaande waarbij de 
belangrijkste wijzingen zijn doorgevoerd. In het verslag jaar werd duidelijk dat, met de nadruk op het 
langer thuis wonen, de ouderen die opgenomen worden een complexer ziektebeeld hebben en korter  
verbleven in de woonzorgcentra. De toenemende complexiteit van de zorg stelt daarmee hogere eisen 
aan de deskundigheid van de medewerkers.  

 Vanaf 2016 vallen de verpleegunits onder de toelating van Zorggroep Ena. Hiermee zijn alle vormen van 
lichte tot zware zorg en dienstverlening bij Zorggroep Ena ondergebracht en kunnen deze verder 
ontwikkeld worden in het licht van de missie en visie van Zorggroep Ena. De toename van de zware 
zorg waarbij de behandelaars ingezet worden, gaat snel en het risico is aanwezig dat Norschoten niet 
kan voorzien in voldoende behandelcapaciteit. Het zoeken naar alternatieve organisatievormen om 
behandelaars in te zetten is onderwerp van gesprek met Norschoten. 

 De ontwikkelingen rond wijkverpleging in de afspraken met de zorgverzekeraars zijn reden tot zorg. 
Deze zorgen komen enerzijds voort uit de kwaliteitseisen die per financier verschillend zijn en 
anderzijds door de budgetplafonds met daarbij wel zorgplicht, ook als het budget ontoereikend is. 

 

Kansen: 

 Kansen liggen er voor de Zorggroep in de zware zorg in alle locaties waardoor het dienstenpakket van 
de Zorggroep uitgebreid wordt. In Ruimzicht is de transitie naar verpleeghuiszorg (i.c. de zware ZZP’s) 
afgerond terwijl dit in Het Huis In De Wei en Nieuw Avondrust in volle gang is en zelfs sneller gaat dan 
vooraf geschat. Het aantal bewoners met een lichte indicatie is afgenomen en het zorgkantoor heeft de 
productieafspraak voor de zware zorg bij volledige bezetting gegarandeerd. De overgang naar de zware 
zorg heeft het nodige gevergd van de kennis en kunde van de medewerkers en daarom is er in 2016, en 
die lijn is doorgezet in 2017, extra geïnvesteerd in de scholing van de medewerkers. 

 Zorggroep Ena versterkt op verschillende locaties haar rol voor de thuiswonende ouderen door 
professionalisering van de extramurale dienstverlening. Ondersteuning met optimale gastvrijheid is 
daarbij leidend. Samenwerking met partners zoals Woonstede, Woonstichting Barneveld, Welzijn 
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Barneveld en SWO Scherpenzeel-Renswoude versterkt de betekenis die Zorggroep Ena kan hebben 
voor de thuiswonende ouderen in de directe nabijheid van de locaties.  
 

 De groeiende behoefte aan Eerstelijnsverblijf (ELV) plaatsen bij huisartsen en ziekenhuizen biedt 
kansen om te groeien door het creëren van ELV. In Scherpenzeel en Voorthuizen worden de opties 
daartoe onderzocht. In Nieuw Avondrust zijn hiertoe reële mogelijkheden door het ombouwen van 
kantoren naar 7 of 8 ELV plaatsen. In 2018 zullen hiertoe besluiten worden genomen.  

 

3.5 Centrale Cliëntenraad 
Bij Zorggroep Ena is gekozen voor een centrale cliëntenraad en cliëntenraden per locatie. 
De Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Ena behartigt de belangen van alle cliënten die zorg en 
dienstverlening – al of niet met verblijf- ontvangen van de Zorggroep Ena en is daarmee de gesprekspartner 
van de Raad van Bestuur in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.  
De Centrale Cliëntenraad is samengesteld uit een afvaardiging van zittende leden van de locatie 
cliëntenraden in de verschillende locaties:  
Mevrouw H. Benedictus   Onafhankelijk voorzitter 
De heer D. van de Heg   Ruimzicht, vicevoorzitter (tot 27-07-2017) 
De heer E. van de Broek   Nieuw Avondrust 
De heer G. Leeuwis   Nieuw Avondrust 
Mevrouw G. Pater   Huis in de Wei 
Mevrouw W. Vlastuin   Huis in de Wei 
Mevrouw M. Moons   Huis in de Wei (vanaf 27-02-2017) 
De heer H. van de Weerd   Ruimzicht (vanaf 16-01-2017) 
Mevrouw T. Schutten   Ruimzicht (vanaf 16-10-2017) 
 
De Centrale Cliëntenraad heeft in het verslagjaar 6 keer met de bestuurder van Zorggroep Ena vergaderd op 
basis van een vooraf opgestelde agenda.  
 
De Centrale Cliëntenraad houdt vooroverleg alvorens in gesprek te gaan met de Bestuurder.  
De bestuurder informeert de CCR schriftelijk en  mondeling over de algemene ontwikkelingen binnen de 
Zorggroep.  
Daarnaast is er op basis van documenten die de leden vooraf beschikbaar krijgen, gesproken over het 
Jaarplan 2017 en de begroting,  het cliënttevredenheidsonderzoek en het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, projecten Waardigheid en Trots en Samen Wonen 
(Familieparticipatie) , de renovatie van Het Huis In De Wei, het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Uiteraard 
zijn rapportages van Inspectiebezoeken en externe auditors aan de orde geweest. 
In het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen zijn enkele voornemens van de 
organisatie voorgelegd ter instemming zoals de mondzorg en de aanstelling van de vertrouwenspersoon.  
 
De Centrale Cliëntenraad hanteert haar eigen vastgestelde reglement. 
 
De locatie cliëntenraden beschikken over een eigen budget, opgenomen in de algemene begroting. Tijdens 
de vergaderingen van de locatie Cliëntenraad worden onderwerpen aangaande de dagelijkse gang van 
zaken op de locaties besproken met de managers Zorg&Behandeling of Wonen& Welzijn. Ook sluiten 
teamleiders van de locaties aan bij het overleg met de lokale Cliëntenraad.  
De Centrale- en locatie Cliëntenraden hebben een gezamenlijke vergadering gehouden waarbij ervaringen 
uitgewisseld werden maar die ook in het teken van nadere kennismaking stond.  
Een afvaardiging van de Centrale Cliëntenraad heeft enkele malen deelgenomen aan het periodiek overleg 
van Zorggroep Ena met het Zorgkantoor. Hiermee werd mee inhoud gegeven aan de wens van het 
Zorgkantoor om meer in inhoudelijke dialoog met Zorgaanbieders en de cliënten te komen. Onderwerpen 
van gesprek waren de betrokkenheid van de cliëntenraden bij de totstandkoming en realisatie van de 
ontwikkelplannen Zelforganiserende teams en Familieparticipatie en tevens de besteding van de 
‘Waardigheid en Trots’ budgetten.  
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Een directe vorm van communiceren met de cliënten en mantelzorgers is via de huiskamer of 
salontafelgesprekken die op de huiskamers of in de teams worden gehouden. Hiermee wordt de 
betrokkenheid en samenwerking tussen medewerkers en cliënten met hun netwerk vergroot.  

 
3.6 Ondernemingsraad  
 
Ook het afgelopen jaar was er weer regelmatig overleg met de bestuurder. In een prettige en open sfeer 
werd er met  elkaar gesproken en van gedachten gewisseld. Over de onderstaande onderwerpen maar ook, 
spontaan over onderwerpen die tijdens de overleggen ter tafel kwamen. De raad heeft het als positief 
ervaren dat de bestuurder er voor openstond wanneer de OR zijn zorgen met de bestuurder wilde delen, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van geluiden uit de achterban. 
Net als ieder jaar had de raad twee keer per jaar een gezamenlijke trainingsdag op een externe locatie.  
Tijdens zo’n dag reflecteert de Ondernemingsraad  zijn werkwijze, de  onderlinge  samenwerking en  
samenwerking met de bestuurder. 
De OR leden zijn  individueel regelmatig naar trainingen en workshops geweest om zich verder te 
bekwamen in het OR werk. 
Helaas had de raad in 2017 te kampen met vertrekkende OR leden en vacatures.  
De raad wordt  ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
 
In het agendaoverleg wordt de reguliere overlegvergadering voorbereid. Naast mededelingen van de 
bestuurder over de algemene gang van zaken binnen de zorggroep zijn op basis van beschikbaar gestelde 
documenten zoals jaarverslag, kwartaalrapportages, exploitatiecijfers en verzuimcijfers, ook discussies 
gevoerd over specifieke medewerkers gerelateerde onderwerpen zoals de Kanteling werktijden, wijziging 
attentieregeling personeel, aanstelling nieuwe vertrouwenspersoon, inzet extra middelen van Waardigheid 
en Trots, het initiatief vanuit het BT voor het voeren van lunchgesprekken en heet Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. 
Waar nodig en wenselijk werd een formeel advies- of instemmingsverzoek gedaan. Dit betrof o.a. de 
wijziging standaardcontracten bij mutaties, het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, Privacy reglement 
en het beleid Wet Datalekken en het Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020 en de aanstelling van een 
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.  

 

4 Beleid, inspanningen en prestaties 

4.1 Algemeen 
 
Zorggroep Ena heeft in een Meerjarenbeleidsplan “Kompas 2017-2020 Samen Midden in het leven” haar 
ontwikkelrichting bepaald. Ondanks allerlei onzekerheden ziet Zorggroep Ena voldoende kansen om met 
vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.  
 
In het verslagjaar is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg 2017 vastgesteld wat ertoe geleid heeft dat 
Zorggroep Ena al haar activiteiten betreffende kwaliteit heeft afgestemd op dit kader. In het Kwaliteitsplan 
is beschreven wat de stand van zaken is binnen de zorggroep en welke uitdagingen er zijn. Met collega-
zorginstellingen Neboplus en Norschoten is besloten een dergelijk netwerk te vormen. Een overzicht van 
activiteiten in het kader van de kwaliteit van zorg volgt in hoofdstuk 5. 
 
In het najaar is de renovatie van Het Huis In de Wei afgerond. De afsluiting van een langjarig proces binnen 
het plan Weijdelaer. De bewoners en medewerkers hebben gedurende de renovatie naar tevredenheid 
gewoond en gewerkt in de tijdelijke huisvesting. De terugkeer naar het gerenoveerde huis betekende ook 
aanpassing van werkwijzen en samenwerking onderling. Dit proces behoeft nog de nodige aandacht.  
 
Zorggroep Ena is gevraagd om hotel restaurant De Witte Holevoet in Scherpenzeel te her-ontwikkelen t.b.v. 
huisvesting voor zorgbehoeftige ouderen. Met behulp van externe adviseur is programma van eisen 
opgesteld en is een marktanalyse gedaan. In het najaar werd duidelijk dat dit project teveel risico’s omvat 
en daarom is besloten hier niet verder mee te gaan. 
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Veelgehoorde kritiek op onze website was dat deze niet overzichtelijk was en dat is wel een voorwaarde om 
deze toegankelijk te laten zijn voor (potentiele) cliënten en onze medewerkers.  
Op basis van  feedback van gebruikers van de oude website zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd. 
De nieuwe website sluit meer aan bij de actualiteit binnen de zorg en is informatief voor externen.  
Ook is de informatie op het intranet gedeelte voor onze medewerkers, uitgebreid.  
Bij de nieuwe website is ook rekening gehouden met de eisen die door financiers van zorg aan de Zorggroep 
gesteld worden.  
 
Nu ouderen langer thuis blijven ontstaat er een tekort aan plaatsen voor Eerstelijns verblijf (ELV). In het 
verslagjaar is samenwerking geformaliseerd met diverse zorgaanbieders zoals huisartsen en de 
ziekenhuizen Gelderse Vallei en Meander. Rond deze ziekenhuizen zijn overlegtafels van zorgaanbieders 
actief maar vanuit Barneveld ontbraken Zorggroep Ena en Neboplus. Zorggroep Ena is aangesloten bij het 
Regioplan Kortdurend verblijf Eemland en Gelderse Vallei. Zorggroep Ena onderzoekt nog de mogelijkheden 
om meer plaatsen voor ELV te creëren. Nieuw Avondrust biedt hiertoe de meest reële opties.  
 
Veel aandacht is uitgegaan naar de projecten ‘Zelforganisatie’ en ‘Samen Wonen‘ (=Familieparticipatie en 
mantelzorgondersteuning) en ‘Waardigheid en Trots’ in samenwerking met de locatie cliëntenraden. Deze 
projecten hebben een grote invloed op de bestaande werkwijzen en samenwerkingsvormen. Deze 
projecten zullen ook de komende jaren hun uitwerking blijven houden op de organisatie.  
 
Een belangrijke doorlopende ontwikkeling in 2017 is de forse investering in de deskundigheidsbevordering 
van onze medewerkers. Aangezien de eisen aan de deskundigheid bij toenemende complexiteit van de zorg 
groter worden en de beschikbaarheid van bekwaam personeel beperkt is, investeert de Zorggroep extra in 
het opleiden van de eigen zorgmedewerkers. We konden 35 medewerkers feliciteren met hun behaalde 
diploma.  
 
In 2017 zijn veel ontwikkelingen in gang gezet die in het volgende hoofdstuk uiteen worden gezet. Voor 
verschillende medewerkers was de hoeveelheid veranderingen en de verbanden daartussen niet duidelijk. 
Om dit inzichtelijk te maken is een poster gemaakt waarin al deze veranderingen in kaart zijn gebracht. (zie 
bijlage).  
De resultaten van de verschillende onderdelen zijn terug te voeren op de ambities van Zorggroep Ena.  

 
4.2 Ambitie 1: Optimale klanttevredenheid bewerkstelligen. 
 

4.2.1 Projecten gericht op optimalisatie zorg en dienstverlening 

Diverse projecten zijn voortgezet of geïnitieerd waarvan enkele op basis van ingediende ontwikkelplannen 
bij het Zorgkantoor. Over de voortgang en de betrokkenheid van de Cliëntenraden wordt met het 
Zorgkantoor regelmatig gecommuniceerd.  
Het gaat om de volgende projecten:  

 

 Probleemgedrag en medicatieveiligheid:  
In januari 2017 is nulmeting gebruik psychofarmaca gedaan op alle locaties. In januari 2018 zal weer een 
effectmeting gedaan worden. De resultaten worden besproken in een overleg met artsen, apotheek en 
manager Zorg&Behandeling. 
Medewerkers hebben een training omgaan met probleemgedrag gevolgd. Het blijft belangrijk om te 
bewaken of de kennis van medewerkers rondom onbegrepen gedrag aan sluit bij de problematiek rond de 
cliënten om zo een aansluitende passende scholing te kunnen bieden. Voor vrijwilligers volgt scholing 
hierover in 2018.  
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 Zelforganiserende teams:  

 
Na de rondgang “Zelforganisatie on Tour” langs de locaties zijn werkgroepen geformeerd,. 
Deze werkgroepen voor alle locaties zijn diverse malen bijeen gekomen. De verschillende werkgroepen 
hebben adviezen opgesteld die aan het Beleidsteam zijn voorgelegd en al zijn vastgesteld.  
Daarnaast zijn kleinschalige teams samengesteld op basis van het zorgen voor specifieke doelgroepen zoals 
PG, somatiek en lichte zorg.  
Om de samenwerking in de teams te verbeteren is in 2017 gestart met het uitvoeren van de drijfverentest 
volgens de disc-methodiek. Dit wordt voortgezet de teams in 2018 in het kader van de teamvorming. In 
vervolg daarop zal het ‘Teamportaal’ ingezet worden. Een instrument dat teams op systematische manier 
helpt bij het zelforganiseren. 
Werkleergroepen van alle verpleegkundigen zullen omgezet worden naar een professionele adviesraad 
(PAR) voor de organisatie en daarmee krijgen de professionals meer invloed op het beleid van de zorg en 
dienstverlening. Ook worden verschillende domeingroepen opgericht waarbij optimaal gebruik wordt 
gemaakt van de deskundigheid van de medewerkers. Een en ander krijgt in 2018 zijn beslag.  
Bij zelforganisatie hoort ook een andere stijl van leidinggeven waarbij vooral de coachende vaardigheden 
van de teamleider van belang zijn.  
Als intervisie is gestart met werkleergroepen voor teamleiders onder begeleiding van een externe adviseur. 
Ook het Beleidsteam is gestart als werkleergroep waarbij ook de kwaliteitsmedewerker en beleidsadviseur  
zijn aangesloten.  
In de intervisie wordt stilgestaan op de onderlinge samenwerking waarbij voornamelijk het proces aan de 
orde komt en minder de inhoud die immers in de reguliere vergadercircuits al aan de orde komt. Ook wordt 
elkander ondersteuning geboden bij individuele casuïstiek die de deelnemers met elkaar willen delen.  

 

 Waardigheid en Trots 
Cliënten, mantelzorgers en medewerkers hebben in onderling overleg de besteding van de middelen t.b.v. 
het welzijn van de cliënten bepaald. De toetsing daarvan is in handen van de lokale Cliëntenraad 
Om welzijnsactiviteiten te promoten zijn activiteiten carrousels gehouden waarbij bewoners kennis konden 
maken met activiteiten van verschillende aard. Deze carrousels waren een groot succes. Zorg en welzijn 
hebben goed inzicht gekregen hoe ze samen kunnen werken om activiteiten uit te voeren en verenigingen 
op te richten. 
Coördinatie algemene welzijnsactiviteiten door coördinatoren vrijwilligers werpt zijn vruchten af. Er zijn 
veel contacten met externe organisaties en vrijwilligers die activiteiten oppakken. Het streven om naar een 
gevarieerd weekprogramma te komen, krijgt steeds meer vorm ongeacht zorgzwaarte of woonplek of 
flexibele deelname. 
Er zijn twee coaches gestart om teams te ondersteunen bij het vorm geven aan welzijn binnen de gewone 
dagstructuur. Daarnaast ondersteunen zij de teams om het instrument ‘Welbevinden Voorop’ te 
implementeren. Een instrument dat het goede gesprek met de cliënt ondersteunt. 
Tenslotte is In het kader van het project Waardigheid en Trots in het najaar een muziektherapeut 
aangetrokken die op alle locaties aan het werk is. Zij biedt muziektherapie aan in verschillende 
woonkamers. Door middel van muziektherapie kan er veel bereikt worden. Muziek spreekt over het 
algemeen iedereen aan.  
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 Samen wonen:  
Investeren in familieparticipatie en mantelzorgondersteuning is van wezenlijk belang in de zorg voor onze 
bewoners. Meeloopdagen voor mantelzorgers in de woningen zijn voorbereid om mantelzorgers 
nadrukkelijker te betrekken bij het reilen en zeilen van de woningen. Zo zijn er ook thema-avonden 
georganiseerd voor mantelzorg en vrijwilligers met als thema dementie en muziektherapie. De rode draad 
binnen samenwonen is met elkaar in dialoog zijn over het met elkaar zorgen voor de cliënten met respect 
en waardering voor ieders eigen rol en mogelijkheden  daarin. 
In het kader van de samenwerking met de mantelzorgers is mantelzorgbeleid geformuleerd waarin de rol 
van mantelzorgers nadrukkelijker een plek heeft in de zorg voor de cliënten maar ook het belang van de 
samenwerking met de medewerkers beschreven wordt.  
Om de dialoog tussen mantelzorgers/cliënten en medewerkers te verbeteren hebben de medewerkers een 
training bij Vilans gevolgd. 
 

 Duurzaam en gezond aan tafel  
Het landelijk project “Duurzaam en Gezond aan tafel” is een programma voor verduurzaming en 
kwaliteitsverbetering van de maaltijdvoorziening in de zorg. Ook bij Zorggroep Ena willen we verspilling 
tegengaan en onze cliënten een goede gevarieerde maaltijd aanbieden.  Het programma wordt mogelijk 
gemaakt door subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken. Doel is om te onderzoeken of en zo ja waar 
verbetering mogelijk is op het gebied van maaltijdtevredenheid, voedselverspilling(doelstelling ≤15%), 
voedingskosten en duurzame inkoop. Deze doelstellingen sluiten goed aan bij de doelen die Zorggroep Ena 
zich stelt.  
In eerste instantie doen de keukens van Huis in de Wei, Nieuw Avondrust en een kleinschalige 
groepswoning van Het Huis in de Wei mee.  
Er is kennis gemaakt met een andere leverancier voor warme maaltijdcomponenten. Voordeel is de 
mogelijkheid om over te gaan op een eigen op te stellen ENA menu. Begin 2018 zal in een breed panel 
getest en beoordeeld worden, uiteraard qua smaak, maar ook op flexibiliteit, keuzemogelijkheden, logistiek 
en kosten. Het project past goed in het streven meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit is ook de reden dat Zorggroep Ena zich in het verslagjaar 
aangesloten heeft bij het Milieu Platform Zorg  

 

 Ontwikkelen wijkteams:  
Het aantal wijkverpleegkundigen is uitgebreid om in overeenstemming te brengen met de eisen van de 
zorgverzekeraars. Ook worden verpleegkundigen in de wijkteams opgeleid in verschillende specialismen 
zoals Ketenzorg Dementie en participeren zij in het casemanagement van de wijkteams. De implementatie 
van de routeplanning blijft problematische mede door softwareproblemen bij de leverancier.  
Met de wijkteams levert Zorggroep Ena een bijdrage aan het langer thuis wonen van de cliënten en ontstaat 
er ook aansluiting met collega zorgverleners waarmee de kennis en ervaring die ingezet wordt t.b.v. de 
cliënten er alleen maar op vooruit gaat.  
 

 Elektronisch Cliëntendossier 
Het digitale cliënt dossier is op alle locaties operationeel. Het OMAHA systeem is ingevoerd in de thuiszorg 
en in HIDW. De overige  locaties volgen in 2018. 
Het Cliëntportaal maakt het mogelijk dat cliënten zelf  en mantelzorgers inzage hebben in het ECD van hun 
verwante. Met ingang van januari 2018 gaat dit ook van start in de thuiszorg. De volgende fase volgt in 
2018, dan kunnen cliënt en  mantelzorg zelf ook  rapporteren en in de cliëntagenda  meeschrijven. 
 

 

4.2.2 Functie behandeling onder eigen regie: 

Vanaf 2016 zijn de verpleegunits door Norschoten overgedragen aan Zorggroep Ena en vullen de 
behandelaars van Norschoten de behandelfunctie in. In het verslagjaar is het beroep op de behandelaars 
door vergroting van het aantal hogere ZZP’s sterk gestegen. Samen met mutaties bij het team van 
behandelaars heeft dit een grote impact gehad op de zorgverlening. In goed overleg met Norschoten wordt  
onderzocht hoe de continuïteit van zorg bij de groei van de zware zorg bij Zorggroep Ena gewaarborgd kan 
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worden. Mogelijkheden om tot andere samenwerkingsvormen over te gaan zijn daarbij zeker onderwerp 
van gezamenlijk overleg.  

 

4.2.3 Overige resultaten 

Samen met de gemeente Barneveld en Welzijn Barneveld is een project Laagdrempelige Huiskamer in de 
Kruimelstaete te Garderen opgezet. Vanaf 2018 worden er in de dagopvang Garderen ( Kruimelstaete) geen 
indicaties meer afgegeven door de WMO en is de laagdrempelige opvang zonder indicatie een feit. 
De ervaringen tot nu toe zijn positief deelnemers beginnen de weg te vinden naar de dagopvang. Samen 
met de deelnemers is het nog zoeken naar welke activiteiten het beste passen bij deze laagdrempelig 
opvang.   
Deze lijn wordt intramuraal gevolgd. Door beter te bekijken waar een bewoners past op verschillende 
momenten van de dag wordt de ondersteuning geboden in de vorm die het beste past. Dit leidt soms tot 
onorthodoxe oplossingen en wordt afscheid genomen van de traditionele vormen van begeleiding en 
indeling van cliënten. Een voorbeeld is het creëren van extra huiskamers op de etages van Nieuw Avondrust 
en dagopvang voor intramurale bewoners. Of het opvangen van een dagopvangcliënt in een huiskamer van 
de PG. 
 

4.3 Ambitie 2: Een inspirerende werkgever zijn:  
4.3.1 Personeelsbeleid: 

 Het niveau van beroepsuitoefening is verhoogd. Dit is mede mogelijk gemaakt door verschillende 
subsidies. De scholing is gericht op het verhogen van de kwalificaties in algemene zin en daarnaast 
gericht op specifieke onderwerpen voortvloeiende uit de verschillende projecten.  

 De deelname aan het kwaliteitsregister V&V is opgelopen naar ruim 80% en het streven is om dit in 
2018 te verhogen naar 100% als garantie dat iedere medewerker zijn professie op peil houdt. Dit is 
immers een verantwoordelijkheid van iedere professional in alle functies. 

 Voor zorgmedewerkers is het kwaliteitsregister een goede manier om te werken aan permanente 
educatie. Er zijn veel scholingsactiviteiten gerealiseerd, ook in het kader van V&V register. 
Verpleegkundigen geven bijscholingen samen met de opleidingsfunctionarissen. Daarnaast worden 
interne opleidingen voorgedragen voor accreditatie in het kwaliteitsregister. Bij aanstelling van 
zorgmedewerkers is deelname aan het kwaliteitsregister een arbeidsvoorwaarde. 

 Ook voor andere functies dan de zorg is er een scholingsaanbod vanuit de Ena Academie, dat 
verzorgd wordt door de eigen opleidingsfunctionarissen. Op basis van vragen vanuit de praktijk kan 
binnen de Ena Academie een passend aanbod worden gezocht.  

 In het verslagjaar hebben veel collega’s een zorgopleiding succesvol af kunnen sluiten:  
Verpleegkunde 7 
Verzorgende – IG 10 
Helpende 16 
HBO Praktijkopleider 1 
Casemanager Dementie 1 

Daarnaast hebben medewerkers van de ondersteunende diensten verschillende cursussen gevolgd 
om hun kennis actueel te houden. 

 Met de aanstelling van een opleidingsfunctionaris is de ondersteuning en initiëring van nieuwe 
scholingsactiviteiten verstevigd.  

 In 2017 zijn 3 medewerkers gestart met een coaching opleiding, zijn meerder medewerkers in 
opleiding voor verpleegkundige en is er aandacht voor de scholing van vrijwilligers.   

 Als uitvloeisel van de nieuwe CAO VVT zijn met de OR afspraken overeengekomen over de 
Kanteling Werktijden. Deze overeenkomst sluit ook nauw aan bij het proces van de 
Zelforganiserende teams en de visie op roosteren.  

 In het najaar is besloten het Learning Management Systeem (LMS) in te voeren in 2018 zal dit 
operationeel zijn. 

 De mogelijkheden voor e-learning zijn flink uitgebreid zodat medewerkers zich op eigen 
gelegenheid kunnen toetsen op hun kennis  
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 In 2017 ging onze Arbodienst failliet. We konden daarna nog wel terugvallen op onze Arbo-arts. 
Met het aanstaande vertrek van de preventiemedewerker zal Zorggroep Ena in 2018 het 
Arbobeleid moeten herzien. Overleg met de Ondernemingsraad hierover ligt dan voor de hand.  

 

4.3.2 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

Uit het MTO kwam naar voren dat de medewerkers vergeleken met andere VVT organisaties over het 
algemeen goed tevreden zijn. Wel zijn er per locatie en teams verschillen die door de teams zijn besproken 
en afspraken zijn gemaakt om de knelpunten op te pakken. 
Naar aanleiding van opmerkingen over de communicatie met het beleidsteam is gestart met maandelijkse 
lunchbijeenkomsten op de locaties waarbij op informele wijze medewerkers met bestuurder en andere 
Beleidsteamleden in gesprek kunnen gaan over alle onderwerpen die medewerkers bezig houden. Deze 
geanimeerde bijeenkomsten krijgen meer en meer inhoud door de bijdrage en voorbereidingen van de 
deelnemers. 
Daarnaast werkt de bestuurder maandelijks mee op een afdeling of in een team en kan zo beter inzicht 
krijgen in het primaire proces

1
 en al doende in gesprek gaan met medewerkers over hun werkzaamheden. 

Dit levert boeiende gesprekken en inzichten op.  
 
 

4.3.3 Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen (VPOO): 

De vertrouwenspersoon die ingehuurd wordt via de stichting Elan, is in april gestopt en in overleg met de 
OR vervangen door Buro Konfidi. 
De vertrouwenspersoon heeft ieder kwartaal en aan het eind van het verslagjaar rapport uitgebracht van 
zijn werkzaamheden.  
De taken van de VPOO voor de Zorggroep Ena zijn: 
1. Beschikbaar zijn als VPOO. 
2. Aandacht blijven houden voor de permanente inbedding van het klachtrechtbeleid. 
 
In het jaarverslag van de vertrouwenspersoon komt naar voren dat er 2 meldingen op het gebied van 
ongewenste omgangsvormen, te weten intimiderend gedrag, zijn geweest. Dat wil niet zeggen dat andere 
medewerkers geen last hebben van ongewenste omgangsvormen of niet met integriteitschendingen te 
maken hebben gehad. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld ook contact hebben opgenomen met de 
leidinggevende, personeelsfunctionaris, OR of de Arbo-arts. De uitkomsten van bv. een gehouden 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek met vragen over sociale veiligheid en integriteit kan ook een 
indicatie geven. Ook kan het zijn dat de vertrouwenspersoon nog niet zo bekend is in de organisatie. 
Aandacht voor de vindbaarheid van de vertrouwenspersoon en de bekendheid in de  
Organisatie blijft voortdurend wenselijk. Op de vernieuwde website is de vertrouwenspersoon nadrukkelijk 
onder de aandacht gebracht.  
 

4.3.4 Personeelsbeleid in cijfers2  

Verloop personeel Aantal 
personeelsleden* 

Aantal fte 

Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar            54  10,83 

Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies            38 10,28 

Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar            56 14,29 

Waarvan personeel met patiënt- c.q. cliëntgebonden functies            32  10,78 

* Inclusief oproepkrachten met kwartaalcontracten 
 
Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof, in percentages 

  Personeelsformatie Percentage 

  Verzuim totaal personeel in loondienst 5,68 % 

                                                
1 Vanaf 2018 is dit ook onderdeel van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
2 Voor uitgebreide cijfers verwijzen we naar de jaarrekening 2017 
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Zorggroep Ena kan tevens een beroep doen op vele vrijwilligers. In totaal zetten op de verschillende locaties 
525 vrijwilligers zich belangeloos in voor onze cliënten. We zijn heel blij en dankbaar voor hun inzet. Om 
ook hun inzet aan te laten sluiten bij de veranderende populatie, wordt scholing aangeboden aan de 
vrijwilligers.  
Jaarlijks worden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet tijdens de gezellige vrijwilligersavonden. Nieuw dit 
jaar was dat de jubilarissen van de vrijwilligers extra in de bloemen werden gezet en symbolisch hun inzet 
werd gewaardeerd met een sculptuur. 

 

4.3.5 Overige ontwikkelingen: 

 Zorggroep Ena werd geconfronteerd met het faillissement van de arbodienst. De dienstverlener 
van de zelfstandige Arbo-arts is wel voortgezet.  

 De nieuw CAO VVT 2016-2018 heeft grote financiële consequenties waaronder loonsverhogingen 
en de met terugwerkende kracht uitbetaling van de ORT over de wettelijke vakantiedagen van de 
afgelopen 5 jaar. Dit betekent een financiële lastenverzwaring van €254.000,00 
 

4.4 Ambitie 3: Een (financieel) gezonde organisatie blijven 
4.4.1 Kwaliteit  

Het kwaliteitsbeleid is in ontwikkeling. In het verslagjaar zijn grote stappen gezet om het kwaliteitsbeleid 
meer vorm en inhoud te geven. De volgende resultaten zijn bereikt: 

 De interne audits zijn goed ingebed    

 Er is een  dashboard kwaliteit ingericht,    

 Er is een Prismateam opgeleid en operationeel.   

 Er  zijn waarderingen opgehaald op Zorgkaart Nederland, waar  gemiddeld goed (7.9 – 8.0) 
gescoord wordt  

 De kwaliteitsresultaten zijn ieder kwartaal in het Beleidsteam besproken  

 Er is gestart met het vernieuwen van het  kwaliteitshandboek 

 Bij vergelijking van het Kwaliteitskader met de ontwikkelingen binnen de zorggroep is bevestigd 
dat we op de goede weg zijn,  maar er is ook nog veel werk aan de winkel.  

 

 Zorgkaart Nederland: 
Zorgkaart Nederland laat een gemiddelde score zien van 7.9 tot 8,0 voor 2017. Deze score is gebaseerd op 
642 waarderingen. In het verslagjaar is een onderzoeksteam ingezet om actief waarderingen op te halen. 
Dit heeft een flinke boost gegeven aan het ophalen van waarderingen.  
In ieder Multidisciplinair Overleg wordt de cliënt/mantelzorgers gewezen op Zorgkaart Nederland en 
worden ze uitgenodigd een waardering kenbaar te maken.  
  

 Interne audits: 
In de maanden juli t/m september zijn er 15 interne audits uitgevoerd. Er is geaudit op de onderdelen 
medicatieveiligheid, voedselveiligheid, ECD en dagopvang. Van alle audits zijn auditrapporten gemaakt en 
beschikbaar gesteld aan de locaties om de verbeteracties in te kunnen zetten.  
In 2018 wordt aan de beoordeling een risico in gradaties gekoppeld om het belang van de afwijking en de 
prioriteit van de opvolging beter aan te kunnen geven. 
  

 Prisma-analyses: 
Er zijn enkele prisma analyses uitgevoerd. Dit is een methode om incidenten te onderzoeken. 
Om deze onderzoeken goed uit te voeren is een Prisma team opgeleid om incidenten te onderzoeken als 
daar aanleiding toe is. Nu al is duidelijk dat dit de analyse van de incidenten zeer ten goede komt aan het 
verbeteren van zorg en dienstverlening. Bij alle situaties waar melding is gemaakt bij de IGZ, bleek de 
analyse voor IGZ voldoende en was er voor IGZ geen aanleiding zelf nader onderzoek uit te voeren.  
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 Meldingen Incidenten Cliënten (MIC) en Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM):  
Door problemen in het digitaal systeem was het niet altijd mogelijk MIC-meldingen te genereren op locatie 
en organisatieniveau. 
Daardoor resulteren de rapportages niet in zuivere gegevens.  
Besloten is voorlopig nog een dubbele boekhouding te voeren van digitale en handmatige registratie totdat 
het systeem sluitend is gemaakt 
De analyse van de MIC meldingen op locatie heeft wel geleid tot acties op  lokaal nivo maar deze waren niet 
vertaalbaar naar het niveau van de zorggroep. Voor 2018 is dit als actiepunt opgenomen.  
Er worden meer MIM-meldingen gedaan mede als gevolg van de training “Onbegrepen Gedrag” die dit 
benadrukt heeft. Het betreft voornamelijk meldingen met betrekking tot agressie, zowel verbaal als fysiek.  
 

 Dashboard kwaliteit 
Het bestaande dashboard om inzicht te geven in de kwaliteitsaspecten en –risico’s is vereenvoudigd door 
vooral te richten op de risico’s voor de bewoners/cliënten. Het dashboard dient als een ‘thermometer’ van 
de stand van zaken binnen Zorggroep Ena. Risico’s en resultaten in de zorg en dienstverlening zijn in een 
overzicht gegroepeerd en geven duidelijkheid over de mate waarin de organisatie in controle is. Het 
dashboard is vooral gericht op kwaliteitsaspecten en is een waardevolle aanvulling op de 
kwartaalrapportages en exploitatieoverzichten. Het dashboard wordt o.a. gevuld met informatie vanuit het 
ECD en wordt tijdens het Kwaliteits-BT besproken in aanwezigheid van de kwaliteitsmedewerker. 
  

 Externe audits 
In het kader van de certificering NEN EN 15224 is een externe audit gehouden en begin januari 2018 
nogmaals i.v.m. hercertificering. Het hercertificeringsrapport zegt over de resultaten binnen Zorggroep Ena 
in 2017 het volgende:   
“Assessment resultaat: Op basis van de resultaten van de audit beveelt het Audit Team EN 15224:2012 
certificatie aan voor Stichting Zorggroep Ena op basis van de overeengekomen scope. De organisatie is 
bezocht in het kader van een hercertificering. De organisatie heeft een operationeel 
kwaliteitsmanagementsysteem. Er zijn tijdens dit bezoek vier minor noncomformities (NC) geconstateerd en 
één minor NC is gesloten. Voor het overige kan worden gesteld dat Ena zorggroep kan voldoen aan de eisen 
die klanten en belanghebbenden stellen. 
De organisatie heeft een planning opgesteld wanneer de oorzaakanalyse wordt uitgevoerd en de plannen 
van aanpak worden opgesteld. De organisatie wordt voorgedragen voor verlenging van het certificaat. 
Continu verbeteren: 
De organisatie is ambitieus en gebruikt het systeem om in te kunnen spelen op alle veranderingen die 
plaatsvinden. Het systeem van zelforganiserende teams verloopt naar tevredenheid. Er is een heldere 
beleidscyclus waarin risico's en kansen worden besproken en zo nodig bijsturing plaatsvindt. 
Voorbeelden van continu verbeteren zijn de zelforganisatie, het Kwaliteitsplan, duurzaam ondernemen en de 
klanttevredenheid.” 
 
Inmiddels heeft Lloyds de aanbeveling van het auditteam overgenomen en is aan Zorggroep Ena met ingang 
van 15 maart 2018 een nieuw kwaliteitscertificaat voor 2 jaar afgegeven. 
 

 Lerend Netwerk 
Met Norschoten en Neboplus is besloten samen een lerend netwerk te gaan vormen in het kader van het 
kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De eerste activiteiten waaraan gedacht wordt is het uitvoeren van audits 
bij elkaar en het samen optrekken bij opleidingen. Inmiddels hebben de opleidingsfunctionarissen, 
beleidsmedewerkers en kwaliteitsmedewerkers al contact met elkaar gezocht. Ook zijn de 
kwaliteitsplannen van de partners met elkaar gedeeld. 
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4.4.2 Overige resultaten 

Begin 2017 heeft Itannex die ons ICT systeem al vele jaren beheert, aangeven dat de dienstverlening met 
ingang van 2018 zal stoppen. Dit heeft geleid tot een heroverweging van alle aspecten van ICT. Gezien de 
vele veranderingen (aantal applicaties en complexiteit) in de software en de kwetsbaarheid van de 
processen, is besloten tot de aanstelling van een eigen ICT medewerker die daarmee fulltime aanwezig is 
t.b.v. de medewerkers. Daarnaast is besloten het ‘serverpark’ te vervangen. Een operatie die in 2018 zijn 
beslag moeten krijgen.   

 

4.5 Ambitie 4: Een aantrekkelijke en betrouwbare partner zijn: 
4.5.1 Renovatie Het Huis In De Wei: 

De renovatie van Het Huis In De Wei kon in november afgerond worden en de bewoners konden terug naar 
hun vertrouwde omgeving. Ook de bewoners van de verpleegunit zijn daarbij naar hun nieuwe 
appartementen verhuisd. De verhuizing heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar is in goede harmonie 
met cliënten, familieleden, medewerkers, projectmedewerkers en verhuizers verlopen.  
De aandacht na de verhuizing is vooral gericht op het goed inbedden van de zorgvisie, de kwaliteit van zorg 
en de personeelssamenstelling. De nieuwe huisvesting binnen een relatief kleine locatie vraagt daarnaast 
ook andere vormen van onderlinge samenwerking onderling.  
 

4.5.2 Dialoog met Zorgkantoor 

De contacten met financiers van de zorg zijn wisselend, afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn.  
Met het zorgkantoor Arnhem zijn de contacten meer en meer op ontwikkelingen gericht. Een belangrijk 
voornemen van het zorgkantoor om meer de dialoog aan te gaan met de zorgaanbieders maar vooral ook 
met de cliënten komt tot uiting in de uitnodiging aan de cliëntenraden voor bijeenkomsten van het 
Zorgkantoor om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen in de zorg. Ook neemt een afvaardiging van 
de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Ena deel aan het periodiek overleg en aan het overleg over de 
ontwikkelplannen ‘Samen wonen’ (Familieparticipatie) en ‘Waardigheid en Trots”. Hun bijdrage voegt veel 
toe aan het overleg als spreekbuis namens de cliënten.  
 

4.5.3 Ketenpartners 

Zorggroep Ena participeert in verschillende regionale zorgketens. Al enige jaren is de zorggroep deelnemer 
aan de zorgketen Dementie. De wijkverpleegkundigen maken deel uit van het team van casemanagers in de 
gemeente Barneveld. De keten heeft in de afgelopen jaren haar waarde bewezen. 
De behoefte aan Eerstelijnsverblijf wordt steeds groter en afstemming met verwijzers en aanbieders van 
ELV plaatsen is daarbij belangrijk. (zie ook kansen §3.4) 
Zowel Zorggroep Ena als Neboplus waren nog niet aangesloten bij de regionale ketens. Zorggroep Ena heeft 
het initiatief genomen om aansluiting te zoeken bij zowel de keten rond Gelderse Vallei (Food Valley) als 
Eemland. Dit heeft geresulteerd in aansluiting bij het Regioplan Kortdurend Verblijf Eemland. 
De aansluiting bij de regio Foodvalley zal in 2018 plaatsvinden. 
 

4.6 Kwaliteit van het werk  
De Zorggroep heeft een gedragscode vastgesteld en hanteert het ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’.          
De zorgregistratie is conform de controle van de accountant op orde in het kader van de kaderregeling 
AO/IC. Er wordt gewerkt met elektronische cliëntendossiers.  
Er worden dagrapportage en perioderapportages vervaardigd ter verantwoording van de geleverde zorg.  
Door regelmatig teamoverleg te houden wordt met de uitvoerenden gekeken naar de dagelijkse 
werkprocessen. Daarnaast wordt met het teamoverleg de brug geslagen tussen de beleidsontwikkeling en 
de uitvoering. Door het project “ZE werkt ZO” wordt de regelruimte van de teams vergroot.  
Bewaking van de kwaliteit van het werk is onderdeel van het Kwaliteitssysteem waar in 2015 het 
kwaliteitscertificaat voor is behaald en dat in 2018 hernieuwd gaat worden.  
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4.7 Samenleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Zorggroep Ena legt  verantwoording af over de kwaliteit van de geboden zorg: 

 in overeenstemming met het doel van maatschappelijke verantwoordingen en de missie,  visie en 
kernwaarden van Zorggroep Ena 

 door transparant te zijn over toepassing het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en prestatie 
indicatoren 

 door duidelijk te zijn in informatie en communicatie met cliënten 

 met de AO/IC die voldoet aan de gestelde criteria 

 door tevredenheidonderzoeken te houden onder cliënten ( Zorgkaart Nederland) en medewerkers 
(MedewerkerMonitor)  

 door participatie van de Zorggroep in overlegvormen die de maatschappelijke ontwikkelingen 
binnen de gemeenschap ondersteunen zoals het Bestuurlijk Overleg Wonen, Welzijn Zorg 
gemeente Barneveld.  

 

4.8 Milieu 
Op diverse gebieden is Zorggroep Ena steeds actief om maatregelen te treffen die de belasting voor het 
milieu doen verminderen. Genomen maatregelen hebben betrekking op het verminderen van 
energiekosten met het logische gevolg minder belasting voor het milieu.  
In het verslagjaar is Zorggroep Ena aangesloten bij het Milieu Platform Zorg en het is de bedoeling om in 
2018 minimaal een bronzen milieucertificaat te behalen. Het project “Duurzaam en gezond aan tafel” past 
daar goed bij.  
 

5 Financieel beleid 

Met de Rabobank wordt jaarlijks overleg gevoerd over de financiële positie van de stichting i.v.m. de 
hypothecaire verplichtingen. Daarnaast is er gelegenheid om de dienstverlening van de Rabobank en de 
ontwikkelingen in de ouderenzorg en bij Zorggroep Ena in het bijzonder, te bespreken. 
 
Het resultaat over 2017 bedraagt €-609.116 een totaal opbrengst van €16.095.755 
Voor de kasstroom 2017 wordt verwezen naar de jaarrekening 2017. 
 

Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar 

Rentabiliteit (Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten / 
Balanstotaal) 0,0 -0,03 
   

 

Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar 

Liquiditeit (Totaal vlottende activa / kortlopende schulden) 2,5 2,2 
 

Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar 

Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 44,4 44,1 

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten) 40,1 35,1 
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Bijlage 1: Gebruikte afkortingen 
AO/IC   Administratie Organisatie / Interne controle 
BT   Beleidsteam 
CAO VVT Collectieve Arbeidsovereenkomst Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen, Thuiszorg 

en Jeugdgezondheidszorg 
CCR    Centrale Cliëntenraad 
CIZ   Centrum Indicatiestelling Zorg 
CR   Cliëntenraad (van de locatie) 
CTO   Cliënt Tevredenheidonderzoek 
EAD   Economische Administratieve Dienst 
ECD   Elektronisch Cliëntendossier 
EMZ   Extramurale Zorg 
EVV   Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 
FWG   Functie Waarderingssysteem Gezondheidszorg 
HEAD   Hoofd Economische en Administratie Dienst 
ICT   Informatie en Communicatie Technologie 
IGJ i.o.   Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (in oprichting)  
ISO   Internationale standaard voor kwaliteitssystemen 
LOC   Landelijke Organisatie Cliëntenraden 
MARAP   Maandrapportage 
MDO   Multidisciplinair Overleg 
MIC   Melding Incidenten  Cliënten  
MIC-cie.   Melding Incidenten Cliëntenzorg-Commissie 
MIM   Melding Incidenten Medewerkers 
MTO   Medewerkers Tevredenheidonderzoek 
NVTZ   Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg 
OR   Ondernemingsraad 
ORT   Onregelmatigheidstoeslag 
PDCA cyclus  Plan-Do-Check-Act cyclus (methodisch werken) 
PO&O   Personeel, Opleidingen & Organisatieontwikkeling 
PR   Public Relations  
RvB   Raad van Bestuur 
RvT   Raad van Toezicht 
SLA   Service Level Agreement (=dienstverleningsovereenkomst) 
SMO   Sociaal Medisch Overleg (in kader van ziekteverzuim) 
SWB   Stichting Welzijn Barneveld 
SWO   Senioren Welzijnsorganisatie Scherpenzeel-Renswoude 
TL   Teamleiders 
VPOO   Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen   
VPU   Verpleegunit 
VV&T   Verpleging, Verzorging & Thuiszorg sector 
VWS   Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
W&W   Wonen & Welzijn 
Wet BOPZ  Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 
Wlz   Wet Langdurige zorg 
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WNT   Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen  
WZW Gelderland  Werkgeversvereniging Zorg en welzijn Gelderland 
Z&B   Zorg & Behandeling 
ZO   Zelforganisatie 
Zvw   Zorgverzekeringswet 
ZZP   Zorgzwaartepakket (1 t/m 10) 
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Bijlage 2: Ontwikkelingen Ena in één overzicht 

 


