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Bestuurlijke samenvatting 
  

Algemeen 
We zien terug op een mooi en intensief 2021. Ondanks COVID zijn alle kwartaalgesprekken gevoerd. 
Hierin kijken we samen met de operationeel teamleider per bedrijfsonderdeel hoe het ermee gaat, 
wat heeft men nodig en wat spreken we af voor het volgende kwartaal. We stonden stil bij alle 
jaardoelen van de verschillende organisatieonderdelen.  
Het kernteam en de Business Controller nemen deel aan de kwartaalgesprekken. Zij staan onder 
leiding van de RvB ten dienste aan het operationele proces. Alles in ons is erop gericht operationele 
uitdagingen te verhelpen en de kwaliteit continue te verbeteren. 
 

Jaarbrief 2021 
De jaarbrief 2021 is de start van een nieuwe planning- en controlcyclus. Alle eenheden van Het 
Maanderzand geven aan wat zij het komende jaar willen bereiken, wat zij daarvoor gaan doen en 
hoeveel geld daarvoor nodig is. De jaarbrief geeft richting en biedt tevens handvatten aan 
onderdelen voor het opstellen van hun begroting voor het komende jaar. De totale baten van Het 
Maanderzand nemen naar verwachting verder toe. 
 
We ambieerden een verdere groei van het aantal plaatsen van Het Nieuwe Cavaljé en deze ambitie is 
uitgekomen. Het is bijzonder om te merken hoeveel nieuwe medewerkers er bij Het Maanderzand 
willen werken. De inzet van ZZP medewerkers is in 2021 nihil geweest. In 2021 zijn we gestart met de 
inzet van een teamleider Trainee. We koppelen de trainee aan een vaste teamleider en laten de 
trainee kennis maken met alle processen van het huis. We willen daarmee ook de weg voorbereiden 
dat er teamleiders zonder specifieke zorgervaring hun weg binnen de VVT kunnen vinden. 
 
Eind 2021 heeft er weer een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek plaatsgevonden. De deelname 
lag boven de 50%, dat was hoog gezien de situatie, maar aan de lage kant als je kijkt naar onze 
ambitie. Ondanks dat hebben we voor de derde maal op rij het keurmerk Beste Werkgever 
ontvangen. Ook is het PREZO keurmerk wederom behaald en zijn de waarderingen van Cliënten 
goed. 
 
In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de PAR (professionele Advies Raad) 
in 2022. Dit is een opvolger van het huidige PI overleg (professionele Inbreng). 
 
Bijzonder om te vermelden is de nieuwe manier van werken binnen HMZ, we stellen beleid en 
werkwijzen op. Niet meer en niet minder. Werkwijzen vallen altijd onder een beleidsdocument en 
zijn er primair op gericht de operatie optimaal te faciliteren. 
 
De statuten zijn opnieuw vastgesteld en alle Governance documenten zijn opnieuw gemodelleerd 
conform de meest recente wettelijke modellen. 
 
De financiële resultaten over 2021 zijn goed te noemen. We zijn positiever geëindigd dan we hadden 
begroot. Zowel op de ZEX als de VEX zijn goede resultaten behaald. We zijn hard gegroeid wat ook 
een risico met zich meebrengt voor het eerste kwartaal 2022. Groei van FTE en omzet moeten 
blijvend in balans zijn en blijven. 
 
Het dossier Vastgoed heeft in 2021 volle aandacht ontvangen. In de tweede helft van 2021 is de 
projectorganisatie opgezet en bemenst. Van Aarle en de Laat zijn aan boord gekomen om in 2023 te 
kunnen starten met de nieuwbouw van Het Maanderzand. 
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Tot Slot 
Als we terugblikken op 2021 dan is er reden voor dankbaarheid. Ondanks de heftige situaties rondom 
COVID in 2020 en ook in 2021 staat Het Maanderzand er goed voor. We mogen ons verheugen op 
geweldig fijne en betrouwbare medewerkers. Natuurlijk is er ook zorg en verdriet geweest, hebben 
we afscheid genomen, maar evenzo hebben wij weer veel lieve nieuwe medewerkers en bewoners 
mogen verwelkomen. Er is ontzettend hard gewerkt, door iedereen. Hard werken is prima, mits het 
aan de juiste dingen is. Aan zaken waar we blij van worden, geïnspireerd door raken, opdat we een 
beetje liefde en schoonheid bij mogen dragen aan een gebroken wereld. 
 

Personeel & Organisatie 
In het jaar 2021 hebben wederom veel geïnvesteerd in de werving, selectie en het behoud van 
medewerkers. We zijn enorm gegroeid, dat was nodig om te groeien met de nieuwe locatie, maar 
ook voor het Wijkzorgteam. In 2021 heeft het WZT alle nieuwe VPT cliënten bediend.  
Groei van HMZ betekent ook meer werk voor P&O. We trachten dat te ondervangen door steeds 
meer applicaties binnen AFAS in gebruik te nemen.  
 

Totale personele formatie 

 

De realisatie tot en met het vierde kwartaal is 1% hoger dan de begrote personele formatie voor het 
jaar 2021.  

 

Ziekteverzuim 

Het verzuimpercentage 2021 voor het hele HMZ is 9,34%, onze norm voor verzuim in de begroting 
ligt op 7%. De meldingsfrequentie is 1,23%. Landelijk is de meldingsfrequentie 1,07%. Zowel het 
verzuimpercentage als de meldingsfrequentie liggen hiermee boven het landelijk gemiddelde (bron 
Vernet). De stijging van het aantal ziekmeldingen is COVID gerelateerd. In het geregistreerde 
ziekteverzuim is geen zwangerschapsverlof of ziekte ten gevolge van zwangerschapsverlof 
opgenomen.  
 



4 
 

Formatie 2021 

 

 

Toelichting 
Er is sprake van een forse stijging van het aantal FTE in 2021. De groei van HNC heeft hier aan 
bijgedragen en het is een resultaat om, in tijden van arbeidsmarkt krapte, blij mee te zijn. 
 

Vrijwilligers 

 

. 

Bovenstaande aantallen zijn aantallen op papier. In de praktijk zijn nog niet alle vrijwilligers 
aanwezig, door COVID of andere omstandigheden. Sommige van hen besloten na een lange tijd van 
afwezigheid niet meer terug te keren naar Het Maanderzand. Er zijn vrijwilligers die hun 
werkzaamheden hebben uitgebreid door meer uren te komen, op dezelfde afdeling of op een andere 
afdeling. 
Tussen oktober-november vond het Vrijwilligerstevredenheidsonderzoek plaats, door Effectory. 
Verbeterpunten waren o.a. communicatie en duidelijke verwachtingen van vrijwilligers. Trotspunten 
waren de sfeer binnen Het Maanderzand, waardering en samenwerking met medewerkers. 
Eind 2021 is de groep ‘aandachtsvelders vrijwilligers’ uitgebreid waardoor er nu op alle afdelingen 
één of meerdere aandachtsvelders zijn.  
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Beleid en Ondersteuning 
 

Inleiding 
In dit onderdeel worden allen belangrijke resultaten over 2021 weergeven als het gaat om beleid en 
ondersteuning. Het betreft alle onderdelen van de bedrijfsvoering. In tegenstelling tot de 
kwartaalrapportages van 2021 is ICT nu ondergebracht bij dit onderdeel.  
 

Algemeen 
 

Introduceren van werkwijzen  

In 2021 is de start gemaakt met het ontwikkelen van beleid en werkwijzen welke passen bij de 
strategie van Het Maanderzand. Beleid geeft richting op tactisch niveau en de werkwijzen moet 
eenduidigheid en houvast geven in de operatie. 
 

Afronden project kanteling naar verpleeghuis 

In Q4 hebben we de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis afgerond.  
 

Optimaliseren ECD 

Het Maanderzand heeft in 2013 gekozen voor het werken met een ECD van Nedap. Voor die tijd was 
dat een vooruitstrevend besluit, inmiddels is het bij alle zorgorganisaties aan de orde van de dag.  
Een elektronisch cliënten dossier (ECD) is een digitaal systeem dat zorgprofessionals ondersteunt bij 
de zorgverlening aan cliënten. In dit systeem zijn het behandel- en begeleidingsplan en alle 
administratie rondom een cliënt terug te vinden.  
Om het ECD optimaal te laten functioneren is er gekozen om werkwijzen inclusief instructies op te 
stellen ten behoeve van alle losse onderdelen van het ECD. Dit geeft duidelijkheid over hoe het moet 
en wat we met elkaar verwachten van een ECD. Hiermee pakken we ook een verbeterpunt van de 
PREZO uit 2021 op. 
 

Booster vaccinatie 

In 2021 hebben bijna alle bewoners de booster vaccinatie gehad. We zaten op een hoog percentage 
(90%).  
 

Palliatieve zorg 

In Q4 zijn we verder aan de slag gegaan met de werkgroep palliatieve zorg.  
 

VPK en NACHTDIENST team 

Alle voorbereidingen voor het VPK team zijn getroffen en alle besluiten zijn genomen, zodat er een 
goede start in 2022 mogelijk is.  
 

Facilitair 
Er is in 2021 weer veel bereikt. De HACCP is goed opgepakt en nu geborgd, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de PDCA cirkel. In Q4 is het PREZO keurmerk HH WMO behaald. In het afgelopen jaar 
zijn binnen HH WMO alle reistijden opgenomen als werktijd. De tarieven vanuit de gemeente zijn 
daardoor niet meer dekkend. 
De instroom en uitstroom is in balans, de FTE in 2021 zijn en waren op orde. In 2021 is de Foodapp 
voor de bestellingen van eten door de bewoners geïmplementeerd.  
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Bedrijfsbureau 
Alle doelen van 2021 zijn behaald. Er is nog wel werk aan de winkel als het gaat om ICT, denk daarbij 
aan de werving van een tweede mdw ICT en verdere professionalisering van de processen. De 
clientadministratie heeft in de tweede helft van 2021 een hoog verzuim, dit wordt opgevangen door 
een extern bureau en door re-integratie van een mdw in deze functie.  
Het kassa systeem is in 2021 ingericht, een klein aantal openstaande punten wordt in 2022 opgepakt. 
Het BB is betrokken bij het project “planning is realisatie” van het Wijkzorgteam, in 2022 gaan we 
hiermee van start. 
De interim controle 2021 is gestart en begin 2022 afgerond. De managementletter 2021 ziet er goed 
uit en beslaat een klein aantal verbeterpunten.  
 

Welzijn 
De receptie die deels wordt bemand door vrijwilligers heeft stappen voorwaarts gezet, waar het in 
het begin nog zoeken was lijkt nu ieder zijn weg gevonden te hebben.  
Het team gastvrijheid en welzijn heeft een scholing gastvrijheid gevolgd waarin theorie afgewisseld 
werd met praktijkoefeningen.  
Team welzijn heeft wat betreft activiteiten goed ingespeeld op wat er kon en wat veilig was wat 
betreft COVID. Bezoeken op appartementen, aangepaste activiteiten op afstand werden 
georganiseerd om hiermee het welbevinden van bewoners zo optimaal mogelijk in deze tijd te 
organiseren. Het activiteiten programma is divers ondanks de beperkingen die COVID met zich 
meebrengt. Te denken valt aan het uitgebreide programma rondom Pasen en Kerst.  
Het kerstdiner is tot grote tevredenheid op de appartementen geserveerd, dit was evenals vorig jaar 
een succes!  
Met de Ede Doet bonnen hebben we een Moofie Stick aan kunnen schaffen en planten en bloemen 
kunnen kopen voor de binnentuin en de terrassen van HMZ. Er zijn concerten/ zang en sprekers 
geweest in de Brasserie en in de binnentuin. In september 2021 mocht tot grote vreugde van 
bewoners de samenzang weer starten.  
Er is een sporthoek op de 1e etage gerealiseerd.  
Het Gouden PREZO keurmerk is behaald voor dagbesteding de Linde en ook de audit vanuit de 
gemeente is met goed gevolg afgelegd. 
In december 2021 is er een extra groep dagbesteding gestart, de Magnolia, voor 10 deelnemers met 
meer behoefte aan veiligheid en structuur. 
 

Zorg  
De organisatie onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de 24 uurs zorg presteren onderling 
verschillend. Dat heeft enerzijds met COVID te maken en anderzijds met de sturing en 
samenwerking. Sturing op de roosters, dicht bij de bezetting blijven en goede zichtbaarheid en 
aanwezigheid van de teamleider maken hier een verschil.  
Een afdeling werd zwaar getroffen door COVID, bijna alle bewoners en veel medewerkers waren ziek. 
Mdw werden niet zozeer ziek op het werk als wel in de thuissituatie.  
Ondanks de soms moeilijke tijden zetten we stagiaires zo min mogelijk in als betaalde mdw. Op die 
manier houden we de rollen en verantwoordelijkheden zuiver.  
 

Wijkzorgteam 
Er zijn in 2021 elf nieuwe medewerkers gestart. Ondanks een hoog verzuim mede tgv COVID is er 
veel bereikt binnen het WZT. De doelen zijn grotendeels behaald. Er is minder FTE ingezet dan 
begroot. In 2021 heeft de Teamleider afscheid genomen en is er een nieuwe Teamleider gestart. In 
Q1 2022 start er een derde casemanager dementie.  
Het project Planning = Realisatie is succesvol geïmplementeerd en zal in 2022 resultaat gaan geven.  
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Vastgoed 
Wat betreft het Vastgoed HNMZ zijn er weer behoorlijke stappen gezet. Alle plannen liggen op koers. 
Het blijft elke keer spannend of alles behaald kan worden, omdat bij nieuwbouw ook zaken buiten de 
invloedssfeer liggen. De wereldwijde onzekerheid speelt hier een rol bij, evenals de beschikbaarheid 
van voldoende en goed personeel.  Alle factoren trachten we, met alles wat binnen ons vermogen 
ligt, zo optimaal mogelijk te beïnvloeden. Alle reacties zijn tot op heden positief. Het huidige gebouw 
houdt het goed. We verrichten het noodzakelijke onderhoud en dat lijkt afdoende om alle risico’s 
goed te blijven beheersen. De verwachting is dat we in 2023 starten met de nieuwbouw in twee 
fasen van ieder ongeveer een jaar. De groei van het aantal intramurale plaatsen in 2024 is afgestemd 
met het zorgkantoor. De verwachting is een groei van 24 intramurale plaatsen en een verdere groei 
van VPT in de ons omliggende appartementen. 
 

Geestelijke Zorg 
In 2021 is de Geestelijk Verzorger voor lange tijd uitgevallen. Zij is vervangen door een geestelijk 
verzorger en een mdw geestelijk welzijn. 
De Zielzorg heeft in het afgelopen jaar een professionaliseringsslag gemaakt door de inschrijving van 
de geestelijk verzorger in het kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV). Voor deze inschrijving 
vond er een kwaliteitstoetsing plaats door de RING-GV, een organisatie voor Niet-Gezonden 
Geestelijk Verzorgers. Hiermee is de kwaliteitsborging van de Zielzorg gegarandeerd en is de 
Geestelijk Verzorger ook lid kunnen worden van de beroepsvereniging VGVZ. 
Samenwerking; Ter bevordering van de samenwerking heeft de Geestelijk Verzorger deel genomen 
aan diverse overleg- en gebedsvormen die plenair worden georganiseerd door de omliggende 
kerken. 
We hebben voor de bewoners en de bewoners van de omliggende appartementen, ondanks de 
verschillende maatregelen wekelijks onze vieringen in huis kunnen behouden. Dit hebben we op een 
veilige wijze gedaan door het houden van afstand, het dragen van een mondkapje, niet meezingen 
en uiteraard klachtenvrij zijn. Verschillende predikanten van de omliggende kerken, vrijwillige 
predikanten en theologiestudenten van de Christelijke Hogeschool in Ede, hebben ons hierin 
ondersteund. Om zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de structuur die de bewoner had door 
regulier naar de zondagsviering te gaan, hebben we de vieringen van de zaterdag naar de 
zondagmorgen verplaatst. Op de zaterdagavond zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld om 
samen in de Brasserie naar het programma Nederland Zingt te kijken. Daarnaast hebben we aan 
negen reguliere christelijke feestdagen, die buiten de zondagse viering liggen, met een viering 
invulling kunnen geven. 
De pastorale zorg aan onze bewoners heeft op reguliere basis voortgang kunnen vinden, verlies en 
eenzaamheid speelden de bewoners in dit lastige jaar zeker nog eens extra parten. De personele 
capaciteit van de Zielzorg is in het laatst kwartaal van het jaar op tijdelijke basis uitgebreid om de 
uitval van de reguliere Geestelijk Verzorger op te vangen en de zorg voor de bewoners en de 
zondagse vieringen te blijven garanderen. Daarnaast wordt er door de Geestelijk Verzorger op de 
doordeweekse dagen de middagmaaltijd in de Brasserie geopend met een korte overdenking uit een 
dagboekje gevolgd door gebed. Voor onze PG-bewoners zijn we in het laatste kwartaal gestart met 
het geven van een bijbel-uur op de PG-afdelingen HMZ en HNC. Een Bijbelverhaal, ondersteund door 
voorwerpen, afbeeldingen, muziek etc. wordt er gelezen, een bekend lied wordt gezongen en op 
eenvoudige wijze wordt er gebeden met de bewoners. 
In november 2021 zijn we gestart met het project oprichting Pastoraal Team, dit team gaat in 2022 
van start en wordt bemenst door vrijwilligers. Dit om antwoord te geven op de vele pastorale vragen 
vanuit de cliënten, deelnemers en bewoners. Het pastorale team zal onder het team van Welzijn 
vallen en inhoudelijk verbonden worden aan de Geestelijk Verzorger. 
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ICT 
Na 25 jaar trouwe dienst is de vaste ICT-medewerker met pensioen gegaan. Daarom is gestart met de 
werving van een servicedesk medewerker en een ICT-coördinator. Beide vacatures zijn 2021 gevuld. 
De nieuwe medewerkers starten in 2022. Om het vertrek op te vangen is tijdelijk een interim ICT 
medewerker ingezet. 
In 2021 zijn een aantal belangrijke projecten uitgevoerd 

• Ingebruikname DMS (van ZENYA(*)); We hebben een nieuw DMS aangeschaft met als doel ons 
huidige kwaliteitshandboek te vervangen en daarmee een basis te leggen voor het vervangen en 
invoeren van andere functionaliteit zoals een kwaliteitsmanagementsysteem, een audit systeem 
en de vervanging van onze MIC/MIM/MIP tooling.  

• Vernieuwing start.maanderzand.nl. Ons startportaal is in het geheel vernieuwd en voorzien van 
betere integratie met andere applicaties en meer overzicht. 

• Migratie zorgalarmering; Onze volledige zorgoproep is omgezet naar één systeem. Dit zorgt voor 
een kwaliteitsverbetering voor de zorg. Oproepen kunnen nu gedifferentieerd worden en 
medewerkers kunnen nu zelf op hun zorgtelefoon aangeven welke meldingen en alarmen ze 
wensen te ontvangen. Ook is de BMI gekoppeld aan het zorgoproepsysteem.  

• Migratie telefonie; Als gevolg van de omzetting van de zorg alarmering is ook onze telefonie 
omgezet. Voordeel hierbij is dat de kosten voor telefonie gedaald zijn het systeem in zijn geheel 
minder complex geworden is.  

• IDU (In Dienst Uit Dienst); Alle medewerkers die in en uit dienst gaan worden op basis van het 
HRM pakket automatisch aangemaakt en geblokkeerd. Ook worden de licenties en de 
basisrechten automatisch toegekend. In 2022 breiden we dit verder uit met ons ECD. Dit zorgt 
voor een hoger kwaliteitsniveau en minder kans op fouten. 

• Non-Profit licensing; Microsoft heeft eind 2022 haar beleid voor non-profit licenties aangepast 
voor bed gebonden zorg. Daardoor konden we aanspraak doen op non-profit licenties en zijn 
onze licentiekosten met circa 60% gedaald. Dit stelt ons in staat om extra licenties aan te 
schaffen voor vrijwilligers zodat ook zij gebruik kunnen maken van onze online omgeving. 

• Start Oma Online. We hebben in de zomer van 2021 een start gemaakt met Oma Online. Dit 
project zorgt ervoor dat we onze bewoners digitaal gaan ondersteunen zodat ze beter 
aansluiting vinden bij de digitale en van een gedeelde agenda, beeldbellen met naasten, 
meedoen aan digitale welzijnsactiviteiten en het lezen van onze nieuwbrieven. 

(*) ZENYA is een software pakket voor kwaliteits- en risicomanagement 
In het kader van het ICT-beveiligingsbeleid zijn audits gedaan door de security officer die vastgelegd 
zijn in een veiligheidsanalyse. Deze uitkomt heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die in Q4 zijn 
doorgevoerd. De rest van de aanbevelingen is geagendeerd voor 2022. 
Er is een PEN test uitgevoerd op de website van het Maanderzand. De uitkomst hiervan heeft ertoe 
geleid dat een vervanging van de website is gepland voor 2022.  
 

Klantadvies 

In- en uitstroom bewoners Maanderzand  

In 2021 zijn alle groepen van de nieuwbouw Het Nieuw Cavaljé bewoond. Op groep Blauw zijn in juni 
2021 de laatste bewoners komen wonen. Er zijn in 2021 meer bewoners van het Maanderzand 
overleden dan in 2019 (20 bewoners) en 2020 (21 bewoners). Het aantal bewoners is in 2021 
gegroeid (nieuwbouw HNC) – hierdoor is er een hogere doorstroom- de Corona pandemie heeft 
invloed gehad op het aantal overlijdens.  
De wachtlijst voor het wonen in Het Maanderzand is in 2021 opgelopen van 6 maanden naar 9 
maanden (somatiek) en van 3 maanden naar 9 maanden (psychogeriatrie). Hierdoor ontstaan meer 
crisissituaties bij de cliënten thuis. In 2021 is daarom de keuze gemaakt door afdeling klantadvies om 
cliënten van de wachtlijst op te nemen op de logeerkamer en hen te laten doorstromen naar een 
vaste kamer, zodra deze vrij komt. De logeerkamer is daarom niet aan cliënten met een 
EersteLijnsVerblijf of Respijtzorg indicatie aangeboden.  
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In 2021 was het streven om 9 cliënten uit de aanleunwoningen in zorg te hebben op basis van 
Volledig Pakket Thuis. We hebben uiteindelijk 15 cliënten op basis van VPT in zorg.  
In 2021 hebben we bij 15 nieuwe cliënten in de aanleunwoningen Personenalarmering geïnstalleerd.  

 

Kwaliteit, veiligheid en risicomanagement 
Voor het jaar 2021 was het Kwaliteitsplan 2021 leidend, voor het nieuwe jaar hebben we een 
meerjarenkwaliteitsplan opgesteld 2022-2024. Kwaliteit is niet incidenteel, maar gaat om duurzame 
investeringen en verbeteringen, vandaar dat we het perspectief ook duurzamer hebben gemaakt. 
Het plan is onderdeel van de jaarbrief 2022. 
Het werken met beleid en werkwijzen is in 2021 ingezet. Op die manier hanteren we een uniforme 
aanpak en brengen we operationele werkwijzen en beleid met elkaar in lijn. In 2022 wordt het 
Document Management Systeem, Kwaliteit Management Systeem, Audit Management Systeem en 
Risico Management Systeem van ZENYA geïmplementeerd. Het voordeel van dit pakket is de 
koppeling met onze collegae organisatie Norschoten die hetzelfde pakket gebruikt en waar wij de 
behandeldienst van afnemen. Ook werkt VILANS met ZENYA waardoor landelijke protocollen 
structureel geactualiseerd worden in ZENYA en daarmee de administratieve last afneemt en de 
kwaliteit van zorg verder verbeterd. 
In 2021 zijn we verschillende malen door COVID getroffen. Dit virus heeft grote impact op de zorg en 
bedrijfsvoering. Ondanks dat hebben we het grootste deel van de bedrijfsvoering door kunnen laten 
gaan. Het verlangt steeds opnieuw prioriteiten stellen. 
Het hoge ziekteverzuim maakt dat teamleiders veel tijd kwijt waren en zijn aan het opvullen van 
diensten. De kwaliteit van roosteren staat onder druk en in Q4 2021 zijn de eerste voorbereidingen 
getroffen voor een nieuwe manier van roosteren in 2022. Dit project zat eerder niet in de plannen, 
maar is noodzakelijk en een passend besluit binnen de verbetering van kwaliteit. 
Het scholingstraject voor MT&CO (18 deelnemers) is in de zomer van 2021 gestart, in samenwerking 
met WZW (HAN) en de CHE, heeft Het Maanderzand een eigen Management Development traject 
ontworpen en ingezet. 
In 2021 werken we met een cyclus van audits. Het verpleegkundige team in oprichting (2021) is 
onderdeel geworden van het uitvoeren van de zorg gerelateerde audits (zoals medicatie) en het 
meten van de kwaliteitsindicatoren. 
We zien 17 geregistreerde complimenten en 10 klachten. Klachten zijn voornamelijk van cliënten en 
bewoners en betroffen soms het eten. Ook ging het wel eens over spullen die onbedoeld stuk waren 
gegaan.  
 

Zorgkaart Nederland 

 

 

 
Vanaf het jaar van meten zien we een stijgende lijn in de waarderingen, zowel in de mate van 
waardering als de aantallen.  
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PREZO HH WMO 
In 2021 is het keurmerk wederom behaald voor de 
huishoudelijke hulp. De directie van Perspekt heeft 
bevestigd dat het PREZO huishoudelijke hulp 
(WMO) gouden keurmerk wordt gecontinueerd. 
 
PREZO Verpleging Verzorging en Thuiszorg 
In verband met het oplopende verzuim door COVID 
einde 2021 heeft gemaakt dat we de grote 
driejaarlijkse PREZO audit hebben uitgesteld naar 
februari 2022. Inmiddels is bekend dat we de 
komende drie jaar het keurmerk voor de VVT mogen 
voeren. 
 
Client Tevredenheid Onderzoeken 
Facit heeft een cliënt ervaringsonderzoek ontwikkeld voor organisaties die met PREZO, het 
kwaliteitsmodel van Stichting Perspekt werken. Er zijn zowel varianten beschikbaar voor bewoners 
als voor vertegenwoordigers van bewoners 
Facit biedt vele verschillende soorten metingen, wij maken gebruik van het CTO en de PREM. 
CTO WMO 2021 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de organisatie komt dit jaar uit op een 7,8.  
Het gemiddelde rapportcijfer voor de medewerkers komt dit jaar uit op een 8,4. 
Opvallend is het kleine aantal verbeterpunten wat uit de audit naar voren komt. De genoemde 
verbeterpunten worden opgenomen in het KMS voor 2022 en verder. 
CTO WLZ 2021 
Rapportcijfers  
Het gemiddelde rapportcijfer voor de organisatie komt dit jaar uit op een 7,9.  
Het gemiddelde rapportcijfer voor de medewerkers komt dit jaar uit op een 8,6 
PREM wijkzorgteam & Casemanagement 
Gemiddeld krijgt Het Maanderzand een 7,7 als rapportcijfer.  
Gemiddeld krijgen de medewerkers van Het Maanderzand een 8,1 
 
Het verbeterplan IGJ m.b.t. casus als in Q2 2021 aangeleverd, wordt momenteel geïmplementeerd. 
In Q1 2022 vindt de evaluatie plaats. 
De MIC meldingen 2021 bestaan grotendeels uit meldingen betreffende vallen en medicatie. In 2021 
is er een nieuwe werkwijze gemaakt, dat heeft nog niet geresulteerd in een verlaging van het aantal 
incidenten. In 2022 gaan de adviseur en teamleider van het VPK-Nachtteam het proces diepgaandere 
analyseren om zo te ontdekken welke systemische fout eronder schuil gaat om op die manier tot een 
duurzame oplossing te komen. 
Het aantal valincidenten stijgt ook. Bewoners met een PG indicatie vallen veel vaker. Er is ook vaak 
sprake van een geaccepteerd valgevaar. In 2022 starten we met het project WOLK. 
In 2021 hebben we de informatie betreffende onvrijwillige zorg (OVZ) bij IGJ aangeleverd, het ging 
hierbij om het eerste half jaar 2021. Het betrof twee meldingen. In 2022 zal in lijn met de aanlevering 
van de toezichtinformatie IGJ voortaan ieder half jaar worden gerapporteerd, te weten in Q2 
(tweede half jaar) en Q4 (eerste half jaar). De rapportages worden ieder half jaar besproken met de 
functionaris WZD. 
Begin 2021 is er een nulmeting gehouden door middel van zelfevaluaties in samen werking met de 
deskundige hygiënepreventie (GRIP) in de HIP commissie.  
In 2021 zijn de volgende resultaten behaald; 
1. Legionellabeleid is opgesteld en vastgesteld 
2. Antibioticabeleid is opgesteld en vastgesteld 
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3. Project ZENYA is gestart, pakket is aangeschaft en voorbereidingen getroffen voor 
implementatie in 2022 

4. Schoonmaakaudit heeft plaatsgevonden 
5. HIP overleggen hebben plaatsgevonden en de Adviseur kwaliteit en Veiligheid heeft deel 

genomen aan de Infectie Preventie commissie met Norschoten. 
We hebben in 2021 een melding bij de GGD en bij de inspectie leefomgeving en transport gedaan 
aangaande een Legionella Besmetting bij een van de locaties. 
Zoals eerder geschreven is MT&CO gestart met een MD-traject voor de zomer van 2021. Dit traject 

maakt dat de meeste deelnemers groeiden in hun ontwikkeling en een aantal hun werk en 

arbeidssatisfactie hebben herijkt. 

Er heeft in Q3 2021 een risicoanalyse plaatsgevonden. Daar zijn circa 10 aandachtspunten naar voren 

gekomen welke op korte en lange termijn (2022) worden opgepakt. De risicoanalyse laat zien dat de 

basis op orde is.  

Risicomanagement 
In 2021 is er een beleidsdocument opgesteld en vastgesteld. We hebben ervoor gekozen een vrij 
brede risicomatrix op te stellen en deze in 2022 op te nemen in een nieuw in te richten Risico 
Management Systeem van ZENYA.  

 

Jaarverslag Raad van Toezicht 
 

Normen voor goed bestuur  
De Zorgbrede Governancecode is de leidraad bij de vormgeving van het bestuur en het toezicht van 
onze organisatie. Het Bestuur bestuurt de organisatie, de Raad van Toezicht houdt toezicht en is 
klankbord voor het Bestuur en tevens werkgever van de bestuurder. De Governance documenten 
sluiten aan bij de recente code (2021).  
  

Raad van Bestuur  
Het Maanderzand wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur – mevrouw J.T 
Kohlmann-Bins. Haar honorering lag in 2021 onder de maximale vergoeding op basis van de WNT. De 
bestuurder was in 2021 ingedeeld in klasse 2.   
  

Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht bestaat ultimo 2021 uit vijf leden en een trainee. De continuïteit wordt 
gewaarborgd in het door de Raad van Toezicht opgestelde rooster van aftreden. De Raad voldoet ook 
aan de eisen van de Zorgbrede Governancecode door te beschikken over tenminste één lid dat 
relevante kennis van- en ervaring heeft in de zorg, en een lid dat financieel deskundig is. Verdere 
specialisaties zijn tevens vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.  
 

Visie op Toezicht  
De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en 
op de algemene gang van zaken van de Stichting het Maanderzand en Stichting Onroerend goed 
Cavaljé. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur ook met advies terzijde. Bij het vervullen 
van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichtingen alsmede naar de 
maatschappelijke rol die deze in Ede vervullen voor inwoners, gezondheidszorgwerkers en externe 
stakeholders. Deze taken en de bijbehorende bepalingen staan beschreven in het reglement van de 
Raad van Toezicht.   
De Raad houdt toezicht op de strategie en (zorg-)prestaties en de interne- en beheersings- en 
controlesystemen. De financiële en organisatorische aspecten hebben daarbij bijzondere aandacht, 
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gezien de veranderprocessen in de organisatie en vastgoed aangelegenheden. Doorlopend is het 
gesprek gaande over het woon-, welzijns- en zorgaanbod voor de ouderen bij Het Maanderzand: of 
het klopt wat er wordt geboden en over de wijze waarop kwaliteit, veiligheid en identiteit gestalte 
krijgen.  
  

Actueel toezicht  
In de visie van de RvT is opgenomen dat er situationeel en actueel toezicht wordt gehouden. Covid-
19 heeft in 2021 nog volop aandacht gevraagd. De RvB en de medewerkers hebben getoond ook in 
het tweede jaar van deze infectieziekte de omstandigheden krachtig het hoofd te kunnen bieden.  
Het dossier vastgoed en de groei van de organisatie vormen in 2020 onderwerpen die dynamisch zijn 
en deze worden samen met de RvB goed in beeld gehouden. Met enerzijds ruimte voor nieuwe 
processen, kansen en innovaties en anderzijds een steeds kritische blik op risico’s, haalbaarheid in 
financiële zin. In de plannen gaat het ook over de prijzen van bouwmaterialen en grondstoffen 
(relevant in verband met nieuwbouw-wensen) en over schaarste van personeel op de arbeidsmarkt 
(waar liggen mogelijk grenzen van een verdere groei in deze fase?).    
  

Reglement Raad van Toezicht  
De Raad voert zijn taken uit volgens het reglement van de Raad van Toezicht.  
  

Voorzitterschap  
De voorzitter van de Raad is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad. De Raad 
werkt met een taakstellende jaarplanning en de voorzitter ziet er op toe dat deze gevolgd wordt. Met 
de bestuurder heeft de voorzitter structureel en informeel overleg en worden de reguliere 
overlegvergaderingen voorbereid. Tevens wordt er  informatie uitgewisseld over actuele 
ontwikkelingen in de zorgsector, de interne organisatie, de geplande nieuwbouw en de algemene 
ontwikkelingen van de Stichtingen.   
  

Commissies Raad van Toezicht  
Binnen de Raad van Toezicht zijn vier commissies actief: de Remuneratiecommissie, de Audit & 
Risicocommissie, de agendacommissie, en de Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Identiteit. De 
documentatie en processen die met Governance samenhangen zijn belegd bij de voorzitter.    
Iedere commissie bestaat uit twee leden. De leden worden benoemd en kunnen te allen tijde 
worden ontslagen door de Raad van Toezicht. Zij doen voorwerk voor de RvT als geheel en hebben 
geen besluitvormend mandaat.  
De Audit & Risicocommissie heeft meerdere overlegvergaderingen gehad met de bestuurder en 
business controller, deels in het bijzijn van de hele RvT gezien de aard en omvang van de 
vastgoedplannen en ontwikkelingen binnen de organisatie.   
De commissie Kwaliteit & Veiligheid bestond in het verslagjaar uit twee leden en heeft overleggen 
gevoerd met cliënten, bestuurder en adviseur kwaliteit. Er is vier keer overleg geweest.  
Verder willen de leden van de Raad van Toezicht zo veel mogelijk invulling geven aan de observatie-
component door het afleggen van werkbezoeken aan Het Maanderzand en het informeel bijwonen 
van activiteiten binnen Het Maanderzand.   
  

Functioneren en honorering Raad van Toezicht    
De honorering ligt onder de vastgestelde normen van de Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). In de jaarrekening wordt inzage gegeven in de 
individuele honorering van de leden.  
  

Beoordeling bestuurder  
Er vindt jaarlijks een jaargesprek met de bestuurder plaats.  
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Beoordeling eigen functioneren  
In oktober 2021 heeft de Raad een zelfevaluatie gedaan 
  

Vergaderingen Raad van Toezicht  
In 2021 zijn er door de Raad van Toezicht vijf overlegvergaderingen met de bestuurder geweest, 
waaronder één themavergadering. Daaraan voorafgaand zijn er in bijna alle gevallen overleggen met 
de diverse commissies geweest.  
  

Overleg medezeggenschapsorganen  
De Raad van Toezicht heeft de gewoonte om éénmaal per jaar overleg te hebben met de 
Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en zo mogelijk de Vrijwilligersraad.   
De gesprekken met de Raad waren in een open sfeer en met de goede kritische vragen, waarbij de 
hoofdbevinding was dat de visie en ervaringen van de raden in lijn waren met de beelden die de 
bestuurder deelt met de RvT.  
  

Scholing RvT leden  

• Informeel: Education Permanente in diverse bestuurdersrollen in Zorg en Corporatieland van  
alle leden (zijnde drie bestuurders en één strategisch consultant)  

• NVTZ: relatie bestuurder RvT.  

• Ledenfestival ‘zorg voor goed werk’  

• Deelname NVTZ-werk- en ontwikkelgroep ‘arbeidsvraagstukken’  

 

Jaarverslag Medezeggenschap 

 

Ondernemingsraad 
Het jaar 2021 was weer een productief jaar. We hebben 4 nieuwe leden mogen verwelkomen. 
De ondernemingsraad heeft voor 31 mei 2022 een scholing gepland staan.  
Het afgelopen jaar heeft weer COVID als thema op de agenda gestaan. Dit heeft voor de 
medewerkers een behoorlijke impact gehad op verzuim. Moeheid was wat vooral bij veel 
medewerkers zorgde dat herstel van COVID lang duurde. Ook is de werkwijze hieromtrent een aantal 
keer aangepast om het zo werkbaar mogelijk te houden. 
Het nieuwe roosteren is in de OR meegenomen en hierin hebben we mee kunnen denken en advies 
kunnen geven. 
De nieuwe gedrags- en integriteitscode is besproken en we hebben een goed, jaarlijks terugkomend, 
overleg gehad met de Raad van Toezicht.  
Binnen het onderwerp ‘het rondje langs de velden’ bespreken we vooral wat er binnen het gehele 
Maanderzand gaande is.  
De Nieuwbouw en de stand van zaken hieromtrent worden elke vergadering opnieuw besproken. 
 

Cliëntenraad 
In het jaar 2021 heeft de Cliëntenraad 7 keer vergaderd. Vanwege corona hebben de meeste 

vergaderingen online plaatsgevonden, het directe contact met de bewoners van Het Maanderzand 

ontbrak hierdoor. Scholing heeft vanwege de beperkende maatregelen omtrent Covid niet 

plaatsgevonden.  

Onderwerpen van bespreking waren.  

1. Kwaliteitsplan  

2. Bezoekregeling  
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3.Instrument clientervaringen 

4. Klachtenregeling 

5. Begroting 2022 

6. CTO (Client Tevredenheid Onderzoek) 

7. WZD 

8. Reglement Cliëntenraad 

9. Wonen in en om het Nieuwe Maanderzand.  

De Cliëntenraad bestond in 2021 uit 6 leden. 

Vrijwilligersraad 
De vrijwilligersraad (VR) kwam 4 keer bijeen in 2021. Het overleg vond altijd op een goede en 
constructieve wijze plaats met RvB en de teamleider Vrijwilligers. Vrijwilligersbijeenkomsten en 
bijscholingen zijn vanwege Covid opgeschort. Onderwerpen van bespreking waren 

1. Attentiebeleid 
2. Vrijwilligers enquête 
3. Informatie nieuwbouw HNMZ en Het Nieuwe Cavaljé 
4. Vrijwilligersmiddag/avond 
5. Kwaliteitsplan 2022 
6. Begroting 2022 
7. Ondernemingsplan 2022-2024 
8. Vernieuwde reglement vrijwilligersraad 

Punt van zorg is de werving van nieuwe leden Vrijwilligersraad, dit pakken we in 2022 verder op. 
De VR bestond begin 2021 uit 4 leden. Er waren 2 nieuwkomers en er vertrokken er 3. Op dit 
moment zijn we met 3 leden. 
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