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Uitgangspunten voor de verslaglegging

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Accolade Zorg. Mooi om verslag te kunnen 
doen van de prestaties in het afgelopen jaar. Tegelijkertijd vindt Accolade 
het ook belangrijk verantwoording af te leggen. Er is daarom gekozen om 
het bestuursverslag en kwaliteitsverslag te bundelen in één document. Het 
hoofddoel van Accolade is een zo goed mogelijke bijdrage te leveren aan 
de kwaliteit van leven van de cliënt, door optimale interactie tussen cliënt, 
zorgverlener en organisatie. 

Prestaties, waarover wij ons verantwoorden zijn de voortgang van het 
strategisch beleid, kwaliteit, goed bestuur, medewerkers, financiële 
prestaties en productie. Met het financiële deel (de jaarrekening) en het 
DIGIMV (het digitale verantwoordingsplatform) wordt voldaan aan de 
jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen. Met dit verslag geeft Accolade 
Zorg ook invulling aan de verantwoordingsplicht vanuit de kwaliteitskaders 
Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging. Het verslag is grotendeels opgebouwd 
aan de hand van de acht thema’s uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 
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Voorwoord bestuurder

Het jaar 2020 is een jaar dat we ons de rest van ons leven 
zullen herinneren. Het coronavirus dat eerst alleen iets voor 
China of Italië leek te betekenen heeft vanaf maart ook 

ons leven op z’n kop gezet. Het bracht angst, onzekerheid 
en beperkingen met zich mee. Binnen Accolade hebben we 

met diverse uitbraken te maken gehad, sommige bewoners 
zijn helaas overleden, anderen werden ernstig ziek, velen moesten 

langere tijd in isolatie. Het meest schrijnende was de periode waarin een 
bezoekverbod van kracht was waardoor de kwaliteit van leven fors beperkt werd. 
Voor zowel de bewoners als hun familie een heftige periode.

Ook voor de collega’s en vrijwilligers was 2020 pittig. De angst om besmet te 
raken, moeten werken met beschermende kleding, een afdeling in isolatie. 
Diverse collega’s zijn besmet geraakt en voor sommigen duurt de weg naar 
herstel lang. Veel vrijwilligerswerk kon niet worden uitgevoerd, vanwege de 
beperkende maatregelen. 

Ondanks deze vervelende en verdrietige dingen heeft corona ook mooie dingen 
aan het licht gebracht. De enorme saamhorigheid tussen collega’s onderling en 
tussen de verschillende zorgorganisaties was hartverwarmend. De waardering en 
het meeleven van familie, bewoners, financiers en de samenleving hebben ons 
erg goed gedaan. Er was creativiteit om contact mogelijk te maken tussen familie 
en bewoners en tussen collega’s onderling. De alternatieve manieren om een 
vorm van dagbesteding te realiseren waren mooi om te zien.

Corona heeft veel extra werk met zich mee gebracht, maar het is toch gelukt om 
een groot deel van de voornemens uit ons jaarplan te realiseren.

Ik ben er trots op hoe we ons met elkaar door het afgelopen jaar hebben heen 
geslagen en ben vooral onze goede God dankbaar dat hij ons de kracht en 
energie heeft gegeven om ons mooie werk te doen. We hebben Zijn nabijheid 
mogen ervaren. Dat geeft ons ook de moed en het vertrouwen dat er in het 
nieuwe jaar een uitweg gevonden zal worden naar een leven dat niet meer door 
corona bepaald wordt.

Anne Bosman
bestuurder Accolade Zorg
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1.2 Structuur van de organisatie

Bestuursstructuur

De stichting kent de volgende organen:

• De raad van bestuur

•  De raad van toezicht

•  De ondernemingsraad

•  centrale cliëntenraad en cliëntenraden per regio.

Regio’s

 � Amersfoort: Hart van Vathorst

 � Assen: woonzorgcentrum ArendState 

 � De Bilt: woonzorgcentrum d’Amandelboom

 � Bodegraven: Wierickehoeve

 � Zeist: verpleeghuis de Wijngaard en Villa l’Abri

Een vertrouwde woonomgeving vinden wij belangrijk. Daarom ondersteunen we mensen, zodat ze 
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de regio’s Assen, Zeist en De Bilt biedt Accolade 
hiervoor thuiszorg.

Specialisaties

• ouderenzorg op het gebied van somatiek, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie

• zorg voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

• zorg voor mensen met een langdurig bewustzijnsstoornis 
 
In de regio’s Amersfoort, Assen en De Bilt verhuurt Accolade serviceappartementen, 
aan- en inleunwoningen. De huurders daarvan kunnen een serviceabonnement afsluiten en voor 
thuiszorg, behandeling, huishoudelijke hulp en alarmering terecht bij Accolade.

Naam verslagleggende rechtspersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Identificatienummer Kamer van Koophandel 
E-mailadres
Internetpagina

Stichting Accolade Zorggroep
Dennenweg 2
3735 MR 
Bosch en Duin
030-6973400
41180026
info@accoladezorg.nl
www.accoladezorg.nl

1 Profiel van de organisatie

1.1 Algemene gegevens
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1.3 Visie en kernwaarden

Accolade betekent omarming en verbinding, woorden die uitdrukken hoe wij met onze cliënten en 
hun netwerk willen omgaan. De grondslag van Accolade is de Bijbel, waarin we leren zorgvuldig om 
te gaan met het door God geschapen leven, liefde en zorg voor de naaste en verantwoord omgaan 
met Gods schepping. We onderscheiden ons doordat christelijke zorg ons hart heeft. Onze visie is 
dat wij geloven dat God er is voor iedereen en dat wij er zijn om God te eren en onze medemens lief 
te hebben. Jezus is in ons handelen ons volmaakte voorbeeld. Dat verbindt, inspireert en beweegt 
ons en wordt zichtbaar in onze kernwaarden:

 � Trouw: we houden ons aan afspraken die we maken met de cliënten en zijn daar  
aanspreekbaar op.

 � Delen: wij geven respect en liefde aan ieder ander die op ons pad komt.
 � Ondernemerschap: we zijn ondernemend op zoek naar kansen om christelijke zorg waar te 

maken en mensen Gods liefde te laten ervaren. 

1.4 Kerngegevens 

Cliënten: 
In onderstaande tabel zijn per zorgproduct het aantal cliënten weergegeven. Op de website 
van Accolade Zorg (www.accoladezorg.nl) is uitgebreide informatie te vinden over het zorg- en 
woningaanbod in de verschillende regio’s.

Cliënten 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Dagopvang/dagbesteding 47 46 66 61

Thuiszorg 119 160 212 232

Zorg met verblijf 294 299 324 319

Volledig pakket thuis 69 67 59 67

Extramurale behandeling 3 9 12 15

Medewerkers: 
Op de website van Accolade Zorg (http://www.accoladezorg.nl/) is de actuele personele 
samenstelling te raadplegen evenals het aantal vrijwilligers.

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Medewerkers 686 758 761 805

Stagiaires* 37 33 35 40

Personeel (niet in loondienst) 12 36 99 93

Vrijwilligers 430 445 442 442

*Dit is het aantal stagiaires op peildatum; gemiddeld heeft Accolade 75 stagiaires in een jaar. 
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Cliëntgebonden functies

Functies in fte 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

Behandelaars 17,58 16,75 17,67 17,27

Leerling niveau 2-6 28,45 39,39 42,36 37,08

Niveau 1 en 2 38,46 40,72 39,25 54,02

Niveau 3 165,53 167,19 147,03 147,71

Niveau 4 en hoger 30,97 32,94 49,45 58,20

Welzijn 21,11 24,89 26,58 29,19

Totaal 302,1 321,89 322,34 343,47

Overige 
personeelsgegevens

2017 2018 2019 2020

Parttimefactor 0,55 0,55 0,55 0,55 gemiddelde 
contractomvang

Verzuimpercentage 4,6 5,7 6,4 6,6 excl. verzuim 
zwangerschap

Verlooppercentage 13,1 16,2 21,8 18,14 excl. stagiaires en PNIL

Personeelskostenratio 66,3 69,7 69,9 71,1 % personeelskosten 
versus opbrengsten
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2 Inspanningen en prestaties

2.1 Algemeen beleid (voortgang strategische route)

De strategie van Accolade bestaat uit 5 thema’s:

•  Onderscheidende christelijke zorg

•  Maatschappelijke inbedding

•  Collega’s in het middelpunt

•  Lerende organisatie

•  Aanbieder van zorg en diensten thuis, een fijne woonomgeving en  
 intramurale verpleeghuiszorg

Aan de hand van deze thema’s zijn voor 2020 de volgende doelen gesteld:

•  Onderscheidende christelijke zorg

•  Maatschappelijk inbedding door meer verbinding en samenwerking in de keten

•  Collega’s in het middelpunt voor instroom, behoud en voorkomen van uitval

•  Wij bieden een fijne woonomgeving en dit vraagt om verbouw en herontwikkeling

•  We hebben een groot deel van de ICT strategie gerealiseerd

Het was een uitdaging om deze doelen te realiseren in de coronacrisis. Toch zijn veel doelen bereikt 
en plannen gerealiseerd. De focus lag op de strategische thema’s maatschappelijke inbedding en 
collega’s in het middelpunt. Ook hebben we onverminderd aandacht gehad voor de kwaliteit van 
zorg en optimalisatie van ICT-systemen.

Onderscheidende christelijke zorg

De voorbereiding op de herijking van visie, missie en kernwaarden is eind 2020 gestart en krijgt in 
2021 een vervolg.

Maatschappelijk inbedding 

Onder druk van de coronacrisis heeft de samenwerking in de keten een forse impuls gekregen. 
Een belangrijke les is dat de cure en care niet zonder elkaar kunnen en beter op elkaar afgestemd 
moeten worden. In de regio’s ZuidOost Utrecht en Drenthe is Accolade goed gepositioneerd in de 
relevante horizontale en verticale netwerken. Zo is er binnen IVVU-verband en binnen het ROAZ 
intensief overleg geweest over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van beschermende middelen, de 
bezoekregeling, corona- en cohortunits en de voorbereiding op de vaccinatie van bewoners en 
medewerkers.
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De bestuurder is aangesloten bij een lerend netwerk van VVT organisaties. Door middel van 
periodieke intervisie versterken we met elkaar het leren en ontwikkelen over organisaties heen. 
In de regio Utrecht hebben we met oa het zorgkantoor van Zilveren Kruis en andere 
zorgaanbieders de “Krachtig verbindende toekomstvisie” ontwikkeld. Deze visie is richtinggevend 
voor de ontwikkelagenda van de regio. Binnen de netwerken wordt gekeken hoe de verbinding 
tussen de verschillende schakels in de zorgketen kan worden verbeterd, welke witte vlekken er in 
het zorgaanbod zijn en hoe de juiste zorg op de juiste plek versterkt kan worden. 

Collega’s in het middelpunt 

De druk op collega’s was hoger dan gemiddeld. De coronacrisis zorgt voor uitval van collega’s, 
zieke(re) cliënten en extra maatregelen om rekening mee te houden. We hebben daarom op 
meerdere momenten concrete acties gedaan als blijk van waardering voor onze collega’s. We zijn 
enorm trots op de saamhorigheid en hulpvaardigheid die er in onze organisatie is in tijden van crisis. 
Collega’s in het middelpunt is ingebed in het programma “Huis van werkvermogen”. Meer hierover 
staat beschreven in paragraaf 3.6 onder Personeel.

Een fijne woonomgeving

In Zeist hebben wij de verbouwing van de locatie Villa l’Abri gerealiseerd. Deze kleinschalige 
stijlvolle woonvorm komt tegemoet aan de woonwensen van onze grotere groep cliënten 
en de eisen aan de zorguitvoering. In Bilthoven werken we voor locatie d’Amandelboom aan 
de herontwikkeling van de locatie. Een eerste concept is afgerond en we werken in 2021 aan 
alternatieve concepten om vervolgens tot een definitieve keuze te komen voor de herontwikkeling. 
Hierbij spelen we in op de vraag die er is in de regio, de woonwensen van de toekomstige cliënten 
én het strategisch huisvestingsplan van Accolade. 

ICT strategie

Accolade is enkele jaren geleden gestart met de vernieuwing van haar ICT-omgeving en heeft 
gekozen voor een cloudstrategie. Afgelopen jaar heeft de migratie naar Google (G-suite) centraal 
gestaan. De eerste locaties zijn begin 2020 al gemigreerd. Door de coronacrisis is de migratie 
aanvankelijk tot stilstand gekomen, maar halverwege het jaar is het weer opgepakt. In november 
was ook de laatste groep over. 

De overgang naar AFAS en ONS heeft al eerder plaatsgevonden. Het zijn uitgebreide pakketten 
met veel mogelijkheden. De basis stond al, maar de systemen kennen veel meer mogelijkheden 
en er zijn ook continu nieuwe ontwikkelingen als gevolg van nieuw ontwikkelde toepassingen of 
als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Alle noodzakelijke en gewenste ontwikkelopgaven 
hebben we voor deze pakketten systematisch in beeld gebracht. Op een gestructureerde en 
projectmatige aanpak worden de ontwikkelopgaven nu door een interdisciplinaire projectgroep 
opgepakt. Ook zijn grote stappen gezet in de permanente beheerorganisatie.
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Lerende organisatie

Dit was geen doel wat we vooraf hadden kunnen stellen, maar door de coronacrisis hebben we 
veel geleerd. Er moest snel gehandeld worden en pas achteraf is het duidelijk of je het juiste 
hebt gedaan. De aanpak tijdens de eerste golf van de coronacrisis is geëvalueerd en de goede 
elementen uit deze aanpak worden meegenomen: 

• Een duidelijke overlegstructuur met een centraal crisisteam voor overall coördinatie en 
decentrale teams voor operationele uitvoering en crisismanagement.

• Kennis en ervaringen tijdens en na een uitbraak werden continu gedeeld. 

• Beleid is tijdig gemaakt, zodat besluiten zo min mogelijk onder druk genomen zijn. 

• Beleid is continu aangepast naar landelijke richtlijnen en protocollen. 

• Waar mogelijk hebben we maatwerk toegepast in de bezoekregeling, omdat de strenge 
maatregelen rondom bezoek erg zwaar waren voor cliënten en naasten. Hierin leerden we 
gaandeweg betere afwegingen te maken tussen veiligheid en kwaliteit van leven. 

• Door tijdige en grote aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen is er nooit een 
tekort geweest.

• We hebben een mental support team voor collega’s georganiseerd, dit is van grote waarde 
gebleken.

• We hebben zorgvuldig en veelvuldig met alle doelgroepen gecommuniceerd via diverse 
kanalen, waaronder webinars.

2.2. Bedrijfsvoering (resultaatontwikkeling, vastgoed, risicobeheersing)

Interimcontrole

De jaarlijkse interimcontrole van de accountant (Ernst&Young) heeft plaatsgevonden in 
het vierde kwartaal 2020. De accountant heeft geconstateerd dat de interne beheersing 
op orde is. De bedrijfsvoering is transparant, er is een aanspreekcultuur en Accolade volgt 
geconstateerde bevindingen adequaat op. EY heeft tien bevindingen geconstateerd waarvan 
een met een hoge prioriteit. Die betreft het actualiseren van het procuratieregister voor inkoop 
en factuurbeoordeling. Accolade zal in 2021 het procuratieregister actualiseren. De acties voor 
opvolging van bevindingen worden geborgd in de planning- & controlcyclus. 

Kwaliteitsgelden

De overheid kent in 2019, 2020 en 2021 extra middelen toe om te voldoen aan het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. Deze gelden zijn bestemd voor bewoners met een indicatie VV4 t/m VV10. 
Accolade ontving in 2020 € 3,2 miljoen kwaliteitsgelden. Het ontvangen bedrag betreft voor € 
2,6 miljoen kwaliteitsgelden die in 2020 zijn ingezet en voor € 0,6 miljoen gemotiveerd afwijken 
dat betrekking heeft op 2019. De kwaliteitsgelden zijn ingezet voor het aantrekken van extra 
zorgpersoneel en het professionaliseren van de ondersteuning om zo de kwaliteit van zorg te 
verhogen. In 2020 is er 20 fte extra zorgpersoneel in dienst genomen. Ook zijn er vanwege de 
krapte op de arbeidsmarkt uitzendkrachten en ZZP’ers ingezet waarvan de kosten gedekt worden 
uit het kwaliteitsbudget. Onderdeel van het kwaliteitsbudget is € 0,6 miljoen aan Covid-19 
compensatie voor extra gemaakte personele kosten.
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Resultaatontwikkeling

In 2020 is een resultaat behaald van € 1.010.000 (€ 752.000 in 2019). Dit resultaat bestaat uit 
een resultaat op vastgoed dat is gestegen van € 393.000 in 2019 naar € 928.000 in 2020 en 
een resultaat op zorg dat is gedaald van € 359.000 in 2019 naar € 82.000 in 2020. Het resultaat 
vastgoed lag in 2019 lager door versnelde afschrijvingen. Oorzaken van het lagere resultaat op zorg 
zijn inzet van uitzendkrachten vanwege krapte op de arbeidsmarkt en een vertraagde oplevering 
van de uitbreiding met vier plekken van Villa l’Abri.

Corona impact en compensatie

Als gevolg van Covid-19 heeft Accolade omzetderving gehad en meerkosten gemaakt voor extra 
inzet en uitval van personeel en aanschaf van onder andere persoonsbeschermingsmiddelen en 
reinigingsmiddelen. Ook is aan alle medewerkers een presentje gegeven als blijk van waardering 
voor alle extra inzet die gedaan is. Voor de omzetderving en meerkosten heeft Accolade 
compensatie aangevraagd bij de zorgkantoren en bij zorgverzekeraars. De omzetderving en 
meerkosten zijn grotendeels gecompenseerd. Er is compensatie ontvangen voor € 176.000 
omzetderving en € 738.000 meerkosten. Per saldo heeft Accolade in 2020 een negatief 
resultaateffect van € 167.000 gehad op de gevolgen van Covid-19 op de bedrijfsvoering. Dit 
betreft een omzetderving in het restaurant en op maaltijdverstrekking.

Planning- & controlcyclus 

In 2020 is net als in voorgaande jaren de planning- & controlcyclus gevolgd. Diverse commissies 
en auditoren leveren vanuit analyses, audits en benchmark aanbevelingen aan bestuurder en 
managers. De aanbevelingen worden besproken in een kwartaalgesprek tussen bestuurder en 
managers. In dat kwartaalgesprek verantwoordt de manager de genomen maatregelen en de 
voortgang van jaarplan en begroting. Zo worden verbeteringen geborgd en heeft de bestuurder 
stuur- en beheersinstrumenten in handen. 

Administratieve organisatie en interne controle (ao/ic)

Voor zorgaanbieders, die vallen onder de Wlz, is de regeling Administratieve Organisatie en Interne 
Controle Wlz-zorgaanbieders van kracht. Deze regeling borgt de juistheid, inzichtelijkheid en 
toegankelijkheid van de administratie en interne controle van de zorgaanbieder. Dat geldt ook voor 
de (productie)gegevens die de zorgaanbieder aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder verstrekt. 
Aan de hand van de opgestelde processen en een door de accountant goedgekeurd controleplan 
is deze regelgeving uitgevoerd. Onder andere door het uitvoeren van interne AO/IC-audits. 

Vastgoed

De budgettaire vergoeding voor kapitaallasten (afschrijving, huur en rente) ligt hoger dan de 
werkelijke kosten. Dat verschil is onderdeel van het eigen vermogen. Binnen het eigen vermogen 
heeft Accolade Zorg deze gelden geoormerkt als bestemmingsreserve kapitaallasten, om 
vermenging met de zorgexploitatie te voorkomen. Deze reserve is bestemd voor toekomstige 
investeringen in vastgoed en haar componenten. Ook kan Accolade Zorg deze reserve inzetten ter 
dekking van eventuele impairmentverliezen.



Accolade Zorg - Jaarverslag 2020 

Accolade Zorg - Jaarverslag 2020 13

In 2020 is een nieuw strategisch huisvestingsplan vastgesteld dat voorziet in nieuwbouw voor 
locatie d’Amandelboom en op termijn renovatie van De Wijngaard. Beide ontwikkelingen kan 
Accolade in eigendom realiseren. De benodigde investeringen zijn doorgerekend in een financieel 
meerjarenmodel en de financiële haalbaarheid is getoetst door adviseurs. De conclusie daarvan 
is dat de business case voldoet aan de meeste gestelde normen. Alleen de netto schuldpositie 
(de net debt / EBITDA) valt in het jaar na de geplande oplevering buiten de norm, maar daalt 
daarna weer tot onder de gewenste norm. Gezien de omvang van de investeringen en de risico’s is 
sturing en beheersing op de realisatie van het strategisch huisvestingsplan belangrijk. Van belang 
hierin zijn begrotingsdiscipline, een stabiele operationele marge, duidelijke go/no go momenten 
in de projectontwikkeling en het opstellen van een zorgvuldige business case. In 2021 zal voor 
d’Amandelboom een woonzorgconcept worden opgesteld waarna de planontwikkeling zal starten. 

Begroting 2021

In december heeft de raad van toezicht het door de bestuurder vastgestelde jaarplan en de 
begroting 2021 voor Stichting Accolade Zorg goedgekeurd. Deze vastgestelde en goedgekeurde 
begroting 2021 sluit met een positief saldo van afgerond € 1.233.000. Dit begrote resultaat is onder 
te verdelen in:

Resultaat zorg   € 586.000

Resultaat vastgoed  € 647.000

De voor 2021 begrote EBITDA is € 5.432.000 met een EBITDA ratio van 12,0%. In 2020 was 
de EBITDA € 4.799.000 met een EBITDA ratio van 11,5%. De EBITDA is het resultaat voor 
afschrijvingen en rente. De EBITDA en EBITDA-ratio zijn een steeds belangrijker wordende 
graadmeter voor de operationele performance van een organisatie en voor Accolade is de EBITDA 
onderdeel geworden van de KPI’s. Voor 2021 is een verbetering van de EBITDA voorzien als gevolg 
van groei van de Wlz-capaciteit, hogere indicaties in de woonzorgcentra en het verminderen van 
de inzet van uitzendkrachten. 
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Fiscaal

Bij de controle loonheffingen is specifiek gecontroleerd op de toepassing WKR, inzet zzp’ers, 
vrijwilligers en privégebruik auto’s. Er zijn geen bevindingen geconstateerd, behalve een naheffing 
op door de fiscus geconstateerd privé-gebruik van drie bussen.

Ratio's 2018 2019 2020

Rendement 1,7% 2,0% 2,3%

Doelstelling 1,5% 1,5% 1,5%

Solvabiliteit (EV/TV) 26,0% 26,6% 28,0%

Eis vermogensverschaffer 20,0% 20,0% 20,0%

EBITDA marge 10,8% 13,0% 11,6%

Eis vermogensverschaffer 9,0%

DSCR 2,18 2,4 2,6

Eis vermogensverschaffer 1,5 1,5 1,5

Total Net Debt / EBITDA 6,69 4,7 4,2

Doelstelling 5,0 5,0 5,0

Loan to value 71,6% 72,6% 70,2%

Doelstelling 70,0% 70,0% 70,0%

Solvabiliteit EV/Opbrengsten 32,6% 31,6% 29,9%

In 2020 voldoen alle ratio’s aan de gestelde normen. In 2018 voldeden twee ratio’s incidenteel niet 
aan de norm vanwege de oplevering in 2018 van de nieuwe locatie Arendstate in Assen.

Kasstromen en financieringsbehoefte

In 2020 zijn investeringen gedaan in gebouwen, installaties en inventaris. Ook is locatie Villa l’Abri 
verbouwd en uitgebreid met vier plekken. Er is geen nieuwe financiering aangetrokken. Vanwege 
de nieuwbouwplannen voor locatie d’Amandelboom zal Accolade in 2021 een financieringstraject 
starten om een investeringskredietfaciliteit af te sluiten. 
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Risicomanagement

Het is van essentieel belang om inzicht te hebben in de strategische en bedrijfsvoeringsrisico’s, en 
daarop de risicobeheersing in te richten. Daarnaast wordt van bestuurders in toenemende mate 
verwacht hierover verantwoording af te leggen, ingegeven door onder andere de ontwikkelingen 
op het gebied van de governance, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Risicomanagement dient in de visie van Accolade Zorg een onderdeel te zijn van integraal 
management:

• Het sluit aan op de doelstellingen van de stichting

• Het is onderdeel van goed ondernemerschap en dagelijkse bedrijfsvoering

• Het wordt gedragen door het bestuur en de regiomanagers

• Het behoort tot de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement

• Het draagt bij aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening

• Het is onderdeel van het strategisch beleid, de managementafspraken en de planning-en 
controlcyclus. 

Accolade stelt eens per drie jaar een actueel risicoprofiel op en voorziet die van een risicoanalyse. 
Deze wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. De laatste evaluatie was voorjaar 2020. 
Actualisering van het risicoprofiel zal in het eerste kwartaal 2021 zijn afgerond. Ook op tactisch 
en operationeel niveau wordt in diverse documenten aandacht besteed aan risicobewustzijn en 
risicobeheersing. Hierover staat meer in het volgende hoofdstuk.

“De toepassing van de 
coronaregels vond ik erg 

goed en ook pragmatisch.”



Accolade Zorg - Jaarverslag 2020 

Accolade Zorg - Jaarverslag 2020 16

Legenda ratio’s

Term Definitie Toelichting*

Rendement Netto resultaat / opbrengsten Het Rendement geeft aan 
in welke mate de exploitatie 
kostendekkend is. Een positief 
rendement zorgt tevens voor een 
groei van het eigen vermogen.

Solvabiliteit Eigen vermogen / balanstotaal Een hogere Solvabiliteit geeft 
aan dat de relatieve omvang van 
het eigen vermogen ten opzichte 
van balanstotaal groter is.

EBITDA Earnings Before Interest 
Depreciation and Amortization

De EBITDA en EBITDA-marge 
zijn een steeds belangrijker 
wordende graadmeter voor de 
operationele performance van 
een organisatie.

Net Debt Lang vreemd vermogen + 
aflossingsverplichting - liquide 
middelen

De nettoschuld is de 
schuldpositie minus het saldo 
liquide middelen.

Net Debt / EBITDA Netto schuld / resultaat voor 
afschrijvingen en rente

De Net debt / EBITDA geeft 
weer hoeveel keer de EBITDA 
gegenereerd dient te worden 
om de totale schuldpositie af te 
bouwen.

DSCR Debt Service Coverage 
Ratio. EBITDA / rentelasten + 
aflossingsverplichting

De DSCR toont aan of een 
instelling in enig jaar aan haar 
financiële verplichtingen (rente 
en aflossing) kan voldoen.

Loan to value Lang vreemd vermogen + 
aflossingsverplichting / Materiële 
vaste activa

De Loan to value geeft de relatie 
tussen de langlopende schulden 
en het materieel vast actief 
weer. Hoe hoger de waarde van 
de materiële vaste activa ten 
opzichte van de schuldpositie, 
hoe sterker de Loan to value.

Bronvermelding: toelichting komt uit benchmark rapport EY.
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3. Kwaliteit

3.1. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Levensverhaal 

Om persoonsgerichte zorg te verlenen is het kennen van het levensverhaal van onze cliënten van 
groot belang. In 2020 heeft het levensverhaal extra aandacht gekregen en hebben de zorgteams 
zich ingezet om van iedere cliënt een levensverhaal of persoonlijke schets vast te leggen. In het 
kwartaalgesprek tussen regiomanager en zorgteams kwam dit onderwerp steeds terug en werd de 
voortgang hierop gemonitord. Het levensverhaal vormt een uitgangspunt voor het opstellen van 
een zorgleefplan samen met de cliënt en familie. Het levensverhaal blijft ook komend jaar onder de 
aandacht in de kwartaalgesprekken en kwartaalrapportages. 

% cliënten met 
levensverhaal in

Regio Zeist Regio Amersfoort Regio Assen Regio de Bilt/
Bodegraven

Q1 2020 58% 43% 48% 34%

Q2 2020 65% 38% 66% 37%

Q3 2020 81% 72% 82% 42%

Q4 2020 76% 56% 95% geen gegevens 
ivm corona-
uitbraak

Methodisch werken 

Methodisch werken is een hulpmiddel om goede zorg te kunnen leveren. De werkgroep 
methodisch werken heeft hier in 2020 een belangrijke bijdrage aan geleverd door het SOEP-
rapporteren opnieuw te introduceren. SOEP staat voor: Subjectief, Objectief, Evaluatie, Plan en 
helpt om gestructureerd te rapporteren. De introductie van deze methode is gedaan door het 
geven van webinars, het aanstellen van koplopers en uitdelen van zakboekjes SOEP-rapporteren. 
Eind 2020 hebben alle teams een start gemaakt met het SOEP-rapporteren. In sommige 
teams rapporteert iedereen al op deze manier, in andere teams is er nog meer coaching nodig 
van de koploper of kwaliteitsverpleegkundige. Het SOEP-rapporteren is opgenomen in de 
kwartaalrapportage van de teams en blijft dus onderwerp van aandacht. 
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In 2020 is voor de doelgroep NAH (niet-aangeboren hersenletsel) de methode ‘Hooi op je Vork’ 
opnieuw ingevoerd. Deze methodiek richt zich op het ondersteunen op alle levensdomeinen die 
voor iemand met NAH van belang zijn. Er wordt gezocht naar de vraag achter de vraag en er wordt 
vanuit drie perspectieven gekeken, vanuit de persoon met NAH zelf, vanuit de naaste en vanuit 
de professional. Stap voor stap wordt met alle cliënten op deze wijze het gesprek aangegaan en 
worden begeleidingspunten vastgesteld. 

Afgelopen jaar is op advies van de VAR en na een zorgvuldig onderzoekstraject de keuze gemaakt 
om het classificatiesysteem MIKZO (meetinstrument kwaliteit voor de zorg) te implementeren. Het 
MIKZO is een methodiek waarbij de zorgmedewerker samen met de cliënt en zijn of haar netwerk 
een zorgplan maakt. MIKZO doet dit aan de hand van verschillende gebieden: persoonsgerichte 
zorg, wonen, welzijn, veiligheid en gezondheid. De meerwaarde van het MIKZO ten opzichte 
van andere methodieken is dat het persoonsgerichte zorg versterkt, volledig aansluit bij het 
kwaliteitskader, de mogelijkheid biedt gebruik te maken van een tablet of smartphone en dat het 
begrijpelijk en overzichtelijk is. Het implementatieplan en scholingsplan zijn in 2020 voorbereid 
zodat de overgang in 2021 van start kan. 

3.2. Welzijn en wonen

Wooncomfort

In de afgelopen jaren hebben we gezien dat een aantal van onze locaties niet meer voldoet aan 
de eisen voor wooncomfort van onze bewoners. Daarom zetten we in op herontwikkeling van de 
locaties. Villa l’Abri is in 2019 gestart met een verbouwing en modernisering, eind 2020 kon deze in 
gebruik worden genomen.

Ook hebben we het afgelopen jaar gewerkt aan een herontwikkelingsplan voor d’Amandelboom, 
waarbij we willen aansluiten op de individuele wensen van de bewoner. In 2020 zijn de financiële 
kaders vastgesteld voor het herontwikkelingsplan voor d’Amandelboom en is gestart met de 
visieontwikkeling. In 2021 zal het concept van de toekomstige Amandelboom uitgewerkt worden. 

“De Wijngaard is een 
huis waar ik zelf graag 
zou willen verblijven”
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Caren 

Familie en andere naasten zijn belangrijk voor de cliënten en daarom ook voor ons. Zij kennen 
de cliënt vaak beter dan wij en kunnen ons helpen zorg te geven die past bij ieders unieke 
persoonlijkheid. We stimuleren daarom graag de participatie van familie. Caren is een online 
tool waarbij cliënt en naasten kunnen meelezen in de zorgrapportage. Dit is in 2020 versneld 
geïntroduceerd op alle locaties toen de familie niet op bezoek kon komen. Caren biedt meer 
mogelijkheden, zoals berichten versturen en zorgplan ondertekenen. Deze functies zijn in de 
tweede helft van 2020 in gebruik genomen. In 2021 gaan we het gebruik verder stimuleren en 
optimaliseren.

3.3. Veiligheid

Wet zorg en dwang 

Een grote verandering op het gebied van veiligheid was de invoering van de Wet Zorg en Dwang 
(WZD). In 2019 begon Accolade al aan de voorbereidingen door het opstellen van beleid omtrent 
de WZD en is voldaan aan de voorwaarden om volgens de WZD te kunnen werken. Er zijn 
scholingen geweest voor de behandeldienst en alle verpleegkundigen zijn geschoold om de rol 
van zorgverantwoordelijke op zich te kunnen nemen. Begin 2020 is er uitleg geweest over de WZD 
voor familie, verzorgenden en overige disciplines. Cliëntdossiers zijn aangepast, zodat de WZD 
vermeld staat in het zorgplan. In geval van onvrijwillige zorg werd er een 'maatregel' aangemaakt 
en werd de evaluatie volgens het stappenplan in gang gezet. Ondanks de goede start kreeg de 
nieuwe wet in de loop van het jaar wat minder aandacht, omdat veel tijd en aandacht uitging naar 
het beperken van coronabesmettingen. Eind van het jaar is er daarom een interne audit gedaan op 
WZD. De resultaten geven de werkgroep WZD input voor het opstellen van een verbeterplan. 

Medicatieveiligheid 

De omgang met medicatie vraagt om zorgvuldigheid en aandacht. Onze eigen interne audits en 
de audits door de ‘undercover nurse’ van Care en Quality houden ons scherp op het gebied van 
medicatieveiligheid. Daarnaast stimuleren we het melden van incidenten, om hier op teamniveau 
van te leren. In 2020 zijn de veiligheidscoaches getraind in het afhandelen en analyseren van 
meldingen en hebben zij manieren aangereikt gekregen om incidenten bespreekbaar te maken in 
hun team. 
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3.4. Leren en werken aan kwaliteit

Accolade vindt het belangrijk om te blijven leren en te blijven verbeteren om steeds de beste zorg 
te kunnen bieden. Zowel intern als extern wordt hier aan gewerkt.

Intern is er een auditteam, dat bestaat uit kwaliteitsverpleegkundigen. Zij zijn in 2020 getraind in 
‘waarderend en inspirerend auditeren’. Ook in de kwartaalgesprekken wordt gekeken hoe teams 
van elkaar kunnen leren.

Extern zijn er inspectiebezoeken, audits en de certificatie volgens de ISO-norm NEN-EN: 2017. 

Daarnaast zijn we deel van een lerend netwerk in de regio Utrecht met Zorggroep Charim, de 
Haven, Amaris Zorggroep en het Inovum. Voor de regio Drenthe gebeurt dit met de Westerkim. 
Afgelopen jaar heeft Accolade een voorstel gedaan voor een verdieping van de samenwerking op 
verschillende thema’s. Dit is goed ontvangen door de andere organisaties en zal naar verwachting 
de samenwerking nog vruchtbaarder maken. 

Ook nemen we deel aan andere netwerken, zoals: RAAT (Regionale Actieplannen Arbeidsmarkt 
Tekorten), Netwerk Dementie, Netwerk palliatieve Zorg, Eén na Coma en NAH-netwerk vanuit 
MEE.

3.5.  Leiderschap, governance en management

Accolade Zorg hanteert de Governancecode Zorg, en heeft deze nader uitgewerkt in toezichtvisie, 
reglementen en statuten. 

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door de heer drs. A. Bosman. De bestuurder heeft maandelijks 
overleg met de managers en kwaliteitsadviseur, en eens per kwartaal met de medische dienst. Hij 
stelt zich daarnaast via werkbezoeken op de hoogte van de kwaliteit van zorg en dienstverlening. 
Jaarlijks wordt een directiebeoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld. 

“Wij zijn vol lof over de 
zorgzaamheid, aandacht en 

professionaliteit van het hele 
team van Accolade.”
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Raad van toezicht

De coronapandemie heeft in 2020 het werk en de agenda’s binnen Accolade Zorg voor een 
groot deel bepaald. Ook de agenda van de raad van toezicht (RvT). Bijna wekelijks werd de RvT 
geïnformeerd over de situatie binnen Accolade. Dilemma’s werden gedeeld en meeleven getoond. 
De RvT spreekt haar waardering uit voor de medewerkers en leidinggevenden die onder soms 
moeilijke omstandigheden, de zorg met liefde, deskundigheid en toewijding hebben gegeven. 
Waardering ook voor de manier waarop de bestuurder als identiteitsdrager richting heeft gegeven 
in deze bijzondere en onzekere tijd.

Deze waardering neemt niet weg dat ook in dit jaar de RvT een kritische sparringpartner is geweest 
en toezicht heeft gehouden op de bestuurder van Accolade Zorg. Als belangrijke ijkpunten bij 
het toezicht baseert de raad zich op de statutaire doelstelling, de maatschappelijke functie van de 
organisatie en de governancecode zorg. Strategische beleidsnotities dienen als het toetsen voor 
samenhang en consistentie van beleid. 

De RvT vergaderde in het verslagjaar vijf keer. Daarnaast vergaderden de commissie 
kwaliteit&veiligheid en de commissie financiën&vastgoed regelmatig ter voorbereiding op de 
vergaderingen van de RvT en naar aanleiding van de kwartaal- en jaarrapporten. De jaarlijkse 
studiedag is door de coronamaatregelen niet doorgegaan.

Om een beeld te krijgen hoe het beleid in de praktijk uitwerkt bezoeken leden van de raad jaarlijks 
de locaties van de organisatie waar zij aandachtsfunctionaris voor zijn. Ook is er twee keer per jaar 
overleg met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad en jaarlijks met het managementteam.
Verder is er ter voorbereiding op het jaarlijks functioneringsgesprek met de bestuurder gesproken 
met de verschillende gremia of hun vertegenwoordigers.

De samenstelling van de raad wijzigde door het vertrek van de voorzitter Jaap Kamphorst als 
gevolg van het einde van zijn zittingstermijnen. Hij werd per 1 januari 2020 opgevolgd door Philip 
Miedema die tot dan lid was van de commissie financiën&vastgoed. Drie leden, de heer Rutger 
Kriek, mevrouw Annelies Meijnhardt en mevrouw Jannine van Schothorst werden na een evaluatie 
benoemd voor een tweede termijn van vier jaar. De ontstane vacature werd in februari ingevuld 
door Chris Rupke. Gezien het grote belang van de kwaliteit van zorg en het gezonde evenwicht 
tussen zorg en bedrijfsvoering in de raad is gekozen om de raad met een zetel uit te breiden. Deze 
plek wordt sinds juni ingevuld door mevrouw Berber Wesseling. Daarmee was op 31 december  
2020 de samenstelling als volgt:
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• ir. Rutger Kriek (lid commissie financiën&vastgoed) 

• mr. Annelies Meijnhardt (lid commissie remuneratie&governance) 

• drs. Philip Miedema, voorzitter (voorzitter commissie remuneratie&governance) 

• drs. Chris Rupke (voorzitter commissie financiën&vastgoed)

• Jannine van Schothorst MSc, vicevoorzitter (voorzitter commissie kwaliteit&veiligheid)

• drs. Berber Wesseling MSM (lid commissie kwaliteit&veiligheid

Na een studiedag in 2019 over het Strategische Huisvestingsplan is dit document in zijn definitieve 
vorm besproken en goedgekeurd. De raad hecht eraan dat huisvesting op alle locaties goed is 
en voorziet in de vraag van de toekomst. Om investeringsbeslissingen voor een locatie goed te 
keuren wil zij daarom de totale investeringsbehoefte voor de komende jaren in beeld hebben, 
zicht hebben op de totale toekomstige portfolio en de samenhang tussen de plannen. Het 
Strategische Huisvestingsplan biedt dit totaalbeeld en de daarbij behorende investerings- en 
financieringsbehoefte. Individuele projectontwikkelingen zullen de komende jaren tegen deze 
achtergrond worden beoordeeld, te beginnen bij de plannen voor de locatie Amandelboom.

In diverse vergaderingen is het personeelsbeleid aan de orde geweest. Het tekort aan personeel, 
de inzet van personeel-niet-in-loondienst, het binden en boeien van (nieuwe) medewerkers, 
de stand van zaken rond zelforganisatie, de functiemix en vormgeving van identiteit zijn in hun 
onderlinge samenhang besproken. Het programma “Huis van werkvermogen” zal de komende 
tijd verder ontwikkeld worden. De raad zal dit belangstellend volgen. De basis van goede zorg 
ligt bij voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Veel aandacht is besteed aan 
de kwaliteit van zorg aan de hand van de kwartaalrapportages. Deze rapportages hebben als 
basis de PDCA-cyclus. De raad hecht eraan dat er binnen de organisatie voortdurend wordt 
geleerd en de zorgprocessen worden verbeterd waar mogelijk en nodig. Ook de uitkomsten van 
het cliënttevredenheidsonderzoek, de resultaten op Zorgkaart Nederland, de klachten, en de 
incidenten werden regelmatig besproken. Verder stond de voortgang van de verbeterplannen 
naar aanleiding van de IGJ-bezoeken uit 2019 op de agenda. Om professionele zorg in het primair 
proces te kunnen leveren is een professionele ondersteuning noodzakelijk. In 2020 is er een 
onderzoek geweest naar de noodzakelijk invulling van deze ondersteuning. De raad is van de 
uitkomsten op te hoogte gesteld en heeft gespard met de bestuurder over de te nemen stappen.
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Verder zijn de volgende onderwerpen besproken:

• financiële kwartaalrapportages

• zorginhoudelijke kwartaalrapportages

• voortgang naar aanleiding van IGJ bezoeken 2019

• jaarverslag 2019

• HR-project: Huis van Werkvermogen

• Uitkomsten medewerkerstevredenheidsonderzoek

• Uitkomsten cliëntentevredenheidsonderzoek

• Kaderbrief 2021

• Meerjarenbegroting 2021-2015

• Interim managementletter 2020

• Interne benchmark Accolade Zorg

• Toezichtvisie Raad van Toezicht

En heeft de raad aan de volgende zaken zijn goedkeuring gegeven:

• Strategisch Huisvestingsplan

• Klasse indeling WNT 2020 en indexering

• Jaarrekening 2019

• Wijziging treasurystatuut en het opnieuw afsluiten van leningen

• Kwaliteitsjaarplan 2021

• Begroting 2021

• Statutenwijziging i.v.m. zorgvrijstelling voor vennootschapsbelasting

We zijn dankbaar dat we ook in dit bijzondere jaar ons werk als toezichthouder konden die in 
constructieve samenwerken met de bestuurder en alle overige betrokkenen. 
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Cliëntenraad 

Binnen Accolade Zorg zijn regionaal en centraal cliëntenraden actief. De Centrale Cliëntenraad 
bestaat op 31 december 2020 uit: mevrouw H.G. van Berkum (onafhankelijk voorzitter), mevrouw L. 
Bezemer, de heer D.K.J. Boersma, de heer G. van der Perk, de heer R. Postma, mevrouw S. Schruijer, 
de heer J. Snoek, de heer K. Veling en de heer A.G. Weerstand. De raad vergaderde vier keer in 
plaats van de geplande zes keer. Ook waren er vier overlegvergaderingen met de bestuurder. 
Daarnaast was een afvaardiging van de CCR aanwezig bij de halfjaarlijkse gesprekken met het 
zorgkantoor.

De CCR heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:

•  Strategisch huisvestingsplan

•  Intern auditprogramma

•  Kaderbrief 2021

•  Bezoekersregeling (ivm coronacrisis)

•  Jaarplan en begroting 2021

•  Invoering MIKZO 

Ondernemingsraad 

Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2020: Luc Apperloo, Lianne Faber, Doutzen 
Hoekstra, Arie Post, Sander Scherrenberg, Dianne Boorsma, Stefan Grasdijk, Jolanda Kooy, 
Eisje Jongsma. Op 14 april 2020 (tussentijds) en 1 december 2020 (regulier) zijn er verkiezingen 
gehouden. Op 14 april 2020 zijn verkozen Dianne Boorsma en Stefan Grasdijk. Op 1 december 
2020 zijn verkozen Eisje Jongsma, Jolanda Kooy en herkozen Doutzen Hoekstra en Luc Apperloo. 
Lieke de Groot heeft per 1 december 2020 afscheid genomen van de OR. Gedurende het 
verslagjaar is Sjoukje de Wit als ambtelijk secretaris aan de OR verbonden geweest. Er zijn vijf vaste 
commissies aan de OR verbonden. Naast OR-leden maken ook een aantal medewerkers, die geen 
lid zijn van de OR, deel uit van deze vaste commissies. 
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Er zijn vijf vaste commissies aan de OR verbonden. Naast OR-leden maken ook een aantal 
medewerkers, die geen lid zijn van de OR, deel uit van deze vaste commissies. 

Besproken onderwerpen:

•  Uitkomst MTO, functiemix 

•  Begroting 2021

•  Jaarverslag 2020

•  Bezoekregeling 

•  Kwartaalrapportages bedrijfsvoering en kwaliteit

•  Invulling van rol zorgverantwoordelijke in de functies van Accolade Zorg 

•  Uitkomsten project vitaliteit en werkplezier 

•  Doorontwikkeling zelforganisatie 

•  Corona-evaluatie 

•  Uitwerking zorgbonus  

Uitgebrachte adviezen:

•  Herinrichting ondersteunende diensten

•  Strategisch huisvestingsplan

•  Kwaliteitsjaarplan

Instemming:

De OR heeft een instemmingsverzoek voor een thuiswerkregeling behandeld. Ook een procedure 
ziekteverzuimbegeleiding. Afhankelijk van het onderwerp had de OR daarbij aandachtspunten en 
verzoeken tot evaluatie binnen een bepaalde termijn:

De OR heeft in het verslagjaar twaalf keer vergaderd. Er vonden zes overlegvergaderingen met de 
bestuurder plaats. De algemene gang van zaken is besproken in aanwezigheid van leden van de 
Raad van Toezicht. De OR is twee dagen als geheel op scholing geweest. Daarnaast hebben 
OR- leden individuele scholing gevolgd. 
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VAR

De VAR bestond op 31 december 2020 uit: Ilse van Amerongen, Alie Geerts, Jeanette van 
Heukelum, Wiltiene den Hollander, Joke Meijer, Margreet Meuleman (voorzitter) en Matthea 
Wolters.

De VAR adviseert gevraagd en ongevraagd de bestuurder en/of het managementteam van 
Accolade over onderwerpen die het vakgebied van verpleegkundigen, verzorgenden en 
welzijnswerkers betreffen. Daarnaast heeft de voorzitter van de VAR eens per twee maanden 
overleg met de bestuurder. 

De VAR heeft in 2020 over de volgende onderwerpen advies uitgebracht: 

• Invoering classificatiesysteem (MIKZO)

• Ondersteuning kwaliteitsverpleegkundigen 

• Bezoekregeling, noodplan

• Jaarplan 2021

In verband met de coronacrisis hebben de VAR-leden regelmatig vergaderd om de situatie in 
de verschillende locaties/regio’s met elkaar te bespreken en daarbij van elkaar te leren. Ook 
hebben de leden een trainingsdag gehad over de rol, positionering en werkwijze van de VAR en 
participeerden VAR-leden in de werkgroep methodisch werken, de ethische commissie en de 
projectgroep optimalisatie ONS.

3.6. Personeel

Huis van werkvermogen

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers met plezier hun werk doen en zich kunnen blijven 
ontwikkelen. Zo is het mogelijk om kwalitatief goede zorg te leveren. In 2020 is verder gebouwd 
aan het ‘huis van werkvermogen’ , hierin komen de competenties van de medewerker, de 
gezondheidszorg en het werken in de zorg aan bod.

Zo is er ruim aandacht voor nieuw personeel. De organisatiebuddy zorgt dat nieuwe medewerkers 
bekend worden met de organisatie en andersom. Een ander onderdeel is de Accolade Academie. 
Op individueel niveau en op teamniveau kunnen medewerkers hier verder leren en ontwikkelen.
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Invloed van Corona

Corona heeft veel invloed gehad op de medewerkers van Accolade. Er waren veel extra 
maatregelen, de gebruikelijke coronaregels. De invloed van corona was het meest merkbaar op de 
isolatieafdelingen waar medewerkers volledig ingepakt aan het werk moesten. Ook is er in 2020 
veel meer thuisgewerkt. Dit heeft er voor gezorgd dat digitaal werken en vergaderen versneld zijn 
doorontwikkeld. Corona vraagt om veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We zijn blij dat de 
medewerkers dit hebben kunnen leveren.

Digitalisering

In 2020 zijn er veel initiatieven geweest om de digitale informatie op orde te brengen. 
Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van google drive, de overzetting van alle protocollen en 
regelingen naar een nieuw documentbeheersysteem en de verdere implementatie van het 
personeelsinformatiesysteem Afas. 

Wij vinden het voor nu en voor de toekomst belangrijk dat onze medewerkers digitaal vaardig zijn. 
Om medewerkers te ondersteunen en hun digitale vaardigheid te verbeteren is de functie van 
digicoach verder vormgegeven.

Aantallen, verloop en verzuim

Het aantal cliëntgebonden functionarissen in fte (fulltime-eenheden) is gestegen van 322,34 vorig 
jaar naar 343,47 in 2020. Hiervan werken er 37 fte in de beroepsbegeleide leerweg. Het totaal 
aantal medewerkers is toegenomen met 44 medewerkers naar 805 met in totaal 443,02 fte. 93 
medewerkers hebben bij Accolade gewerkt buiten de loondienstconstructie. We willen het liefst 
bouwen met personeel dat werkt vanuit dienstverband en de inhuur zoveel mogelijk reduceren. 

Naast betaalde werknemers zijn er ruim 400 vrijwilligers actief bij Accolade Zorg.

Het verloop is vergeleken met vorig jaar iets afgenomen, maar nog steeds erg hoog met 18,14%, 
dit zijn 146 medewerkers. Voor 2021 willen we verder bouwen aan het Huis van werkvermogen om 
voldoende en vaardige werknemers aan Accolade te verbinden.

Naast het hoge verloop hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Verzorgenden IG, 
niveau 3, zijn moeilijk te vinden. Accolade werft daarom actief zij-instromers en biedt een verkort 
leerwerktraject aan van 1,5 jaar. Na deze 1,5 jaar ontvangen de zij-instromers een diploma en wordt 
hen een vast contract aangeboden.

Het verzuim was in 2020 6,6 %. Dat is een stijging met 0,2% ten opzichte van vorig jaar en daarmee 
zien we dat corona maar een kleine invloed heeft gehad op het verzuim. Het verzuim bij Accolade 
ligt lager dan gemiddeld in de sector (7,37%), maar de realisatie van een laag verzuim blijft ook 
komend jaar een speerpunt. 
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3.7 Technische innovatie

Transitie naar G-suite 

De ICT-inrichting blijven we vernieuwen, zodat onze medwerkers zo goed mogelijk hun werk 
kunnen doen. In 2020 is voor de laatste organisatieonderdelen de migratie naar een nieuwe 
digitale omgeving (G-suite) gerealiseerd. Door de verhuizing naar de cloud is een grote 
dataveiligheid gecreëerd, maar het betekent ook een nieuwe manier van werken voor al onze 
medewerkers. Digicoaches zijn aangesteld om medewerkers hierin te ondersteunen

Duurzaamheid

Er is in 2020 op beperkte schaal gewerkt aan de duurzaamheidsagenda, zoals die twee jaar 
geleden met begeleiding van Urgenda is opgesteld. Locatie de Wijngaard werd afgelopen jaar 
voorzien van 1000 zonnepanelen en een groot deel van de verlichting bestaat nu uit ledlampen. 
In 2021 wordt opnieuw gekeken hoe het duurzaamheidsproject binnen Accolade verder vorm en 
inhoud moet krijgen. 

Managementdashboard 

Managementinformatie op één centrale plek weergeven, dat was onze ambitie voor 2020. In 2020 
is na een selectieproces een keuze gemaakt voor een nieuwe business intelligence-tool en is deze 
ingericht met managementinformatie. Deze bi-tool wordt verder uitgebouwd, waarbij in 2021 de 
focus ligt op de weergave van kwaliteitsindicatoren. 

ONS

In 2019 zijn we overgegaan op een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD):ONS. De 
implementatie is niet geheel naar wens verlopen en daarom hebben we in 2020 de schouders 
eronder gezet om het gebruik van ONS te optimaliseren. Dit proces is in een versnelling gekomen 
toen in september de werkgroep ONS optimalisatie werd opgericht. Deze werkgroep heeft in korte 
tijd veel verbeteringen doorgevoerd en nieuwe mogelijkheden uitgerold en werkt momenteel o.a. 
aan de inrichting van het MIKZO-classificatiesysteem. 

Kwaliteitshandboek

In 2019 was er een update van het kwaliteitshandboek. Er is gekeken welke protocollen geschrapt 
konden worden en welke verbeterd. Er is een nieuwe applicatie in gebruik genomen. In 2020 is een 
deel van de protocollen en werkinstructies overgezet naar deze applicatie. In 2021 zal hier verder 
aan gewerkt worden, zodat het kwaliteitshandboek goed en makkelijk te gebruiken is.
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De Kojo

Na een positief verlopen proefperiode heeft onze behandeldienst geïnvesteerd in de Kojo, een 
computer met oogbesturing. De gebruiker kan door naar het scherm te kijken dingen ‘aanklikken’ 
door middel van pupildetectie. De Kojo is speciaal gemaakt voor mensen met ernstige motorische 
beperkingen en spraakproblemen. Hij zal voornamelijk ingezet worden voor de LBS-cliënten, maar 
is ook breder inzetbaar. Dit geeft cliënten de mogelijkheid basis-communicatievaardigheden aan 
te leren en interactie te hebben met de omgeving. Daarnaast kan er plezier worden beleefd aan het 
spelen van een spel op het scherm.

3.8. Tevredenheidsonderzoek

Ieder jaar doen we onderzoek naar de ervaringen van onze cliënten en medewerkers. Er is een 
tevredenheidsonderzoek geweest onder intramurale cliënten. Hieruit kwam naar voren dat 
cliënten meer aanbod in dagbesteding willen, meer willen bewegen en meer willen meedenken 
over zorg en behandeling. Deze punten zijn input geweest voor het kwaliteitsjaarplan voor 2021 en 
hebben geresulteerd in het opnemen van ‘samen beslissen’ als traject voor de behandeldienst en 
het opnieuw onderzoeken van ons welzijnsbeleid. 

De NPS score van Accolade was een 8,24. Dit is het antwoord op de vraag: ‘zou u Accolade 
aanbevelen bij mensen met eenzelfde aandoening of gezondheidsklachten?’ 

In de thuiszorg voeren we ieder jaar het PREM tevredenheidsonderzoek uit. De resultaten van de 
PREM worden besproken in de desbetreffende teams met regiomanager en waar mogelijk worden 
er acties uitgezet naar aanleiding van de resultaten. 

Het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) levert belangrijke informatie voor onze 
organisatie. Resultaten uit het MTO hebben geleid tot het Huis van Werkvermogen en hieraan 
gerelateerde projecten.
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Afkortingen

fulltime equivalent

google suite

informatie- en communicatietechnologie

internationale organisatie voor standaardisatie

instellingen voor verpleging en verzorging Utrecht

kritieke prestatie indicator

langdurigbewustzijnsstoornis

meedoen (organisatie die mensen met een beperking ondersteunt)

meetinstrument kwaliteit van zorg

medewerkerstevredenheidsonderzoek

niet-aangeboren hersenletsel

net promotor score

persoonlijke beschermingsmiddelen 

personeel niet in loondienst

patiënt reported experience measurement

regionaal overleg acute zorgketen

verpleegkundige adviesraad

verzorgende individuele gezondheid

verpleging, verzorging en thuiszorg

wet langdurige zorg

werkkostenregeling

wet normering topinkomens

zelfstandige zonder personeel

fte  

g-suite  

ICT  

ISO  

IVVU  

KPI  

LBS 

MEE  

MIKZO  

MTO  

NAH  

NPS  

PBM  

PNIL  

PREM  

ROAZ  

VAR  

VIG  

VVT  

WlZ  

WKR  

WNT  

ZZP  



“Als er voor 
de verzorging 
en liefdevolle 
aandacht een 11 
zou zijn, dan zou 
ik die geven.”




