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Voor u ligt het Jaarverslag 2019 van Accolade Zorg. Mooi om verslag te kunnen doen van de prestaties
in het afgelopen jaar. Tegelijkertijd vindt Accolade het ook belangrijk verant-woording af te leggen. Er is
daarom gekozen om het bestuursverslag en kwaliteitsverslag te bundelen in één document.
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Voorwoord bestuurder

1 Profiel van de organisatie

2019 was voor Accolade het jaar van ‘de kwaliteitsgelden’. Enthousiast waren we in 2018 al
begonnen met het aantrekken van extra collega’s in de veronderstelling dat deze in 2019 vanuit de
kwaliteitsgelden betaald zouden worden. De begroting van 2019 was daar ook op gebaseerd. Nadat
begin 2019 bleek dat de regelgeving anders geïnterpreteerd moest worden, bleef het lang onzeker of
Accolade wel in aanmerking kwam voor kwaliteitsgelden. Na een intensieve lobby kwam in oktober
het bericht dat ‘er gemotiveerd mocht worden afgeweken van de criteria’ en kregen we alsnog gelden
toegekend. Hiermee ontstond er voor 2019 en komende jaren weer ruimte om te investeren in extra
collega’s.
In 2019 hebben we ook mooie stappen gezet om de koers van Accolade voor de komende jaren aan
te scherpen. Met input van veel collega’s en de medezeggenschap is het strategisch beleidsplan voor
de periode 2020-2022 opgesteld. Speerpunten als collega’s centraal, versterken van onze christelijke
identiteit en versterken van onze positie in het netwerk zullen de komende jaren extra aandacht
krijgen.
Er is hard gewerkt op het gebied van huisvesting. Na een lange periode van voorbereiding is de
verbouwing van Villa l’Abri van start gegaan. In Assen is onze nieuwe locatie ArendState feestelijk
in gebruik genomen. Het strategisch huisvestingsplan is geactualiseerd en zal begin 2020 worden
vastgesteld.
Met de implementatie van Afas en Nedap is een groot deel van de ICT-strategie, die we in 2018 hebben
opgesteld, gerealiseerd. Het waren omvangrijke implementatietrajecten die veel inspanningen vergden
en een waardevolle verbetering betekenen in de ondersteuning van het dagelijkse werk. Bovendien zijn
belangrijke verbeteringen doorgevoerd om (data-)veiligheid te vergroten.
Continu verbeteren we zorg en welzijn. Zo hebben we kwartaalgesprekken geïntroduceerd, waarin we
de geleverde zorg bespreken. Op die manier kunnen we voortdurend van elkaar leren en verbeteren.
Een nog prille maar belangrijke ontwikkeling. Ook het bespreken van complexe situaties in het moreel
beraad is een waardevolle ontwikkeling. Op die manier kunnen we goede afwegingen maken in soms
tegenstrijdige en complexe situaties.

1.1 Algemene gegevens
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

1.2 Structuur van de organisatie
Bestuursstructuur:
De stichting kent de volgende organen:
• de Raad van Bestuur, zijnde het bestuur in de zin van de wet
• de Raad van Toezicht
• de Ondernemingsraad
• centrale cliëntenraad en cliëntenraden per regio.

Landelijke trends gaan ook aan Accolade niet voorbij. U kunt bijvoorbeeld denken aan toenemende
druk op de wachtlijst, vanwege toenemende zorgzwaarte van cliënten. Ook is schaarste op de
arbeidsmarkt een groot thema. We zien het als onze verantwoordelijkheid om hieraan onze bijdrage te
leveren.

Accolade Zorg is werkzaam in de regio’s:
 Amersfoort: Hart van Vathorst
 Assen: woonzorgcentrum ArendState
 De Bilt: woonzorgcentrum d’Amandelboom
 Bodegraven: Wierickehoeve
 Zeist: verpleeghuis de Wijngaard en Villa l’Abri

2019: een jaar waarin er veel was om voor te danken. Zoveel mooie momenten in de relaties met
bewoners en cliënten, in de samenwerking met collega’s en vrijwilligers, in de ontmoeting met mensen
die op ons pad kwamen. Ik ben dankbaar dat we iets van Gods liefde mochten doorgeven in onze
liefdevolle zorg aan mensen.

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 deze
cliënten thuiszorg.

Anne Bosman,
bestuurder

Accolade is gespecialiseerd in:
• 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.
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Cliëntgebonden functies

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
Dagopvang/dagbesteding
Thuiszorg
Zorg met verblijf
Volledig pakket thuis
Extramurale behandeling

31-12-2017
47
119
294
69
3

31-12-2018
46
160
299
67
9

31-12-2019
66
212
324
59
12

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

31-12-2017
686
37
12
430

31-12-2018
758
33
36
445

31-12-2019
761
35
99*
442

*stijging t.o.v. voorgaande jaren is mede gevolg van wijziging beleid, namelijk dat alle medewerkers die toegang
moeten hebben tot de systemen van Accolade, eerst in Afas worden ingevoerd.
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Functies in fte*

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

Behandelaars

17,58

16,75

17,67

Leerling niveau 2-6

28,45

39,39

42,36

Niveau 1 en 2

38,46

40,72

39,25

Niveau 3

165,53

167,19

147,03

Niveau 4 en hoger

30,97

32,94

49,45

Welzijn

21,11

24,89

26,58

Totaal

302,1

321,89

322,34

*dit zijn de fte’s op peildatum van personeel in loondienst. NB: dit is niet hetzelfde als het aantal verloonde fte’s.

Overige personeelsgegevens

Parttimefactor

56,5

0,55

0,55

Gemiddelde
contractsomgang in fte

Verzuimpercentage

4,6

5,7

6,4

Is exclusief verzuim t.g.v.
zwangerschap

Verlooppercentage

13,1

16,2

21,8

Excl. stagiaires en personeel niet-in-loondienst

Personeelskostenratio

66,3

69,7

69,9

Personeelskosten % van de
opbrengsten

2 Inspanningen en Prestaties
2.1 Algemeen beleid (voortgang strategische route)
Het beleidsplan 2015-2020 Christelijke zorg heeft ons hart bepaalde voor een deel de strategische route
van Accolade in 2019. Voor een deel, omdat eind 2018 werd geconstateerd dat het goed zou zijn de
doelstellingen van het lopende beleidsplan te herijken. Het opstellen van een nieuw beleidsplan 20202022 kreeg zijn beslag in 2019. Daarin zijn de in 2014 geformuleerde ambities meer in lijn gebracht met
de ontwikkeling die Accolade doormaakt.
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Invulling beleidsplan 2015-2020
Het lopende beleidsplan vertaalde het motto Christelijke zorg heeft ons hart in drie ambities:
ü Accolade is een beweging van christelijke zorg, Accolade bouwt aan die beweging
ü Accolade is een oriëntatiepunt voor andere organisaties, kerken en informele zorg
ü De (informele) christelijke zorg in Nederland is fors toegenomen.
In deze beleidsperiode is gebouwd aan christelijke zorg door het realiseren van een Accolade-locatie in
Amersfoort (Hart van Vathorst), door de ingebruikname van de nieuwbouw ArendState in Assen, en de
uitbreiding met Villa l’Abri in Zeist en Wierickehoeve in Bodegraven als Accolade-locaties. Per 1 januari
2019 is de stichting Villa l’Abri gefuseerd met stichting Accolade Zorg, waarmee Villa l’Abri ook juridisch
deel uitmaakt van Accolade Zorg.
Belangrijke thema’s in 2019
Het tot stand brengen van een beweging en het zijn van een oriëntatiepunt kregen niet de uitwerking
die ons in 2014 voor ogen stond. De aandacht en energie was vooral intern nodig. Dat gold zeker in
2019. We noemen hier zes onderwerpen.
• Het implementeren van een geheel nieuwe ICT-infrastructuur met nieuwe applicaties (Afas,
ONS en Google-G-suite). In 2018 was de nieuwe strategie met de bijbehorende agenda
vastgesteld. Doelen: versterken veiligheid, betrouwbaarheid en gemak voor gebruikers.
Hiermee is in 2019 een grote stap gezet. 2020 staat in het teken van optimalisatie van ONS en
Afas en de volledige overgang naar Google-G-suite. Daarbij hoort ook het implementeren van
CarenZorgt, waarmee (het netwerk van) cliënten direct toegang heeft tot het cliëntdossier en
overdracht en communicatie rechtstreeks en gemakkelijker wordt gemaakt.
• De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor Accolade voelbaar. Gelukkig lukt het telkens nog om
voldoende mensen te krijgen, maar hier moet wel harder voor gewerkt worden, Ook plegen
we meer inzet om medewerkers te behouden. Dat is reden voor het volgende speerpunt
in het nieuwe beleidsplan: collega’s in het middelpunt. Om de vitaliteit van medewerkers te
bevorderen is in 2019 het ‘Werkhuis Accolade’ geïntroduceerd, met een aantal tools die helpen
bij duurzame inzetbaarheid. In 2020 wordt dat aangevuld met het ‘Programma Huis van
Werkvermogen’.
• De toenemende zorgzwaarte en complexiteit van de zorg vraagt om een andere
functiemix. Het heeft geleid tot differentiatie in de functie van verpleegkundige. Naast
verpleegkundigen in de teams zijn er kwaliteitsverpleegkundigen (hbo-niveau 6) aangenomen
om de kwaliteit van zorg in deze complexe situaties te kunnen waarborgen. Zij zullen
teams coachen, teamverpleegkundigen ondersteunen en regiomanagers adviseren. De
kwaliteitsverpleegkundigen zijn verenigd in een vakgroep om elkaar te versterken in hun rol
en om interregionaal van elkaar te leren.

• Het opstellen van een nieuw strategisch huisvestingsplan (SHP). In het lopende SHP (20152020) was een renovatie van de locatie Amandelboom opgenomen. Dat leidde in 2018 tot
een plan voor herontwikkeling, wat omvangrijker en kostbaarder was dan in 2014 voorzien.
Een nieuw SHP met een doorkijk tot 2038 moet aantonen wat financieel haalbaar is. In het
SHP zijn met name de visie op wonen en de (financiële) haalbaarheid van herontwikkeling
Amandelboom en op termijn De Wijngaard uitgewerkt, onderzocht en doorgerekend.
• Inrichting centrale ondersteunde diensten. Vanwege het vertrek en aanstaande pensionering
van een aantal medewerkers in de centrale ondersteunende diensten van Accolade lieten
we onderzoeken hoe we deze diensten het beste kunnen inrichten. Op zo’n manier dat die
bij onze organisatie en ontwikkeling past. Via deskresearch en een aantal gesprekken met
medewerkers heeft dat een advies opgeleverd. De kern daarvan is om P&O, servicecentrum
en een aantal functies in het bestuursbureau samen te voegen tot een Advies- en
servicecentrum. Ook is het advies om de functie beleidsmedewerker te vervangen door
de functie bestuurssecretaris. In januari 2020 wordt een voorgenomen besluit hierover
voorgelegd aan de OR.
Beleidsplan 2020-2022
In de loop van 2019 is een nieuw beleidsplan (2020-2022) tot stand gekomen met als motto: Zorg met
een goed vooruitzicht. Dit plan is uitgewerkt in vier ambities met bijbehorende speerpunten. Deze zijn
opgenomen in de kaderbrief en vormen de basis voor de jaarplannen 2020.

Ambitie

Speerpunten

Onderscheidende christelijke zorg

• Structureel inspireren en ontwikkelen van
concrete handvatten voor identiteit
• Contacten met kerken intensiveren
• Bieden van goede palliatieve zorg

Maatschappelijke inbedding

• Actief in het gemeentelijke netwerk,
contacten met andere zorgaanbieders en
lokale kerken
• Actief in zorgketens om zorginhoudelijke
afstemming te verbeteren
• Intensieve samenwerking met
opleidingsinstituten om mensen op te leiden
voor de zorgsector en voor Accolade

Collega’s in het middelpunt

• Stimuleren van gezonde werk-privébalans,
ontwikkelingskansen, ondernemerschap en
waardering van collega’s
• Werven van collega’s, waaronder
zij-instromers, door creatieve
arbeidsmarktbenadering, samenwerking met
opleidingen
• Actief werven en waarderen van vrijwilligers

Aanbieder van zorg en diensten thuis, wonen en
intramurale verpleeghuiszorg

• Jaarlijkse groei aantal thuiszorgcliënten
• Cliënten (breder) faciliteren zodat langer thuis
wonen ook echt mogelijk is.
• Verbeteren samenwerking zorg en
ondersteunende diensten t.b.v. de bewoners
en cliënten Herontwikkeling Amandelboom

• Leren gebeurt ook in de Stuurgroep Kwaliteit & Veiligheid. Deze stuurgroep is in 2019
ingesteld en heeft als doel om meer integraal te werken aan kwaliteit. Zij creëert verbinding
tussen de regio’s, zodat aanbevelingen uit audits Accoladebreed worden opgepakt. Daarnaast
heeft de stuurgroep een rol in het aanjagen en verbinden van werkgroepen en commissies. In
2020 wordt verkend of de stuurgroep mogelijk samengevoegd kan worden met de Vakgroep
Kwaliteitsverpleegkundigen.
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2.2 Ontwikkelingen (Stichting en Regio’s)
Regio Amersfoort
Kwaliteit van Zorg
Het team werd versterkt met een nieuwe regiomanager en nieuwe teamcoaches. Dat gaf de teams
meer ruimte om te werken aan de continue kwaliteit van zorg en bezig te zijn met de cliënten, zowel in
de NAH- als de PG-woongroepen en de dagbesteding ‘Werk en Ambacht’. De audit van Care en Quality
leverde dan ook slechts een paar kleine en makkelijk op te lossen aandachtspunten op. Voor de afdeling
NAH is samen met medewerkers, cliëntenraad en behandeldienst de keus gemaakt om te gaat werken
met de methodiek ‘Hooi op je Vork’.
Personeel
In het eerste kwartaal was er in Hart van Vathorst een hoog ziekteverzuim. In het bijzonder in de NAHteams. Actief beleid en medewerkers zelf actief laten re-integreren, leidde tot een significante daling
van het verzuim. Om de zelforganisatie meer te concretiseren, is met behulp van P&O een concreet
model ontwikkeld. Dat geeft medewerkers meer houvast.
Financieel
Door lage bedbezetting, te lage indicaties, hoog ziekteverzuim en hoge bedrijfslasten stond het
financieel resultaat onder druk. Op alle punten zijn in de loop van 2019 interventies gepleegd. We
keken kritisch naar de bedrijfslasten en dus ook naar de exploitatie van het horecadeel. In 2019 was
dit uitbesteed aan Bijzondere Gasten. Dit traject rondom visie en kosten moet begin 2020 tot resultaat
leiden.
Regio Assen
Opening ArendState
Eind 2018 is in Assen de nieuwe locatie ArendState in gebruik genomen. In juni 2019 was de feestelijke
opening. ArendState onderscheidt zich onder andere door moderne appartementen, technische
innovatie en de centrale ontmoetingsruimte vol levendigheid. In 2019 is verder vorm en inhoud
gegeven aan de inrichting van zorg- en dienstverleningsprocessen zoals die in de locatie werden
beoogd. De aanbevelingen uit het onderzoek van de cliëntfunctionaris zijn hierin meegenomen. Het
resultaat – een prachtige moderne en huiselijke locatie, in het centrum van de stad – maakt Accolade
trots.
Activiteiten
Het nieuwe gebouw voelt, na wat bouwkundige aanpassingen en aanloopproblemen, als een
‘warm nest’. Met ruimte voor nieuwe of vernieuwde activiteiten. Zo er is weer gestart met
herdenkingsbijeenkomsten voor overleden bewoners en er is dagbesteding opgezet voor bewoners
die behoefte hebben aan een prikkelarme omgeving. In november is een eerste ouderenevent
georganiseerd, met informatieve en ontspannende onderdelen. Daarvoor was grote belangstelling.
De nieuwe locatie nodigt ook uit om mee te doen en ons te laten zien bij stadsevenementen, zoals de
TT en de ouderenweek. De nieuwe locatie is daarnaast aanleiding om de dialoog met stakeholders en
politiek te intensiveren.
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Arbeidsmarkt en opleiden
Met ROC Menso Alting trekt Accolade Zorg gezamenlijk op bij het opleiden van de professionals van
de toekomst. Beide partijen vinden elkaar op het gebied van mensvisie en identiteit. Het gaat om de
opleidingen Maatschappelijk Verzorgende niveau 3 en Dienstverlening niveau 2, die binnen Accolade
College worden aangeboden. De instroom wordt bevorderd door onder andere speeddates. In 2020
zullen we speeddates ook inzetten om uit deze groep vakantie- en tijdelijke krachten te werven. De
samenwerking, waarbij onderwijs wordt gecreëerd in een reële arbeidssituatie, beschrijven we verder
in het gezamenlijke document ‘Vinden, boeien en binden’.
Regio Bodegraven
Woonzorgboerderij De Wierickehoeve is met dertien bewonerskamers een fijne plek om te wonen. De
boerderij kampte medio 2019 met een personeelstekort. Dat leverde de nodige uitdagingen op. Met
hulp van collega’s uit De Wijngaard en d’Amandelboom, uitzendkrachten en zzp’ers, kon het team de
continuïteit van de zorgverlening aan de bewoners garanderen.
Dankzij de inzet van recruiters konden we nieuwe medewerkers en een teamcoach aannemen. Hiermee
ontstond meer tijd om de bewonersdossiers goed bij te werken. Ook hebben bewoners en familie
weer een vaste contactverzorgende. Tot slot konden we de inzet uitgebreiden met uren van een
kwaliteitsverpleegkundige, mbo-verpleegkundige en welzijnsmedewerkers.
Er is geïnvesteerd in extra veiligheid voor bewoners en medewerkers via achterwacht door een
bewakingsdienst.
Het belangrijkste is dat er weer sprake is van werkplezier en een positieve sfeer in het team! Voor 2020
blijft er nog genoeg te doen. Denk aan een gezonde en duurzame exploitatie, verdere teambuilding
en maatschappelijke inbedding. Bovendien willen we ons inzetten voor duurzame tevredenheid bij
familieleden.
Regio De Bilt
Er zijn mooie stappen gezet op het gebied van zingeving en welzijn voor bewoners. De uren voor
geestelijke verzorger werden uitgebreid, zodat d’Amandelboom een eigen geestelijk verzorger kon
aantrekken. Het aantal vrijwilligers is fors toegenomen. Met name de groep vrijwilligers die zich wil
inzetten als maatje is gegroeid. Zij zetten zich in voor individuele aandacht aan bewoners.
Het inloopproject Cypres is helemaal ingeburgerd en wordt door de deelnemers positief gewaardeerd.
Veel zaken die in 2019 in gang gezet zijn, krijgen in 2020 een vervolg:
•
•
•
•

Aanpak ziekteverzuim en invullen vacatures
Zelforganisatie op teamniveau en multidisciplinaire samenwerking
Heldere positionering van de functie Kwaliteitsverpleegkundige
Structurele aandacht voor kennisontwikkeling via klinische lessen
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Regio Zeist
Villa l’Abri

Per 1 januari 2019 is de stichting Villa l’Abri gefuseerd met de stichting Accolade Zorg. In
de dagelijkse praktijk veranderde niet veel. De zorg en diensten zoals die sinds oktober
2014 werden verleend, waren al conform de standaarden zoals die ook bij Accolade
worden gehanteerd. Met de fusie wordt de Villa onderdeel van Accolade regio Zeist, zijn
medewerkers formeel in dienst van Accolade en is de Villa vertegenwoordigd in de cliënten- en
ondernemingsraad. Na een lange periode van voorbereiding is in juni de verbouwing van Villa
l’Abri gestart. Door de verbouwing wordt de villa uitgebreid met vier extra appartementen,
zodat er straks zeventien bewoners kunnen wonen. Hoewel er bewust voor is gekozen om
bewoners tijdens de verbouwing in l’Abri te laten blijven, in hun vertrouwde omgeving,
is er ook regelmatig overlast geweest voor de bewoners. We zijn trots dat door goede
communicatie en een optimistische instelling zowel bewoners als medewerkers zich hier goed
doorheen weten te slaan. In 2020 zal de verbouwing verder afgerond worden. We zien uit naar
het resultaat.
Inspectie Gezondheidszorg Jeugd
Zowel Villa l’Abri als De Wijngaard werden in 2019 bezocht door de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ). Het waren goede bezoeken, die voor beide locaties (en daarmee voor heel Accolade)
ook diverse aandachtspunten opleveren. Eén daarvan is het aantoonbaar methodisch werken. Bij
zo’n inspectiebezoek wordt het spanningsveld zichtbaar tussen de kwaliteit die bewoners en familie
ervaren en aantoonbare kwaliteit. Het is goed om aan beide te blijven werken. Het nieuwe elektronisch
cliëntendossier (ECD) helpt daarbij. Ook is organisatiebreed het SOEP-rapporteren (informatie die uit
contact met cliënt voortkomt noteren volgens de thema’s Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan)
opnieuw op de agenda gezet.
Doelgroepen
In 2019 heeft De Wijngaard zich ontwikkeld als expertisecentrum voor cliënten met een laagbewustzijnsstoornis (LBS). De behandeldienst heeft een visie geschreven voor deze doelgroep en
Accolade is toegetreden tot het netwerk EENnacoma. Dit netwerk wil de zorg voor mensen met ernstig
niet-aangeboren hersenletsel verbeteren. Door goedkeuring van de financieringsaanvraag konden
we extra investeren in behandelaren om deze doelgroep van de juiste zorg te kunnen voorzien. Onze
arts-specialist op dit thema speelt een belangrijke rol in de regio; ze deelt haar kennis via diverse media
en doet de diagnose voor alle LBS-cliënten in de regio. Zorg voor cliënten met een LBS is nog volop
in ontwikkeling en zal ook de komende jaren speciale aandacht vragen. Voor de doelgroep palliatief
is sterk ingezet op zingeving. Ook is er aandacht voor professionalisering in de ziekenhuisverplaatste
herstelzorg en de palliatieve zorg (ELV) op de woongroep Koriander.
Thuiszorg
De twee thuiszorgafdelingen van Accolade groeien. Dat blijft ook de ambitie voor de komende jaren.
In het Strategisch Beleidsplan 2020-2022 is een ambitie neergezet van 25 procent groei per jaar. We
realiseren ons dat dit doel alleen haalbaar is als we de bijbehorende personele bezetting weten te
vinden. In de regio Zeist is Curadomi thuiszorg gestopt met haar activiteiten. Curadomi (onderdeel
van Lelie Zorggroep) is een klein (1,5 fte) thuiszorgteam. De twintig klanten hebben ingestemd met
de overstap naar Accolade en komen graag bij ons in zorg. Mooi dat we op deze manier de christelijke
thuiszorg in Zeist kunnen behouden en versterken.
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Ontwikkelplannen
In Utrecht doet Accolade in IVVU-verband mee met drie ontwikkelplannen: digitaal vaardig,
innovatienetwerk en leerplatform REIN. Resultaat is onder andere dat alle locaties van Accolade een
eigen digicoach hebben. Ze bewijzen hun diensten, in deze periode waarin allerlei nieuwe applicaties
worden ingevoerd. In het kader van innovatie heeft een medewerker de masterclass Innovatie
afgerond. Vervolg is dat in 2020 een innovatieproject wordt uitgevoerd binnen Accolade. In de regio
Drenthe doet Accolade mee met een project ‘samen aan de slag met kwaliteit en arbeidsmarkt’ en
‘samen slimmer werken in ANW’.
Duurzaamheid
In een feestelijke bijeenkomst met provincie (Utrecht) en ministerie (VWS) heeft Accolade samen met
een aantal andere zorginstellingen de Green Deal getekend, een overeenkomst om te werken aan
duurzaamheid en het verbeteren van het milieu. Eén van de verplichtingen is om binnen twee jaar
het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg bereikt te hebben. De locaties De Wijngaard en
d’Amandelboom hebben inmiddels het bronzen keurmerk. Onze ambitie gaat echter verder dan de
verplichting: Accolade wil binnen die twee jaar voor alle locaties het zilveren keurmerk hebben. Als dat
lukt, is ook een deel van de aanbevelingen uit de duurzaamheidsscan die Urgenda bij Accolade heeft
uitgevoerd, gerealiseerd. Duurzaamheid is ook een thema bij het nadenken over de herontwikkeling
van d’Amandelboom en De Wijngaard. Op het grote platte dak van De Wijngaard liggen inmiddels de
eerste zonnepanelen en onze locatie ArendState is voorzien van zonnepanelen en een WKO-installatie.

2.3 Bedrijfsvoering (Resultaatontwikkeling, Vastgoed, Risicobeheersing)
Interimcontrole
De jaarlijkse interimcontrole van EY heeft plaatsgevonden in de week van 16 september 2019. De
bevindingen uit deze interimcontrole zijn omgezet in bestuursbesluiten. De belangrijkste bevindingen
betreffen de inkoop (contractbeheer en bestelprocedure), het actueel houden en kwantificeren van
risico-inventarisaties en borgen van het voldoen aan de contracteisen zorgverkoop. De acties die hieruit
voortvloeien worden geborgd door middel van de planning- & controlcyclus.
Kwaliteitsgelden
De overheid kent extra middelen toe om te voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In
totaal kende de overheid Accolade € 2,1 miljard toe, te verdelen over de jaren 2019 tot en met 2021. Het
zorgkantoor berekende de beschikbare gelden 2019 voor Accolade Zorg op een totaalbedrag van
€ 1.412.101. De uiteindelijke toekenning gebeurt op basis van aanwijsbare extra inzet van zorgpersoneel
ten opzichte van het peiljaar 2018. In de loop van 2018 is extra personeel aangetrokken, vooruitlopend
op het verkrijgen van extra middelen. Dit bleek een nadelig effect te hebben op de toekenning van
kwaliteitsgelden in 2019. De hogere uitgaven aan personeelskosten in 2018 betekenden minder
stijging in 2019, en juist dat deel komt voor kwaliteitsgelden in aanmerking. Accolade heeft hiermee
nadrukkelijk naar de geest, maar zoals in 2019 bleek, niet naar de letter van de wet gehandeld. Via een
intensieve lobby bij zorgkantoor en politiek mocht Accolade, zoals in oktober 2019 bekend werd, via
‘gemotiveerd afwijken’ de basis verleggen met een bedrag van € 608.864. Dit gaf een positief effect
op de zorgexploitatie. Mede door het verleggen van deze basis, de inzet van meer zorgpersoneel en
andere uitgaven die de kwaliteit van de zorg verhogen, heeft Accolade Zorg in 2019 een totaalbedrag
van € 1.062,161 aan kwaliteitsgelden ingeboekt.
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Resultaatontwikkeling
Eén van de doelen van de organisatie is een normale en structureel gezonde bedrijfsvoering. Toen
begin 2019 bleek dat door de gehanteerde rekenmethodiek het vooruitlopen op de kwaliteitsgelden
Accolade zou gaan tegenwerken, is een herziene begroting voor 2019 opgemaakt. In deze herziene
begroting, die is opgesteld na het eerste kwartaal 2019, werd ingezet op een toevoeging van € 438.455
uit de zorgexploitatie aan het eigen vermogen. Daarnaast werd een resultaat begroot op vastgoed
van € 577.166. Hierbij moet worden aangetekend dat het verloop van het eerste kwartaal 2019 reeds
een negatief resultaat op de zorgexploitatie liet zien, met de verwachting dat dat in de loop van het
jaar niet meer goedgemaakt zou worden. Het uiteindelijk behaalde resultaat 2019 (waarbij rekening is
gehouden met de toch nog ontvangen kwaliteitsgelden) is € 752.618. Die bedrag bestaat uit resultaat
op zorg € 359.181 en resultaat op vastgoed € 393.437.
Planning- & controlcyclus
In 2019 is de planning- & controlcyclus gevolgd, net als in enkele voorgaande jaren. Diverse commissies
en auditoren leveren vanuit analyses, audits en benchmark aanbevelingen. De aanbevelingen worden
besproken in een kwartaalgesprek met de bestuurder. Daarop verantwoordt de manager de genomen
maatregelen in zijn of haar jaarplanvoortgang. Zo worden verbeteringen geborgd en heeft de
bestuurder stuur- en beheersinstrumenten in handen.
Administratieve Organisatie en Interne Controle
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 ook in 2019
deze regelgeving uitgevoerd. Onder andere door het uitvoeren van interne AO/IC-audits.
Vastgoed
De budgettaire vergoeding voor kapitaallasten (afschrijving, huur + rente) ligt hoger dan de werkelijke
kosten. Dat verschil is onderdeel van het eigen vermogen. Binnen dit 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.
In 2019 is gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw strategisch huisvestingsplan. Dit mede
met het oog op een herontwikkeling locatie d’Amandelboom. Rekening houdend met een mogelijke
vernieuwbouw/renovatie van De Wijngaard over tien jaar, is daarbij tevens een meerjarenbegroting
opgemaakt. Doorrekening van de plannen laat zien dat Accolade binnen bepaalde randvoorwaarden
beide ontwikkelingen in eigen beheer kan realiseren. Daarbij dienen in de komende jaren de nodige
kasstromen gegenereerd te worden, waarbij begrotingsdiscipline noodzakelijk is.
Begroting 2020 en weerstandsvermogen
In de vergadering van de Raad van Toezicht van 2 december 2019 zijn het jaarplan, dat door de
bestuurder was vastgesteld, en de begroting 2020 voor Stichting Accolade Zorg goedgekeurd. Deze
vastgestelde en goedgekeurde begroting 2020 sluit met een positief saldo van afgerond € 1.341.033.
Dit begrote resultaat is onder te verdelen in:
• resultaat Wlz-exploitatie inclusief begrote toevoeging eigen vermogen 			

€ 453.383

Fiscus
Bij de controle loonheffingen is specifiek gecontroleerd op de toepassing WKR, inzet zzp’ers,
vrijwilligers en privégebruik auto’s. Het onderzoek bevindt zich in de laatste fase en zal naar
verwachting medio 2020 afgerond zijn.
Financieel beleid
Financiers en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) stellen eisen voor het borgen en
verstrekken van financiering. Zij houden daarbij rekening met veranderende regelgeving en
omgevingsfactoren. Accolade Zorg speelt hierop in en stuurt op de volgende ratio’s om binnen de
gewenste normen te blijven.

Omschrijving

Score 2017

Score 2018

Score 2019

Normscore

1. Solvabiliteit - balansratio
2. DSCR
3. Netto schuld / EBITDA
4. Loan-to-value
5. Resultaatratio
6. ICR

29,4
2,64
4,65
65,3
3,0
2,50

26,0
2,18
6,69
71,6
1,7
1,84

28,0
2,37
4,72
72,4
2,0
2,11

>25,0
>1,50
<5,50
<70,0
>1,5
>2,00

Kasstromen en financieringsbehoefte
Voor de nieuwbouw in Assen zijn in 2018 een drietal geborgde leningen afgesloten voor de som van
€ 12.150.000. Dit werd mogelijk gemaakt omdat in datzelfde jaar Stichting Accolade Zorg deelname
verkreeg aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De deelname aan en borging via het WFZ
heeft verder tot gevolg gehad dat de zekerheden voor het WFZ en de financiers zijn herverdeeld. Dat
is gedaan door middel van een hypotheek op alle in gebruik zijnde gebouwen in eigendom, en een
pandakte op alle roerende goederen. Alle financiers van Accolade Zorg delen in deze zekerheden, zoals
beschreven in de verhaalregeling zekerheden.
Uit het kasstroomoverzicht onder 5.1.3. van de jaarrekening kan men herleiden dat het aantrekken van
nieuwe leningen niet nodig was in 2019.
Risicomanagement
Het is van essentieel belang om inzicht te hebben in de strategische en bedrijfsvoeringsrisico’s, en de
beheersing van deze risico’s. Daarnaast moeten bestuurders in toenemende mate hierover verantwoording afleggen, 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
en dus:
• aan te sluiten op de doelstellingen van de stichting
• onderdeel te zijn van goed ondernemerschap en dagelijkse bedrijfsvoering
• gedragen te worden door het bestuur en de regiomanagers
• behorend tot de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement
• bij te dragen aan de kwaliteit van zorg- en dienstverlening
onderdeel te zijn van het strategisch beleid, managementafspraken en de planning- & controlcyclus.

• resultaat op vastgoed										 € 887.650
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Accolade stelt eens per drie jaar een actueel risicoprofiel op en voorziet die van een risicoanalyse.
Jaarlijks wordt de risicoanalyse geëvalueerd en geactualiseerd. De laatste evaluatie was eind 2018.
Een nieuwe evaluatie wordt uitgevoerd in maart 2020. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt
in diverse documenten aandacht besteed aan risicobewustzijn en risicomijdend gedrag. Wij verwijzen
hiervoor naar het onderwerp Kwaliteit elders in dit document.

Iedere cliënt heeft een eigen contactverzorgende van minimaal niveau 3, die een vertrouwensrelatie
opbouwt met de cliënt door het tonen van inlevingsvermogen, empathie en begrip en het bieden van
liefdevolle zorg. Cliënt in regie vinden we belangrijk: een cliënt die zoveel mogelijk zijn eigen keuzes
maakt in zorg, wonen en welzijn voor zijn of haar kwaliteit van leven. Ook als dit een gezondheidsrisico
oplevert.

3. Kwaliteitsbeleid

Het opnieuw trainen en bekend maken van medewerkers met het SOEP-rapporteren (Subjectief,
Objectief, Evaluatie & Plan) heeft een impuls gegevens aan het methodisch werken. Er zijn koplopers
aangesteld die het SOEP-rapporteren onder de aandacht brengen binnen hun team. De werkgroep
methodisch werken heeft deze koplopers toegerust via onder andere een webinar. Het krijgt in 2020
een vervolg met een webinar voor alle zorgmedewerkers. Daarnaast zullen dossierchecks worden
gedaan op het SOEP-rapporteren.

Dit onderdeel is opgebouwd volgens de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en is daarmee
de verantwoording van de realisatie van het kwaliteitsplan 2019. Hierin zijn tevens, waar dat van
toepassing is, de eisen uit het Kwaliteitskader Wijkverpleging en het Addendum Langdurige Zorg Thuis
verwerkt.

3.1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning levensverhaal
Accolade stelt de cliënt centraal. Iedere cliënt is uniek en verdient persoonsgerichte zorg. In 2019 was
het streven om het levensverhaal van onze cliënten te kennen en vast te leggen in het dossier. Zo kan
het levensverhaal input leveren en als basis dienen voor het zorgplan en voor ondersteuning op maat.
Er zijn verschillende stappen gezet om het gewenste resultaat te bereiken.
• Met inbreng van de verpleegkundige adviesraad (VAR) is een vragenlijst opgesteld om het
levensverhaal vast te leggen. Dit is gedaan in afwachting van onderzoek en besluit naar een nieuwe
methodiek en/of classificatiesysteem. Teams mogen beargumenteerd van de vragenlijst afwijken,
als dat beter passend is bij de doelgroep of de cliënt.
• Wij hebben onze collega’s toegerust in een passende bejegening, wanneer zij met de cliënt in
gesprek gaan over diens levensverhaal. We hebben daarvoor de theorie en e-learning gebruikt van
Gerke de Boer (‘U woont nu hier’ voor de Psychogeriatrie en ‘Die past hier niet’ voor de somatiek en
Gerontopsychiatrie).
• Wanneer een cliënt of familie geen levensverhaal wil aanleveren, leggen we dit vast en maken we
gebruik van een persoonlijke schets op grote lijnen.
• Elk kwartaal is het belang van het kennen van het levensverhaal of de persoonlijke schets
besproken in teamoverleggen in de regio’s. Teams hebben hier verbetermaatregelen op ingezet en
zichtbare resultaten geboekt.
• Het is soms een weerbarstige opdracht om te komen tot een levensverhaal via de familie. Het blijft
daarom een aandachtspunt voor 2020.
Methodisch werken
In 2019 zijn we van Cura over gestapt naar Nedap, en daarmee naar ONS als ECD. Dit pakket is mooi op
de gebruiker (zowel cliënt als medewerker) toegesneden, met veel mogelijkheden. Voor de medewerkers was het wennen en we moesten met elkaar leren om dit nieuwe systeem goed te benutten en in te
richten. Dat was niet altijd makkelijk en leverde soms ook de nodige knelpunten op. Ook in 2020 loopt
het oplossen van de knelpunten nog even door, voordat nieuwe modules in gebruik worden genomen.
De werkgroep methodisch werken heeft bij de invoering van het ONS zorgdossier een belangrijke rol
gespeeld. Zij hebben verkend waar knelpunten zaten tussen de methodische praktijk en de functionaliteiten binnen ONS en hier oplossingen voor gezocht. De unieke wensen en behoeften van cliënten
worden geborgd in het zorgdossier, ook als het gaat om zorg rond het levenseinde.
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Voor de doelgroep NAH is samen met medewerkers, de cliëntenraad en de behandeldienst een traject
doorlopen om te kiezen voor een methodiek. Samen is de visie voor deze doelgroep afgestemd. Het
resultaat is de keuze voor de methodiek ‘Hooi op je Vork’. De introductie van deze methodiek heeft in
december 2019 plaatsgevonden en zal in 2020 verder vorm krijgen.
Methodisch werken kent veel aspecten waar Accolade in wil groeien. Het blijft daarom een belangrijk
aandachtspunt in 2020.
Aandacht voor incontinentie
In 2019 hebben twee fysiotherapeuten zich toegelegd op het specialisme geriatrische bekkendisfuncties. Eén van deze fysiotherapeuten heeft de scholing gedaan tot zwangerfit-coach, aangezien veel bekkenbodemdisfuncties voortkomen uit vroegere zwangerschappen. Tevens kan zij ondersteuning bieden
aan zwangere medewerkers. De fysiotherapeuten brengen dit thema onder de aandacht bij behandelaren en zorgteams, zodat we op dit gebied goede zorg kunnen leveren.

3.2 Welzijn en wonen
Thuis voor iedereen
‘Accolade, thuis voor iedereen’ is de visie van Accolade. In opdracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR)
heeft de cliëntfunctionaris afgelopen jaar onderzocht in hoeverre cliënten op de verschillende locaties
deze visie ook ervaren. Waarover zijn onze cliënten tevreden en waar liggen aandachtspunten? Er is
getracht deze vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden. De aanbevelingen vanuit dit onderzoek
zijn opgepakt op de verschillende locaties, om nog meer een gevoel van ‘thuis’ te creëren voor onze
bewoners.
Zingeving
Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan gebeurtenissen in hun leven. Binnen Accolade
zijn meerdere geestelijk verzorgers actief, maar ook binnen de gesprekken over advance care planning
wordt aandacht besteed aan zingeving. Veel bewoners kiezen voor Accolade vanwege de christelijke
identiteit. Wij geloven dat de zin van het leven te vinden is in God. Accolade organiseert regelmatig,
in een aantal gevallen samen met kerken, bijeenkomsten en vieringen voor bewoners om dit geloof in
God met elkaar te beleven.
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Afgelopen jaar is de ethische commissie weer frequent (vijf keer) bij elkaar gekomen. Op deze
bijeenkomsten worden ethische dilemma’s besproken aan de hand van ingebrachte casussen.
Behandelaren, geestelijk verzorgers, VAR en de cliëntenraad nemen actief deel aan deze commissie.
In het najaar zijn voorbereidingen getroffen voor de training ‘Moreel beraad’ voor aspirantgespreksleiders vanuit de zorg- en behandelteams. De training vindt plaats in januari 2020. Door morele
dilemma’s onder begeleiding te bespreken, worden zorgmedewerkers zich meer bewust van de
ethische zaken die spelen. Zij krijgen handvatten om hierover het gesprek aan te gaan in hun team en
met (het netwerk van) cliënten.
Zinvolle tijdsbesteding
Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben van een zinvolle dag en zinvolle tijdbesteding. Daarom
stellen we met en voor onze cliënten welzijnsdoelen op, die passen bij hun eigen unieke situatie. In
2019 hebben we een welzijnsbeleid opgesteld dat in 2020 verder wordt uitgewerkt per locatie. Ook
zijn afspraken gemaakt over het vastleggen van welzijnsdoelstellingen in het zorgplan. Dit gaat samen
met een verdere implementatie van ONS. Daarnaast zoeken de zorgprofessionals meer samenwerking
met de welzijnsmedewerkers om de dagbesteding zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de cliënt. De
kwaliteitsgelden maakten het mogelijk om meer medewerkers in te zetten op welzijn. Voorbeelden zijn
gastvrouwen in de huiskamers en tijdens avonden. Zo is er meer ruimte voor individuele aandacht en
activering.
Eten en drinken
Accolade vindt goed eten en drinken belangrijk. We zijn dan ook trots dat uit verschillende
onderzoeken blijkt dat cliënten het eten en drinken hoog waarderen. In september 2019 vond een
foodfestival plaats in De Wijngaard. Cliënten en medewerkers konden lekkere hapjes proberen.
Ook konden medewerkers inspiratie opdoen over de presentatie van eten, op smaak brengen van
eten, innovaties op voedingsgebied en hoe eten aantrekkelijk kan zijn voor cliënten met kauw- of
slikproblematiek.

3.3 Veiligheid
Medicatieveiligheid
Accolade werkt met een medicatieprotocol, om de inname en verwerking van medicijnen zo zorgvuldig
mogelijk uit te voeren. Wanneer er toch iets misgaat wordt dit door een medewerker gemeld in
Triasweb, zodat we daarvan kunnen leren. In 2019 zijn in totaal 588 medicatie-incidenten gemeld.
Speerpunt voor 2019 was dat medicatie-incidenten ook op teamniveau worden geanalyseerd, zodat
het lerend effect het grootst is. Ieder team heeft daarom een veiligheidscoach om deze incidenten te
behandelen, te analyseren en te bespreken met het team. In december 2019 besprak tachtig procent
van de teams elk kwartaal de gemelde incidenten op het teamoverleg. Veiligheidscoaches geven echter
aan dat zij meer ondersteuning nodig hebben om hun rol goed te kunnen uitvoeren. Daarom zijn in
2020 trainingen gepland voor de veiligheidscoaches.
Binnen Accolade is een geneesmiddelencommissie actief. Constateringen van Care & Quality en de
IGJ worden in deze commissie nader besproken. De commissie geeft aandachtspunten en adviezen
omtrent de medicatie richting de teams. Zo was er afgelopen jaar onder meer aandacht voor de
omgang met opiaten, de handelswijze omtrent toediening en het verwerken van baxterzakjes. De
commissie heeft afgelopen jaar verschillende audits uitgevoerd zodat we met elkaar blijven leren in de
zorgvuldige omgang met medicatie.
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Decubitus
Binnen Accolade Zorg hebben we veel aandacht voor de preventie van decubitus. Ieder kwartaal wordt
de prevalentie van decubitus besproken in de teams en tijdens de kwartaalgesprekken. De decubituscommissie brengt het belang van bewegen en goede voeding onder de aandacht in relatie tot het
voorkomen van decubitus. Soms komen cliënten echter al met decubitus bij ons in zorg of hebben onze
maatregelen niet afdoende effect. Wanneer er sprake is van decubitus graad 2 of hoger, vindt er op
de afdeling een casuïstiekbespreking plaats met deskundigen, zodat we alles doen om de decubitus te
beperken.
Gradatie decubitus

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Graad 4

Totaal

Aantal cliënten

13

7

6

2

28

Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM)
In 2019 hebben we ons als organisatie voorbereid op de Wet Zorg en Dwang (WZD), die 1 januari 2020
van kracht is geworden. Er is een WZD-commissie opgericht, die de voorbereidingen en scholing op
zich heeft genomen. In het najaar van 2019 zijn alle verpleegkundigen, paramedici en artsen op diverse
locaties geschoold door leden van de WZD-commissie. De zorgteams zijn tijdens teamoverleggen
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.
De CCR is akkoord gegaan met de benoeming van de SO (tevens BOPZ-arts) en de GZ-psycholoog als
WZD-functionarissen. De WZD-functionarissen zien toe op de inzet van de minst ingrijpende vorm van
onvrijwillige zorg en mogelijke afbouw ervan. Daartoe beoordeelt de functionaris de zorgleefplannen
waarin onvrijwillige zorg is opgenomen.
In het stappenplan, dat de kern vormt van de WZD, heeft de externe deskundige een
belangrijke rol. Wanneer het niet lukt om onvrijwillige zorg binnen drie maanden af te
bouwen, moet de zorgverantwoordelijke het uitgebreid deskundigenoverleg ‘aanvullen’ door advies
aan een externe deskundige te vragen. Er zijn afspraken gemaakt met Charim om deze rol voor elkaar
te vervullen.
Percentage cliënten met VBM waarbij een driemaandelijkse evaluatie plaatsvindt december 2019

Percentage
cliënten

Regio Zeist

Regio
Amersfoort

Regio Noord

Regio
De Bilt/Bodegraven

71%

100%

74%

50%

We zijn goed voorbereid op naleving van de WZD, temeer omdat 2020 nog wordt gezien als
overgangsjaar. De werkwijze zal in 2020 nog meer vorm moeten krijgen en daarnaast wachten we nog
op de uitkomst van de lobby van Actiz tegen enkele elementen van de WZD.
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Advance Care Planning
De moderne geneeskunde kan steeds meer. Toch hebben deze verbeterde mogelijkheden om ziektes
te genezen en levens te verlengen ook een keerzijde. Accolade vindt het daarom belangrijk om met
iedere cliënt in gesprek te gaan over keuzes omtrent de laatste levensfase. We zetten ons optimaal
in om kwaliteit van leven tot het uiterste moment inhoud te geven. De kennis en ervaring van de
aandachtvelders palliatieve zorg binnen de locaties en in het thuiszorgteam, houdt collega’s alert
op hoe zij dat zorgvuldig en professioneel doen en borgen. In 2019 is door hen hard gewerkt aan de
invulling van het Kwaliteitskader Palliatieve zorg binnen Accolade Zorg. Dit krijgt een vervolg in 2020.

Samen leren
Accolade werkt voortdurend aan het verbeteren van kwaliteit. Verschillende teams binnen Accolade
zijn afgelopen jaar bezocht door Care & Quality. Care & Quality brengt onverwachte (undercover nurse)
bezoeken aan een locatie en simuleert daarmee een inspectiebezoek. Care & Quality werkt volgens het
principe van ‘inspirerend en waarderend auditen’, waarbij teams dezelfde dag nog feedback krijgen.
Het geeft ons inzicht in hoe we ervoor staan op gebied van kwaliteit, getoetst aan de hand van normen
die de Inspectie Gezondheid & Jeugd hanteert. De bezoeken van Care & Quality gaan we in 2020
vervolgen.

In 2019 hebben we veel aandacht besteed aan dit thema. Artsen hebben samen besproken hoe
gesprekken over dit thema op een zorgvuldige manier gevoerd kunnen worden. Een goede uitleg van
de mogelijkheden en gevolgen kan de voorkeuren van de cliënt veranderen. Het gesprek over Advance
Care Planning (ACP) vindt plaats bij opname, tijdens het MDO, op tussentijds verzoek van de cliënt en
indien de gezondheidssituatie van de cliënt is veranderd.

Ook tijdens de kwartaalgesprekken staat het samen leren centraal. Zorgteams en regiomanager gaan
met elkaar in gesprek over kwaliteitsindicatoren en hoe je hierop kunt verbeteren. Ervaringen en ‘best
practices’ kunnen op deze overleggen gedeeld worden om zo met elkaar te werken aan goede zorg.

Afspraken die voortvloeien uit deze gesprekken worden vastgelegd in het zorgdossier. Het gaat
hierbij om afspraken over reanimeren, starten of stoppen met levensverlengende behandelingen en
ziekenhuisopname. Bij nagenoeg al onze cliënten worden deze afspraken vastgelegd.
In mei 2019 is er in De Wijngaard een zeer druk bezochte informatieavond gegeven over mentorschap
en bewindvoering. We organiseerden deze avond in samenwerking met de huisartsen van (GEZ) Den
Dolder, de specialist ouderengeneeskunde van Accolade en een jurist.
Percentage cliënten waarbij beleidsafspraken zijn vastgelegd omtrent het levenseinde december 2019
Regio Zeist

Percentage
cliënten

100%

Regio
Amersfoort

Regio Noord

100%

98%

Regio
De Bilt/Bodegraven
100%

3.4 Leren en werken aan kwaliteit
Kwaliteitsplan
Ieder jaar werken we volgens een actueel kwaliteitsjaarplan. De inbreng van verschillende commissies
waar verpleegkundigen, verzorgenden en (para)medici aan deelnemen, is essentieel voor het opstellen
van dit plan. Deze commissies zijn de voelsprieten van de organisatie op de verschillende thema’s.
Daarnaast wordt de inbreng van de Cliëntenraad (CR), de VAR (adviesraad van verpleegkundigen,
verzorgenden en welzijnswerkers) en de Raad van Toezicht (RvT) op waarde geschat. Zij ontvangen het
kwaliteitsplan in conceptversie. Met hun inbreng kunnen we het plan verbeteren. Binnen het lerend
netwerk wordt het kwaliteitsplan aangeboden aan collega-organisaties en voor feedback voorgelegd
aan de kwaliteitsadviseurs.
Kwaliteitsverslag
Jaarlijks brengt Accolade een kwaliteitsjaarverslag uit. Het verslag dat u nu leest is een evaluatie van
het kwaliteitsplan van 2019. De input van cliënten en medewerkers is hierin van essentieel belang. Het
kwaliteitsjaarverslag wordt openbaar gemaakt op onze website www.accoladezorg.nl.
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Lerend Netwerk
Accolade is deel van het lerend netwerk in de regio Utrecht met de organisaties De Haven, Amaris
Zorggroep, Zorggroep Charim en Innovum. Voor de regio Drenthe gebeurt dit met de Westerkim. Sinds
2018 functioneren de netwerken op bestuurlijk niveau en sinds 2019 wordt er ook deelgenomen aan het
netwerk van kwaliteitsadviseurs. Het streven is dat in 2020 iedere regio of dienst actief participeert in
een lerend netwerk of zorgketen.
Binnen Accolade werken we met individuele talentenplannen. Medewerkers die extra stimulans of
inspiratie kunnen gebruiken, worden aangemoedigd buiten de eigen organisatie te leren en te kijken bij
andere zorgorganisaties.

3.5 Leiderschap, governance en management (incl RvT, OR, CCR, VAR)
Accolade Zorg hanteert en leeft de Governancecode Zorg 2017 integraal na. De code is 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. De bestuurder
bespreekt dit met de Raad van Toezicht, de ondernemings- en de cliëntenraad.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht was in 2019 als volgt samengesteld:
• de heer drs. J. Kamphorst, voorzitter (lid commissie Kwaliteit & veiligheid en voorzitter commissie
remuneratie & governance)
• de heer ir. R. Kriek (lid commissie Financiën & vastgoed)
• mevrouw mr. M.E. Meijnhardt (lid commissie Remuneratie & governance)
• de heer drs. Ph. Miedema (voorzitter commissie Financiën & vastgoed
• mevrouw J. van Schothorst MSc, vicevoorzitter (voorzitter commissie Kwaliteit & veiligheid)
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De toezichthouders worden geïnformeerd via een voortgangs- en een kwaliteitsrapportage. De
bestuurder rapporteert per kwartaal over het gevoerde beleid, de bedrijfsvoering, kwaliteit, de
realisering van jaarplandoelen en de uitvoering van het strategisch beleidsplan. Rapportages van de
accountant (interim-management letter, accountantsrapport jaarrekening) zijn besproken. De Raad
van Toezicht vergaderde in het verslagjaar vijf keer en had daarnaast in november een studiedag,
samen met bestuur en management van Accolade, over de uitgangspunten voor het strategisch
huisvestingsplan.
Besproken onderwerpen (en waar van toepassing verleende goedkeuringen):
• Jaardocument en accountantsverslag
• Kwartaalrapportages bedrijfsvoering en kwaliteit
• Directiebeoordeling 2018
• Strategisch beleidsplan 2020-2022
• Kaderbrief 2020
• Reglementen raad van bestuur en raad van toezicht
• Informatieprotocol
• Treasurybeleid
• Strategisch vastgoed

Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad (OR) op 31 december 2019: Hettie Alkema, Luc Apperloo, Lianne
Faber, Lieke de Groot, Doutzen Hoekstra, Ida Koppelaar, Arie Post, Sander Scherrenberg. Ambtelijk
secretaris: Sjoukje de Wit. 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.
Uitgebrachte adviezen:
• Functiemix
• Kaderbrief 2020
• (Herziene) begroting 2019
• Begroting en jaarplan 2020
• Opzet en inhoud MTO
• Opdrachtverstrekking onderzoek inrichting ondersteunende diensten
Instemming:
De OR heeft ingestemd met een aantal besluiten. Afhankelijk van het onderwerp had de OR daarbij
aandachtspunten en verzoeken tot evaluatie binnen een bepaalde termijn:
• Verzuimbeleid
• Arbo-beleidsplan

• (Herziene) begroting 2019
• Begroting en jaarplan 2020
Cliëntenraad
Binnen Accolade Zorg zijn cliëntenraden (regionaal en centraal) actief. De samenstelling van de
Centrale Cliëntenraad (CCR) op 31 december 2019: de heer D. Boersma, de heer P. Brink, mevrouw
R. Garia, mevrouw G. Koster, de heer J. Snoek, de heer J. Vermeulen, de heer B. Weerstand en
mevrouw H.G. van Berkum (onafhankelijk voorzitter). De raad vergaderde zes keer. Ook waren er zes
overlegvergaderingen met de bestuurder.
Uitgebrachte adviezen:
• Opzet en inhoud uit te voeren cliënttevredenheidsonderzoek
• Geactualiseerd vrijwilligersbeleid Accolade
• Visie op welzijn
• Herziening regeling rond opbaren en nazorg bij overlijden
• Keuze kwaliteitsindicatoren 2020
• Strategisch beleidsplan 2020-2022
• Benoeming WZD-deskundigen
• Kaderbrief 2020
• (Herziene) begroting 2019
• Begroting en jaarplan 2020

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.
VAR
Accolade kent sinds 2012 een VAR (adviesraad van verpleegkundigen, verzorgenden en
welzijnswerkers). Overleg tussen Raad van Bestuur en de VAR vindt minimaal eens per jaar plaats,
waarbij beleid en werkplan van de VAR worden besproken. De VAR heeft in 2019 de volgende adviezen
uitgebracht:
•
•
•
•
•

Werkwijze en positionering VAR
Projectplan methodisch werken en levensverhaal
Risicosignaleringslijsten
Positionering verpleegkundige
Methodisch werken

De VAR bestond op 31 december 2019 uit: Alie Geerts, Jeanette van Heukelum, Wiltiene den Hollander,
Joke de Leeuw (ambtelijk secretaris), Joke Meijer, Margreet Meuleman (voorzitter), Marion Schoon en
Matthea Wolters.

Op een studiedag van de cliëntenraden van Accolade hebben cliëntenraadsleden samen met
bestuurder en managers gesproken over de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
(Wmcz). Een goede bijeenkomst, ook in het kader van elkaar leren kennen en verwachtingen helder
maken.
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3.6 Personeelssamenstelling
De wereld van de (ouderen)zorg is erg in beweging. De complexiteit van zorg neemt toe, de
verblijfsduur van cliënten wordt korter en we hechten steeds meer waarde aan persoonsgerichte zorg.
Daarbij heeft de cliënt zo veel mogelijk de regie over zijn zorg, wonen en welbevinden. Accolade heeft
dit jaar een nieuwe functiemix geïntroduceerd, aansluitend bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Dit is het uitgangspunt voor de strategische personeelsplanning in de teams voor 2019-2021, zodat
wij blijvend invulling kunnen geven aan de visie van Accolade. De verandering zit hierin dat er meer
verpleegkundigen in de teams werkzaam zijn, zodat wij aan de complexiteit van zorgvraag tegemoet
kunnen komen en daarmee het niveau van de teams verhogen. Daarnaast gaan we meer welzijn en
huiskamerassistenten inzetten om de sfeer en aandacht in de woongroepen te verbeteren. De invulling
van de nieuwe functiemix zal ook het komende jaar een uitdaging zijn.
Door de krapte op de arbeidsmarkt en de druk die dit geeft op de bezetting, zetten wij het komende
jaar stevig in op het binden van nieuwe medewerkers en het blijvend boeien en vitaal houden van onze
huidige medewerkers.
Eind 2019 hebben we ervoor gekozen om dit verder te brengen met de introductie van het Accolade
Huis van Werkvermogen. Dit is een model om de dialoog binnen alle lagen in de organisatie aan te gaan
over gezondheid, competenties, waarden en arbeid. Op een projectmatige wijze pakken we managers,
teams en P&O vervolgens de zaken aan die verbetering of ondersteuning behoeven. De uitkomst van
het medewerkertevredenheidsonderzoek van begin 2020 geeft hierin mede de prioriteiten aan.
Ook gaat het Programma Huis van Werkvermogen ondersteuning bieden aan het verbinden en
inspireren van medewerkers (oftewel beleid binden en boeien). We hebben in 2019 gezien dat de
verloopcijfers stegen naar 21,8 procent. Dit zijn 135 medewerkers. 34 medewerkers vertrokken
binnen het jaar. Hoewel dit in de hele sector hoog is (16 procent) geven de cijfers bij Accolade aan dat
verbinden en inspireren van medewerkers een gerichte aanpak vraagt. Het Programma heeft eind 2019
ingezet op onboarding (het goed laten landen van medewerkers in het eerste jaar), doorontwikkeling
van de zelforganisatie (afspraken maken en borgen) en een ontwikkelprogramma voor teamcoaches.
Ook wordt ingezet op vitaliteit en plezier. Samen met het ingezette beleid op activering bij verzuim,
geeft dit mogelijkheden om het ziekteverzuim (6,4 procent in 2019) ook preventief aan te pakken. Het
verzuim is binnen Accolade lager dan in de sector (7,3 procent), maar geeft nog steeds veel druk op de
bezetting en daardoor op ervaren werkdruk. Dit geeft een reden voor vertrek. Door de integrale, brede
en projectmatige aanpak binnen het Programma Huis van Werkvermogen, verwachten wij in 2020 een
start te maken met het positief keren van deze cijfers.

3.7 Gebruik van hulpbronnen
We geloven in liefdevolle persoonlijke zorg waarbij hulpbronnen belangrijke randvoorwaarden zijn om
kwaliteit van zorg te vergroten. In 2019 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op het
gebied van hulpbronnen.
Overgang naar G-suite
Wij achten een goede ICT-inrichting van groot belang voor het faciliteren en ontzorgen van onze
medewerkers. Daarom willen we hierin blijven vernieuwen. In 2019 zijn voorbereidingen getroffen om
over te gaan naar een digitale werkplek. Zo zijn er trainingen gegeven aan medewerkers om te werken
met G-suite, is onze data opgeschoond en zijn er nieuwe devices aangeschaft. In januari 2020 gaat
ArendState als eerste locatie de transitie maken.
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Kwaliteitsmanagementsysteem
Accolade ondersteunt het kwaliteitsbeleid met een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Het
KMS stuurt en beheerst op een doelmatige manier processen, wat ertoe leidt dat Accolade een
dienstverlening levert waar de cliënt tevreden over is. Speerpunt voor 2019 was het optimaliseren
van het KMS door het meer te laten aansluiten bij teams. In 2019 zijn we daarom gestart met
kwartaaloverleggen tussen de teamverpleegkundige en de regiomanager. Daarin worden
kwaliteitsindicatoren besproken waar de teams op rapporteren. Ook kunnen teams verbeteracties
aandragen.
Ons kwaliteitsmanagementsysteem wordt gecertificeerd door Lloyds. In april 2018 vond een
surveillancebezoek plaats. Op basis van de bevindingen zijn sindsdien voorbereidingen getroffen
omtrent de Wet Zorg en Dwang. In april 2020 is de overgang gereed naar de nieuwe ISO-norm voor de
zorg (NEN-EN: 2017).
Implementatie ONS
Per 1 januari 2019 zijn we gestart met de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntdossier (ECD).
Van CURA gingen we over naar ONS (Nedap). Voor de ondersteunende processen werd de overstap
gemaakt naar software van Afas. Het voordeel van ONS is dat het eenvoudig toegankelijk gemaakt
kan worden voor cliënten en naasten. Met een nieuwe implementatiepartner zijn eind 2019 stappen
gezet om de mogelijkheden binnen ONS beter te benutten. Dit zal in 2020 verder vervolg krijgen, zodat
toegankelijkheid voor cliënten en naasten via Carenzorgt gerealiseerd kan worden.
Domotica en e-health
Innovatie en domotica zijn niet meer weg te denken uit de zorg. Op allerlei gebieden kan technologie
een aanvulling zijn op de zorg door mensen. Zo maakt Accolade met goed resultaat gebruik van
tovertafels, zorgrobot ZORA en braintrainers.
Begin 2019 is een innovatiemarkt georganiseerd in De Wijngaard. Verschillende bedrijven hebben hier
hun innovaties gepresenteerd aan medewerkers, cliënten en familie. Om regio’s te stimuleren hierover
na te blijven denken, hebben we met elkaar afgesproken dat iedere regio of dienst werkt aan een
optimalisatie of innovatie.
Doelstelling in 2019 was meer gebruik van e-health te maken. Onder andere door het aanstellen van
een projectleider e-health. Onze beleidsmedewerker heeft deze rol in 2019 vervuld door deel te nemen
aan een innovatienetwerk en door het organiseren van een inspiratiesessie over innovatie voor het
management.
Documentmanagementsysteem (DMS)
Om onze medewerkers te ondersteunen in de zorg die zij geven, maken wij gebruik van een
documentmanagementsysteem (DMS). Door de jaren heen sloot ons huidige DMS minder goed aan bij
de wensen van medewerkers en waren documenten moeilijk te vinden. Begin 2019 is een inventarisatie
gemaakt van alle protocollen, werkinstructies en procedures en is er een selectie gemaakt welke
documenten van belang zijn voor een nieuw DMS. Vervolgens is verkend welke applicatie het beste
aansluit bij onze wensen en behoeften. Daarna is een keuze gemaakt voor Iprova van Infoland. Deze
applicatie is in het najaar ingericht en kan in 2020 in gebruik genomen worden.
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3.8 Gebruik van informatie
Zorgkaart Nederland
Het meerjarig gemiddelde op Zorgkaart Nederland staat eind 2019 op 8.3. Het gemiddelde over 2019
is een 8.8. Regio Zeist scoort relatief hoog in deze waarderingen. In totaal hebben we in 2019 37
waarderingen ontvangen over 2019. Ter vergelijking: in 2018 waren er dan 140. In het kwaliteitsplan is
opgenomen dat we in 2020 cliënten stimuleren een review achter te laten op Zorgkaart Nederland.
Prem
In de zomer van 2019 is het PREM-cliënttevredenheidsonderzoek (Patiënt Reported Experience
Measure) uitgevoerd onder thuiszorgcliënten van Accolade. De rapporten zijn in het derde kwartaal
opgeleverd. Van de respondenten beveelt 98% Accolade Zorg aan bij anderen. We krijgen een
gemiddelde NPS-score van een 8. De resultaten werden besproken in de teams en waar nodig zijn
verbetermaatregelen vastgesteld.
CTO en MTO
In 2019 zijn alle voorbereidingen getroffen voor het houden van een cliënttevredenheidsonderzoek
(CTO) en het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Beide zijn inmiddels uitgevoerd. De resultaten
worden in maart 2020 verwacht.
Onderzoek door cliëntfunctionaris
De cliëntfunctionaris is onafhankelijk persoon die door de centrale cliëntenraad is benoemd. Deze
persoon onderzoekt via interviews met bewoners en/of hun familie hun verwachtingen van en
tevredenheid over Accolade. De cliëntfunctionaris, mevrouw Ineke van Muiswinkel, krijgt daartoe
jaarlijks van de CCR een thema mee. In 2019 was dat het vervolg van het onderzoek hoe cliënten
zich thuis voelen bij Accolade. Aanleiding hiervoor is de visie van Accolade: ‘Thuis voor iedereen’. In
2019 is het onderzoek uitgevoerd in d’Amandelboom, ArendState en Hart van Vathorst. Als positieve
punten worden genoemd de tomeloze inzet van medewerkers, het christelijk karakter en de
maaltijden. Aandachtspunten die naar voren komen zijn onder meer de communicatie met familie en
mantelzorgers, het voorzien in dagactiviteiten voor een specifieke doelgroep en het toezicht op de
hoofdingang. De deelrapporten zijn besproken met de betrokken teams. Het onderzoek wordt in het
eerste kwartaal 2020 afgerond.
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