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Uitgangspunten

Voor u ligt het kwaliteitsverslag 2021 van Accolade Zorg. 
 In dit verslag verantwoordt Accolade Zorg zich over de
prestaties en bedrijfsvoering. Prestaties die in dienst staan
van de zorg voor bewoners en cliënten. Het gaat daarbij
over de voortgang van het strategisch beleid, kwaliteit,
goed bestuur, medewerkers, financiële prestaties en
productie.
 
Met het financieel verslag(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. 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. 
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Voorwoord bestuurder
Het zal u niet verrassen dat ook dit jaar het verslag begint met corona. Ook dit jaar heeft corona
opnieuw in belangrijke mate ons leven en werken bepaald. Na nog een forse uitbraak op één
van de locaties in januari brachten de vaccinaties voor de bewoners in maart de nodige rust.
Aansluitend werden de collega’s gevaccineerd en daarna een groot deel van de samenleving.
We dachten dat we het ergste wel gehad hadden. Helaas stak het virus in het najaar echter in
alle hevigheid weer de kop op met een forse uitbraak en overlijdens tot gevolg. De
boostercampagne aan het eind van het jaar en de milde omikronvariant, bieden een nieuw
perspectief. Medio februari 2022 lijkt de samenleving weer van slot te gaan en hopen we dat we
voor lange tijd van de beperkingen af zijn. We zijn er hard aan toe.

In het afgelopen jaar hebben we de missie, visie en kernwaarden van Accolade opnieuw
doorleefd en nieuwe woorden gegeven. Hierin laten we zien wat en Wie ons drijft, wat wij
belangrijk vinden in de zorgverlening en hoe wij er willen zijn voor de bewoners. Het is goed
dat we dit opnieuw op papier hebben gezet, maar waar het echt om gaat is dat dit zichtbaar en
merkbaar is in ons doen en laten.

Binnen Accolade is de krapte op de arbeidsmarkt steeds beter voelbaar. Er is steeds meer
creativiteit nodig om de vacatures te kunnen invullen. Speeddates, zij-instromers en het
versterken van recruitment zijn enkele voorbeelden hiervan, die gelukkig ook het nodige
resultaat opleveren. Het goed begeleiden van nieuwe collega’s door onder andere de
organisatiebuddy zorgt ervoor dat zij zich welkom weten en snel thuis voelen bij Accolade.
Door goed voor onze collega's te zorgen, voorkomen we dat ze vertrekken naar een andere
werkgever. Dit doen we door hun werk goed te faciliteren met bijvoorbeeld ‘Zorg voor jou'
waarmee we ondersteuning bieden voor de verschillende fases in het leven. Bovenal spreken
we onze waardering uit voor de grote inzet en liefdevolle zorg die dag in dag uit geboden
wordt.

Het afgelopen jaar hebben we zelforganisatie een nieuw impuls gegeven. Met als doel om de
teams zoveel mogelijk vrijheid en regelruimte te geven, zodat ze het goede voor de bewoner
kunnen behouden en versterken. Daarnaast willen we de kwetsbare kanten van een team
voldoende opvangen. 

We hebben onze samenwerking met aanbieders van verpleeghuiszorg en thuiszorg, maar ook
met andere partijen in de keten zoals huisartsen, ziekenhuizen en gemeenten verstevigd. We
hebben elkaar hard nodig om de groeiende zorgvraag in een krapper wordende arbeidsmarkt
het hoofd te bieden. Dit vraagt om fundamenteel anders georganiseerde zorg. Dat is een
moeilijke maar ook noodzakelijke en mooie opgave.

De grote inzet van de vele vrijwilligers en mantelzorgers geeft het leven van de bewoners extra
kleur. Hun inzet is onmisbaar en wordt zeer gewaardeerd. We kijken terug op een prettige
samenwerking met de ondernemingsraad en de cliëntenraden. Het is mooi hoe er vanuit een
positief kritische houding gezocht wordt naar wat goed is voor de collega’s en bewoners.

Ik ben dankbaar voor de grote inzet van iedereen. Samen mogen we zoeken naar wat hoop en
betekenis geeft in het leven van onze kwetsbare en waardevolle cliënten. Levend uit en
gesteund door Gods liefde mogen we er iedere dag zijn. 

Anne Bosman
Bestuurder Accolade Zorg 4



ACCOLADE PROFIEL

ouderenzorg op het gebied van somatiek, psychogeriatrie en gerontopsychiatrie

zorg voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel

zorg voor mensen met een langdurig bewustzijnsstoornis

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. 

Accolade is gespecialiseerd in:

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.

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

verpleegkundige adviesraad

Amersfoort: Hart van Vathorst

Assen:  ArendState 

De Bilt:  d’Amandelboom

Bodegraven: de Wierickehoeve

Zeist: de Wijngaard en Villa l’Abri

Bestuursstructuur:

De stichting kent de volgende organen:

Accolade Zorg is werkzaam in de regio’s: 
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Wij zijn er met aandacht en liefde!

Levend uit Gods liefde willen wij er zijn voor kwetsbare en waardevolle mensen om
professionele, liefdevolle zorg te bieden en samen te zoeken naar wat hoop en betekenis geeft.

Bij Accolade werken wij vanuit onze christelijke identiteit, cliënten voelen zich daar thuis bij.
We geven professionele, liefdevolle zorg en begeleiding aan ouderen en volwassen met niet -
aangeboren-hersenletsel (NAH). 

We streven naar kwalitatief goede zorg, die ontstaat in de relatie tussen cliënt, familie en
zorgprofessional, maar ook in de relatie van collega’s onderling. In de relatie zoeken we naar
wat op dat moment goede zorg is, naar wat hoop en betekenis geeft ook als veel niet meer lukt
of kan. Juist dan zijn we creatief en tonen we lef.

Innovaties die het leven van cliënten of het werk van zorgmedewerkers verbeteren,
onderzoeken we en passen we toe. We werken samen met andere organisaties en in netwerken
om elkaars deskundigheid te benutten en van elkaar te leren. 

Wij zijn allemaal uniek, maar delen onze christelijke levensovertuiging. Dit ervaren cliënten en
familie doordat we er zijn met liefde en aandacht. We krijgen ruimte om te groeien door een
sterk en vast team van collega’s om ons heen. Onze teams zijn herkenbaar, aanspreekbaar en
toegewijd aan elkaar en aan de kernwaarden van Accolade. 

We zijn een warme en betrokken organisatie, waar mensen graag werken. We zorgen voor
onze medewerkers, stimuleren ze waar het kan en geven ruimte voor ontwikkeling. We kijken
naar wat past bij iemand, wat nodig is om te kunnen groeien, persoonlijk maar ook in het vak.
Wij bieden een gezonde, veilige en dynamische leer- en werkomgeving, waarin talenten benut
worden. 

Onze zorg vind je op zes locaties in Nederland en thuiszorg in de directe omgeving daarvan.
We zijn een groeiende organisatie en hebben de ambitie om verder te groeien in wonen met
zorg, intramurale verpleeghuiszorg en thuiszorg.

	

Ons verhaal

samen	zijn	wij:
	

aandachtig	aanwezig
met	liefde	en	lef

vakkundig	en	vindingrijk
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694
TOTAAL AANTAL CLIËNTEN

Cliënten
31-12-
2018

31-12-
2019

31-12-
2020

 
31-12-
2021

 

Dagopvang
Dagbesteding 

45 66 61 81

Thuiszorg 160 212 232 198

 
Zorg met verblijf

 
299 324 319 315

Volledig pakket
thuis

67 59 67 74

Extramurale
behandeling

9 12 15 26

818
TOTAAL AANTAL MEDEWERKERS

Medewerkers
31-12-
2018

31-12-
2019

31-12-
2020

 
31-12-
2021

 

Medewerkers in
loondienst

758 761 805 818

Stagiaires* 33 35 40 28

Personeel niet in
loondienst

36 99 93 156

Vrijwilligers 445 442 442 413

In onderstaande tabel is 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.

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

Kerngegevens
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Hoofdstuk 2

INSPANNINGEN EN PRESTATIES

Inspanning en prestaties 

Onderscheidende christelijke zorg
Maatschappelijke inbedding
Collega’s in het middelpunt
Lerende organisatie
Aanbieder van zorg en diensten thuis, een fijne
woonomgeving en intramurale verpleeghuiszorg

Zelforganisatie 2.0 ontwikkelen en implementeren
Kwaliteit van zorg continu verbeteren
Versterken vaste teams in loondienst

De strategie “zorg met een goed vooruitzicht” 2020-
2022 bestaat uit 5 strategische speerpunten:

1.
2.
3.
4.
5.

Binnen de strategische speerpunten hebben we 3
thema’s benoemd waar we het afgelopen en komende
jaar de focus op hebben:

1.
2.
3.

Zelforganisatie 2.0 ontwikkelen en implementeren

In 2016 zijn we binnen Accolade gestart met het
concept van zelforganiserende teams.
Zelforganiserende teams zijn een middel om onze
doelen te realiseren. Teams en professionals in het
primaire proces hebben regelruimte nodig om
professionele en liefdevolle zorg te bieden die aansluit
bij de behoeften van bewoners en cliënten. Regelruimte
gaat hand in hand met kaders, die richting en houvast
bieden. Vanuit de gestelde kaders kan een medewerker
zelf vrijheid en verantwoordelijkheid pakken. Accolade
faciliteert in de middelen die teams nodig hebben om
zelforganiserend te kunnen zijn. 

Na een aantal jaar gewerkt te hebben met het concept
van zelforganisatie hadden we behoefte aan herijking
en doorontwikkeling. We hebben daarbij hulp gevraagd
van de ST Groep, een bureau dat veel zorgorganisaties
ondersteunt bij zelforganisatie. Met ST groep en een
vertegenwoordiging uit de organisatie, hebben we het
afgelopen jaar gewerkt aan het verduidelijken van de
kaders en verantwoordelijkheden. Er is gedefinieerd wat
de teams nodig hebben aan ondersteuning om
zelforganiserend te kunnen zijn. De belangrijkste
elementen en doelen in het ontwerp dat we de
komende 2-3 jaar gaan implementeren zijn:
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Teamcoaches worden coachend leidinggevenden en krijgen hiërarchische
verantwoordelijkheid voor de teams. Kwaliteitsverpleegkundigen krijgen
doorzettingsmacht op de inhoud. De coachend leidinggevende en
kwaliteitsverpleegkundige zijn samen (resultaat)verantwoordelijk voor het team. Zij
staan dichtbij het primaire proces en hiermee wordt de vrijheid, verantwoordelijkheid
en slagkracht van teams vergroot.
In de zorgteams gaan we werken met sterrollen. Een sterrol is een aandachtsgebied
waarvoor een medewerker extra aandacht heeft. Met de invoering van sterrollen,
verdelen we verantwoordelijkheid van taken onder teamleden en dit verhoogt de
betrokkenheid van medewerkers en de eigen verantwoordelijkheid van het team.
In de zorgteams gaan we werken met een “ik-wij-zij” overlegstructuur. In deze structuur
bespreekt het team periodiek de professional (ik), het team (wij) en de bewoners/cliënten
(zij). 
We ontwikkelen voor elke doelgroep binnen Accolade Zorg een zorgprogramma om
kwaliteit van zorg een impuls te geven en uniformiteit aan te brengen over de regio’s
heen. Dit onderwerp komt terug in het programma kwaliteit. 

"De zorg is
uitstekend, liefdevol
en gemotiveerd in

een prachtig
gebouw op een

zeer mooie plek"
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Zorgprogramma's per doelgroep
Kwaliteitsmanagementsysteem
Kwaliteitshandboek
Kwaliteitsdashboard 
Centrale medicatiecommissie

Kwaliteit van zorg continu verbeteren
In 2021 hebben we een visie op zorg geformuleerd. Relatiegerichte zorg, waarin de driehoek  
bewoner of cliënt, familie en zorgmedewerker centraal staat, want goede zorg doen we met
elkaar. Vanuit en in de relatie ontstaat kwaliteit van zorg. Het welzijn en welbevinden van
bewoners en cliënten krijgt in de driehoek nadrukkelijk een plek. Enerzijds omdat bewoners,
cliënten en hun naasten een actieve rol hebben in het vormgeven van de zorg en
ondersteuning. Anderzijds omdat de kwaliteit van zorg bij Accolade verder gaat dan het
methodische: wij zoeken samen naar hoop en betekenis (onze missie). 

De relatie komt het beste tot haar recht binnen heldere kaders. We werken daarom aan het
scheppen van deze kaders door verschillende projecten in het Programma Kwaliteit:

1.
2.
3.
4.
5.

Het programma is in 2021 gestart en heeft een doorlooptijd van 2-3 jaar. In de komende
jaren zullen we projecten afronden en nieuwe projecten opstarten binnen het programma.
We hebben in 2021 resultaten bereikt op de volgende projecten:

Kwaliteitsmanagementsysteem
In 2021 hebben we afscheid genomen van NEN-EN 15224 certificering. Dit systeem gaf
onvoldoende handvat voor het daadwerkelijk meten en verbeteren van de kwaliteit van
zorg. We ontwikkelen en monitoren kwaliteit via ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem.
Dit KMS is mede-ontwikkeld door medewerkers vanuit verschillende lagen in de organisatie
en vervolgens toegankelijk vormgegeven. De PDCA-cyclus vormt het uitgangspunt van het
KMS. 

Kwaliteitshandboek
De basis voor een goede kwaliteit van onze zorg ligt in protocollen en werkinstructies die 
 helder aangeven wat er verwacht wordt. In 2021 is Accolade gestart met het herzien van de
inhoud van het kwaliteitshandboek. Een werkgroep heeft als opdracht om het
kwaliteitshandboek volledig, gebruiksvriendelijk en up-to-date te maken. Alle verschillende
processen zijn Accolade-breed afgestemd en beschreven. In 2022 gaan we hier mee verder.

Kwaliteitsdashboard
Ieder kwartaal houden alle teams een inventarisatie hoe het staat met de kwaliteit van zorg,
op basis van een aantal indicatoren. Tot voor kort gebeurde dit handmatig, dit was een
registratielast voor de teams. In 2021 is er gewerkt aan een dashboard op kwaliteit, waar
teams, managers en bestuurder deze gegevens kunnen inzien. Om dit dashboard te
realiseren moest vastgesteld worden hoe we kwaliteit meten, welke indicatoren het meeste
zeggingskracht hebben, en hoe deze gegevens geëxporteerd kunnen worden uit onze
systemen. De basis die in 2021 is gelegd gaan we in 2022 verder uitbreiden en optimaliseren.
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Versterken vaste teams  in loondienst
We geloven in de kracht van vaste en vitale teams. Dit betekent dat we zoveel als mogelijk
werken met medewerkers in dienst van Accolade en continuïteit in de teams willen borgen.
Ook willen we positief bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.
Beide zijn cruciale randvoorwaarden voor het kunnen leveren van kwaliteit van zorg en het
doorontwikkelen van zelforganiserende teams.

Om te werken aan vaste en vitale teams hebben we een breed palet aan initiatieven
ontplooid in het afgelopen jaar. 

Zorg	voor	jou
Het programma “Zorg voor jou” is geïntroduceerd. Dit programma bevat een
aanbod aan interventies en tools, die aansluiten op diverse momenten in het
leven van medewerkers. Hiermee ondersteunen we medewerkers in hun
duurzame inzetbaarheid.

Organisatiebuddy
Er is een organisatiebuddy aangesteld om collega’s een positieve ervaring bij
de start te laten hebben (onboarding). Ook is er aandacht om mensen zich
thuis te laten voelen bij Accolade, dit doen we door diverse activiteiten,
verbetering van processen, scholing en direct contact.

	

	Centrale	medicatiecommissie
Medicatieveiligheid is een belangrijk kwaliteitsthema. In 2021 hebben we een Centrale
Medicatie Commissie (CMC) opgericht. Deze commissie heeft als doelstelling om centrale
kaders te creëren waarbinnen de lokale medicatiecommissies hun protocollen kunnen
opstellen. Dit is gebaseerd op wet en regelgeving. Daarnaast stimuleert de CMC het
interregionaal leren op het thema medicatie.

Arbeidsvoorwaarden	en	loopbaanmogelijkheden
De huidige arbeidsvoorwaarden zijn onderzocht en we hebben gekeken
hoe we die binnen de bestaande CAO interessanter kunnen maken voor
medewerkers. Hiervoor is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ook hebben
we nieuwe functies toegevoegd aan het functiehuis (contactverzorgende
en helpende plus), waardoor er meer mogelijkheden zijn voor carrièregroei.

Zij-instroom
We hebben gewerkt aan de organisatie, begeleiding en werving van zij-
instromers voor een versnelde opleiding VIG. Op diverse locaties zijn in het
afgelopen jaar zij-instromers gestart (5 in het voorjaar van 2021 en 23 in
september). Het doel was een bus vol zij-instromers en dat is gelukt. Dit
willen we ook in 2022 een vervolg geven. We onderzoeken nog andere
mogelijkheden om nieuwe doelgroepen te bereiken en op te leiden.

Aanbesteding	PNIL
Er is een aanbesteding gedaan voor de inzet van PNIL. Doel was lagere
tarieven, om daarmee de uitgaven te beperken. Ook zijn er afspraken
gemaakt over mogelijkheden voor inzet van personeel met een christelijke
identiteit en het eventueel overnemen van deze potentiële medewerkers.
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Herontwikkeling	van	locatie	d'Amandelboom
Op basis van ons strategische speerpunt “aanbieder van zorg en diensten thuis, een fijne
woonomgeving en intramurale verpleeghuiszorg” hebben we  een concept voor de
herontwikkeling van de locatie d’Amandelboom vastgesteld. De locatie d’Amandelboom is
nu voor een deel een woonzorgcentrum. Voor de toekomst maken we de keuze voor
verpleeghuiszorg intramuraal en bij mensen thuis. De vraag naar zorg in de omgeving is
groot en we willen daar op inspelen door groei te realiseren op de locatie. In het concept
bewegen we van “verblijf in een verpleeghuis” naar “wonen met verpleeghuiszorg”. 
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2.2. BEDRIJFSVOERING 
Resultaatontwikkeling & financieel beleid

Resultaat van € 949.000, komt grotendeels
door vastgoed.
De zorgexploitatie is verbeterd naar een
nipt negatief resultaat. 
We verwachten van elke regio dat er niet
meer geld wordt uitgegeven dan er
binnenkomt.
Een positief zorgresultaat is nodig om de
nieuwbouwplannen voor d’Amandelboom
en De Wijngaard te kunnen financieren. 
PNIL is gestegen in 2021 naar € 5,0
miljoen. Inzet is nodig voor de continuïteit
van de zorg bij vacatures en verzuim
€ 3,3 miljoen kwaliteitsgelden inzet. De
kwaliteitsgelden zijn ingezet voor het
aantrekken van extra zorgpersoneel en het
professionaliseren van de ondersteunende
diensten om zo de kwaliteit van zorg te
verhogen.
Opbrengsten zijn gestegen met € 1,5
miljoen door zorgverzwaring bij instroom
in Assen en d'Amandelboom en groei in
het aantal WIz plekken.

Resultaat 

€ 949.000

PNIL 2021
€ 5,0 miljoen

 

K
w

al
it

ei
ts

g
el

d
en

3,3
miljoen

Opbrengst 
€ 1,5 miljoen

gestegen

Vastgoed
In 2020 is een strategisch huisvestingsplan vastgesteld dat voorziet in nieuwbouw voor locatie
d’Amandelboom en op termijn renovatie van locatie De Wijngaard. In 2021 zijn verdere stappen
gezet met het bepalen van uitgangspunten voor het woonzorgconcept van de nieuwe
Amandelboom. 

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.
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Risicobeheersing:
Accolade heeft in 2021 het
risicoprofiel geëvalueerd en de
top-10 risico’s opnieuw bepaald.
Voor deze risico’s zijn
beheersmaatregelen bepaald.
Voorbeelden van
beheersmaatregelen zijn het
voeren van multidisciplinaire
kwartaalgesprekken over
verzuim,
arbeidsmarktcommunicatie om
nieuwe medewerkers te kunnen
aantrekken en het bevorderen
van een cultuur van
samenwerken en feedback geven
die bijdraagt aan de tevredenheid
van medewerkers. 

Evenals voorgaande jaren heeft
Accolade in 2021 invulling
gegeven aan de regeling
Administratie Organisatie en
Interne Controle die van kracht is
voor Wlz-zorgaanbieders. Deze
regeling borgt de juistheid,
inzichtelijkheid en
toegankelijkheid van de
administratie en interne controle
van de zorgaanbieder. Als
onderdeel hiervan heeft Accolade
dossiercontroles uitgevoerd op de
juistheid en rechtmatigheid van
de gedeclareerde zorg.

De fiscus heeft in 2021 geen
bevindingen geconstateerd. 

1,0
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Hoofdstuk 3
Kwaliteit 

3.1	Persoonsgerichte	zorg	en	ondersteuning

In 2021 zijn de missie en visie van Accolade Zorg
herzien. Relatiegerichte zorg heeft een prominente
plaats in de missie en visie gekregen:

Goede zorg is voor ons in essentie relationeel en
wederkerig en ontstaat in de relatie tussen direct
betrokkenen: bewoner/cliënt, naaste en
zorgprofessional. Binnen Accolade Zorg noemen wij dit
relatiegerichte zorg. Relatiegerichte zorg gaat over de
waardevolle samenwerking in die driehoek, waarin
iedere betrokkene naar vermogen meedenkt en
meedoet.

In de komende jaren zal de relatiegerichte zorg nader
worden uitgewerkt en ingebed in de organisatie. 

Relatiegerichte	zorg	via	Mikzo
Onze cliënten zijn unieke mensen die zorg op maat
nodig hebben. Er wordt per cliënt gekeken wat hij of zij
nodig heeft en dit wordt vastgelegd in het zorgplan.
Afgelopen jaar is er een nieuw classificatiesysteem in
het zorgplan geïmplementeerd: Mikzo. Dit is ontworpen
om persoonsgericht en methodisch te werken in de
zorg. Het helpt onze zorgprofessionals om samen met
de cliënt en familie na te denken over de verschillende
aspecten van het leven. 

Levensverhaal
We hebben extra aandacht besteed aan het
levensverhaal van de bewoner. Het kennen van dit
verhaal zorgt voor meer begrip, een betere omgang en
afstemming van de zorg. 

3.2	Welzijn	en	wonen

Ook in 2021 heeft de coronacrisis grote invloed gehad
op het welzijn van de cliënten. Zowel aan het begin en
einde van het jaar zijn er besmettingen geweest op bijna
alle locaties. Als gevolg hiervan waren er beperkingen in
het aantal bezoekers. Ze konden niet  deelnemen aan
(groeps)activiteiten of kerkdiensten. In geval van een
besmetting moest de cliënt in isolatie en dus op de
kamer  blijven. We hebben geleerd om weloverwogen
keuzes te maken, met respect voor zowel veiligheid als
leefbaarheid en hier duidelijk over te communiceren

16



Daarnaast zijn we creatief geweest en hebben we gekeken naar de mogelijkheden om het welzijn  
zo optimaal mogelijk te houden. Dit deden we door bijvoorbeeld themamanden per woongroep
met kleine creatieve activiteiten. Daarnaast waren er wekelijkse activiteiten zoals bakken,
voorlezen, bloemschikken, busritjes waar bewoners zelf de bestemming kiezen en individuele
bezoeken. Regelmatig waren er (buiten) optredens, we vierden Koningsdag en  Sinterklaas kwam
op bezoek. Ook was er een levensechte replica van de Nachtwacht in de Wijngaard die de
bewoners konden bezoeken. 

3.3.	Veiligheid

Ons Kwaliteitsmanagementsysteem is vernieuwd om kwalitatief veilige zorg en
ondersteuning te garanderen, het methodisch werken te verstevigen en het continu leren te
stimuleren. De onderlinge samenhang tussen de kwaliteitsinstrumenten en processen wordt
hiermee verstevigd en geborgd.  

In het kwaliteitsmanagementsysteem zijn de (verplichte) indicatoren verpleeghuiszorg
ondergebracht in de kwartaalgesprekken. Hierdoor is voortdurend aandacht voor deze
thema’s en kan er direct op worden bijgestuurd. Hieronder volgt een korte toelichting op de
kwaliteitsindicatoren:
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Decubitus: 
Het gemiddelde percentage cliënten bij Accolade met decubitus was in 2021 3,4%
(benchmark Zorginstituut Nederland geeft 4% in 2019). Binnen Accolade is een
decubitusteam dat ingeschakeld kan worden om te adviseren bij de voorkoming en
genezing van decubitus. In de praktijk zien we dat er effectief gehandeld wordt zodra er
sprake is van (beginnende) decubitus.

Advance Care Planning: 
In 2021 hebben nagenoeg alle cliënten één of meer beleidsafspraken over het
levenseinde. Dit is al geruime tijd de praktijk. 

Medicatieveiligheid: 
In 2021 is een centrale medicatiecommissie ingesteld die centraal medicatiebeleid heeft
opgesteld ter ondersteuning van de lokale medicatiecommissies. Daarnaast is op bijna alle
locaties een elektronisch voorschrijfsysteem (Medimo) geïmplementeerd waardoor de
kans op fouten tot een minimum wordt beperkt. Op 7 oktober 2021 bracht de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een aangekondigd bezoek aan de Wijngaard met het
thema medicatieveiligheid. De IGJ concludeert dat de Wijngaard grotendeels voldoet aan
de getoetste normen rond medicatieveiligheid en er is geen vervolgtoezicht nodig. 

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking: 
Het werken op basis van de wet zorg en dwang is in 2021 verder geoptimaliseerd. Op
aangeven van commissie zorg en dwang zijn de beleidsnotitie en werkinstructies
aangepast. Ook zijn er scholingen voor zorgverantwoordelijken geweest. Daarnaast zijn
de maatregelen rondom vrijheidsbeperking kritisch geëvalueerd.

Aandacht voor eten en drinken: 
In de halfjaarlijkse evaluatie is meer aandacht geweest voor eten en drinken. Deze
indicator creëert meer bewustzijn bij medewerkers dat eten en drinken een belangrijk
onderdeel uitmaakt van het welzijn van cliënten. Hierdoor ontstaan er meer initiatieven
om eten en drinken aantrekkelijker te maken. Uit gesprekken blijkt dat de cliënten het fijn
vinden om hun eigen voorkeuren op te geven.

3.4.	LEREN	EN	WERKEN	AAN	KWALITEIT

Kwartaalrapportage en -overleg
Samen leren en ontwikkelen staan voortdurend centraal. Zo kunnen we de kwaliteit van
onze zorg stapsgewijs verbeteren. Samen leren doen we door de kwartaalrapportage. In
deze rapportage geven de verpleegkundigen inzicht in hoe het gaat met de
basisindicatoren verpleeghuiszorg binnen het team. Vervolgens is het kwartaaloverleg en
bespreken alle verpleegkundigen, uit de verschillende teams, samen met de
regiomanager wat er goed gaat en waar ruimte is voor ontwikkeling. 

Leren van incidenten en moreel beraad
In de teams leren we ook van incidenten. De veiligheidscoaches van de teams analyseren
de incidenten en bespreken deze in het team. Daarnaast leren we van Moreel Beraad.
Hierbij kijken we per casus: wat is de goede zorg voor deze cliënt en zijn omgeving, op dit
moment en in deze situatie? Zo blijven onze zorgprofessionals alert op de morele
afwegingen t.a.v. de zorg voor onze cliënten.
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  dhr. ir. R. Kriek (lid commissie Financiën & Vastgoed) 
  mevr. mr. M.E. Meijnhardt (lid commissie Remuneratie & Governance) 
  dhr. drs. Ph. Miedema, voorzitter (voorzitter commissie Remuneratie & Governance) 
  dhr. drs. C. Rupke (voorzitter commissie Financiën & Vastgoed ) 
  mevr. J. van Schothorst MSc, vicevoorzitter (voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid)
  mevr. drs. B. Wesseling MSM (lid commissie Kwaliteit & Veiligheid)

Lerend netwerk
Wij zijn betrokken bij tal van netwerken, waaronder het Lerend Netwerk. Bestuurders en
kwaliteitsadviseurs komen afzonderlijk en soms gezamenlijk bij elkaar. Vorig jaar is een
voorstel geschreven om het netwerk te verstevigen en de inhoudelijke opbrengsten te
vergroten. De kwaliteitsadviseurs bespreken nu dezelfde thema’s als de bestuurders om zo met
elkaar verder te komen. Komend jaar gaan we op deze wijze werken en al doende leren hoe we
het lerend netwerk maximaal kunnen benutten. 

3.5.		LEIDERSCHAP,	GOVERNANCE	en	MANAGEMENT

We hanteren de Governancecode Zorg, en hebben 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. 

Raad van toezicht
De samenstelling van de raad was in 2021 als volgt: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Bij Accolade
hebben we oog

voor cliënten maar
ook echt elkaar"
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Aantrekkelijk werkgeverschap in het kader van het project “Huis van werkvermogen“
en wat het betekent voor de organisatiecultuur, de functiemix en de mate van
zelforganisatie. Daarnaast is met de bestuurder regelmatig gesproken over de grote
hoeveelheid personeel niet in loondienst die moest worden ingezet. 
Ontwikkelingen in d'Amandelboom zijn meerdere keren onderwerp van bespreking
geweest. De uitkomsten van een extern onderzoek en het daarop gemaakte plan van
aanpak, de veranderaanpak en de leerpunten voor geheel Accolade, dit alles in
combinatie met een werkbezoek gebracht aan de locatie. 
Herontwikkeling van locatie Amandelboom. We vinden het belangrijk dat de
ontwikkeling van een locatie past in het totaal van de ontwikkelingen van Accolade.
Daarom is eerder een strategisch huisvestingsplan opgesteld en zijn kaders
afgesproken waarbinnen de ontwikkelingen moeten plaatsvinden.
De kwaliteit van de dienstverlening is besproken op basis van de
kwaliteitsrapportages, de besprekingen met OR en CCR, werkbezoeken en overige
signalen. 
De jaarrekening 2020 en het jaarplan en jaarbegroting 2022 zijn besproken en
goedgekeurd. De financiële rapportages van de organisatie zijn besproken in
samenhang met het behalen van de strategische en maatschappelijke doelstellingen.
Er is tevens goedkeuring verleend aan de ontbinding van de Meile Douma Stichting,
en de toevoeging van het vermogen van die stichting aan de stichting Accolade Zorg. 
De nieuwe missie, visie en kernwaarden,  hoe ondersteunen deze de medewerkers die
ermee moeten werken. Hoe versterkt de missie en visie wat wij belangrijk vinden, de 
 christelijke identiteit, die zich vertaalt in liefdevolle en professionele zorg. 

Verslag	Raad	van	toezicht	

Ook het werk van de raad van toezicht werd afgelopen jaar beïnvloed door de corona-
maatregelen. In het verslagjaar hebben we zeven keer vergaderd, waarvan een aantal
keren digitaal. Daarnaast vergaderden de commissies ter voorbereiding op de
vergaderingen. Onderwerpen die betrekking hebben op het aandachtsveld van de
commissie werden hier diepgaand besproken. Daarbij werden rapportages en
goedkeuringsverzoeken van een advies aan de raad voorzien, zodat in de vergadering
gefocust kon worden op de hoofdlijnen van beleid en de onderlinge samenhang daarin.
Op alle vergaderingen kwam de stand van zaken met betrekking tot corona aan de orde. 

De raad vindt het belangrijk om feeling te houden met wat er op de locaties gebeurt.
Daarom heeft elk lid een of meer locaties als aandachtslocatie. Tevens zijn de
vergaderingen op locaties, werden er werkbezoeken gehouden en vond er overleg plaats
met de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en leden van het managementteam.

In oktober is er een zelfanalyse gehouden waarvan de resultaten besproken zijn op een
studiedag. Op basis van deze uitkomsten heeft de raad een aantal onderwerpen voor
verdere scholing en verdieping benoemd.

In de vergaderingen met de bestuurder toetst de raad, door middel van een kritische
dialoog, of de organisatie zijn maatschappelijke functie goed vervult en adequaat de
verschillende belangen dient in goede dialoog met de relevante belanghouders. Zo is over
de volgende onderwerpen gesproken:
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mevr. H.G. (Hetty) van Berkum -
Admiraal, onafhankelijk voorzitter
dhr. D.K.J. (Douwe) Boersma,
secretaris / penningmeester

vanuit de cliëntenraad regio Assen:
dhr. D.K.J. (Douwe) Boersma en dhr.
A.G. (Bert) Weerstand 
vanuit de cliëntenraad regio De Bilt:
dhr. J. (Jan) Snoek en mevr. L.
(Liesbeth) Bezemer-Wiskerke.
vanuit de cliëntenraad regio
Amersfoort: dhr. R. (Ruurd) Postma
en dhr. K. (Kars) Veling 
vanuit de cliëntenraad regio Zeist:
mevr. S. (Sandra) Schruijer (locatie
Wijngaard en thuiszorg) mevr. I.
(Ilse) v.d. Straat – Ducro (Villa l’Abri) 

Regio Bodegraven (Wierickehoeve)
heeft gekozen voor een familieraad.
Deze familieraad is niet
vertegenwoordigd in de CCR. De
belangen worden behartigd via de
regiomanager en de bestuurder.

De centrale cliëntenraad heeft als
gevolg van de maatregelen
gerelateerd aan corona, deels fysiek
en deels online vergaderd. 
Actie- en aandachtspunten uit het
CCR jaarplan zijn aan de orde
geweest.
De CCR vergadert als regel in de
ochtend zonder de bestuurder en in
de middag met de bestuurder. Er
waren in 2021 zes vergaderingen. 
Er was vaak aandacht voor de
financiële situatie van Accolade en
voor de herontwikkeling als gevolg
van bouwplannen bij
d’Amandelboom. 
Een afvaardiging van de
cliëntenraad nam deel aan het
overleg met het Zorgkantoor en
maakte deel uit van de Ethische
Commissie. 
Zoals ieder jaar was er ook in 2021
een overleg van de CCR met een
afvaardiging van de raad van
toezicht.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cliëntenraad
Binnen Accolade Zorg zijn cliëntenraden (regionaal en centraal) actief. De centrale
cliëntenraad bestaat uit personen die zitting hebben in één van de lokale cliëntenraden
van Accolade Zorg. De samenstelling van de centrale cliëntenraad was in 2021 als volgt: 

Cliëntfunctionaris
We hebben een eigen cliëntfunctionaris. Deze functionaris doet in opdracht van de CCR
sinds 2011 periodiek onderzoek op de verschillende locaties. In 2018 is begonnen met een
onderzoek naar de vraag of we de visie “Thuis voor iedereen” waarmaken, met de cliënt in
regie en met zelforganiserende teams. In 2021 is er een 1e vervolgonderzoek geweest in
Hart van Vathorst. De rapportage van het onderzoek wordt als geheel in de betreffende
regionale CR besproken. De grote lijnen komen op de agenda van de CCR. In 2022 zal de
cliëntfunctionaris onderzoek doen in d’Amandelboom.

Studiedag
Op 1 oktober 2021 heeft de CCR heeft een studiedag georganiseerd. Daar waren (bijna) alle
leden van de vijf cliëntenraden aanwezig om elkaar te ontmoeten en samen te leren. 
Onder de titel “Samen waardevol voor Accolade Zorg” hebben de ruim 20 aanwezigen een
goede en gezellige dag. Namens het LOC heeft Liesbeth Honig de CCR meer verteld over
de rechten en plichten van een CR en een CCR. 
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Kaderbrief 2022
Zelforganisatie
Missie/visie en kernwaarden
Uitvoering cliënttevredenheidsonderzoek
Benoeming WZD-functionaris
Jaarverslag en jaarrekening 2020
Bezoekersregeling (i.v.m. de coronacrisis)
Jaarplan en begroting 2022

Stand van zaken van het SHP, het Strategisch
Huisvestings Plan Accolade 2020-2022 
Uitkomsten cliënttevredenheidsonderzoeken 2021
Betrokkenheid bij interne audits
Zorgkaart Nederland
Consequentie verandering wet donorregistratie
Implementatie veranderingen als gevolg van de
nieuwe WMCZ
Aanschaf en implementatie MIKZO
De verslagen van de vergaderingen van het
managementteam van Accolade Zorg

Aanvragen voor advies en instemming

In 2021 heeft de bestuurder acht keer bij de CCR een
aanvraag voor advies en/of instemming neergelegd.
Deze aanvragen zijn alle van een positief advies
voorzien. Een enkele keer is de aanvraag in twee keer
besproken. De CCR heeft ingestemd met alle stukken
waarvoor instemming vereist was. 

Overige onderwerpen:

De samenwerking met de bestuurder wordt door de CCR
als constructief en prettig ervaren. De CCR is dankbaar
dat de zorg aan de bewoners en cliënten kon worden
gegeven. Daarnaast was er altijd aandacht voor het
welzijn. In 2021 moest dat alles opnieuw onder moeilijke
omstandigheden. De medewerkers kregen vaak te
maken met het overlijden van een cliënt of bewoner. 

De CCR kijkt in dankbaarheid aan God terug op het werk
wat is gedaan. Werk wat gedaan is ten behoeve van hen
die door hun leeftijd of beperking speciale, liefdevolle
zorg nodig hebben
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Thuiswerkregeling. 
Informatiebeveiliging
Regeling m.b.t. beeldschermbril. 
Bronnen voor balansbudget. 
Klachtencommissie medewerkers. 

Ondernemingsraad

Samenstelling Ondernemingsraad op 31 december 2021: 
Lianne Faber, Dianne Boorsma, Arie Post, Doutzen Hoekstra, Luc Apperloo,
Jolanda Kooy Stefan Grasdijk, Eisje Jongsma. 
Ambtelijk secretaris: Sander Scherrenberg 

Corona had invloed op de OR, met als gevolg veel online vergaderen en weinig
ontmoetingen. 

Advies & instemming. 
Op alle adviesonderwerpen is uiteindelijk positief geadviseerd. Op alle
instemmingsverzoeken is instemming verleend. 
Verder is het onderwerp zelforganisatie intensief aan de orde geweest. De
adviesaanvraag vindt in 2022 plaats. 

Instemming: 

Er zijn vijf vaste commissies aan de OR verbonden. Naast OR-leden maken ook 
 medewerkers, die geen lid zijn van de OR, deel uit van deze vaste commissies.
De vaste commissies hebben in 2021 grotendeels stilgelegen. Oorzaken zijn
onderbezetting OR en corona.  Er is een teamscholing geweest in juni 2021. De
geplande najaarsscholing heeft vanwege verscherpte coronamaatregelen op het
laatste moment geen doorgang kunnen vinden. 

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. 

12
Vergaderingen

Functiemix
Missie & visie van Accolade 
Fisc Free. 
Kaderbrief 2022 
Jaarplan 2022 
Begroting 2022 

Advies: 
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VAR
Accolade kent sinds 2012 een VAR (adviesraad van
verpleegkundigen, verzorgenden en welzijnswerkers). De VAR
adviseert gevraagd en ongevraagd de bestuurder en/of het
managementteam over onderwerpen die het vakgebied van
de genoemde beroepsgroepen betreffen. Daarnaast heeft de
voorzitter van de VAR eens per twee maanden overleg met de
bestuurder. De VAR heeft in 2021 frequent vergaderd om de
ontwikkelingen te bespreken. Dit ging veel over corona en de
werkdruk die dit meebrengt. Daarnaast is er advies uitgebracht
over de nieuwe formulering van missie, visie en kernwaarden,
het jaarplan 2022, een advies over het belang en de methodiek
voor het vastleggen van levensverhalen is in voorbereiding. 
 De VAR participeert verder in projectgroepen (zelforganisatie,
missie/visie, kwaliteit) en heeft een linking pin naar de
vakgroep kwaliteitsverpleegkundigen. 

De VAR bestond op 31 december 2021 uit: Ilse van
Amerongen, Alie Geerts, Wiltiene den Hollander, Joke Meijer,
Margreet Meuleman (voorzitter), Greet Scherrenberg en
Matthea Wolters.

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 2021 is
verder gebouwd aan het ‘huis van werkvermogen’ , hierin
komen de competenties van de medewerker, de zorg voor de
medewerker 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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3.7.	HULPBRONNEN,	OMGEVING	EN	CONTEXT

ONS optimalisatie
In 2019 en 2020 is een nieuw elektronisch cliëntdossier geïmplementeerd. De
implementatie heeft veel energie gekost en is bovendien niet naar wens verlopen. Na een
inhaalslag is een projectgroep ‘Optimalisatie ONS’ van start gegaan, om versneld te komen
tot optimaal gebruik van de applicatie (ONS/NEDAP). Deze inhaalslag heeft tot een betere
ondersteuning van zorgprofessionals geleid. 

Kwaliteitshandboek
In 2020 is het documentmanagementsysteem (kwaliteitshandboek) vernieuwd. Alle
documenten en protocollen zijn ingevoerd in Iprova. Ook de kick-protocollen van Vilans
zijn via hetzelfde handboek te raadplegen. Door de automatische beheerstructuur worden
alle documenten eens in de twee jaar gecontroleerd op actualiteit. Er werd echter ook
geconstateerd dat er nog veel werk te verzetten is om het kwaliteitshandboek actueel,
gebruiksvriendelijk en volledig te maken. De werkgroep protocollen is in het leven
geroepen om deze achterstand in te halen. Zij hebben ontbrekende protocollen aangevuld
en verouderde protocollen grondig herzien. In 2022 wordt dit werk voortgezet en zal de
focus meer komen te liggen op gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid.

Duurzaamheid en Milieu
Accolade Zorg is in 2021 concreet aan de slag gegaan met duurzaamheid. Zo heeft
Accolade Zorg  per 1 juli 2021 een coördinator duurzaamheid benoemd en is een Green
Team gestart. Accolade Zorg is aangesloten bij de Green Deal voor de zorg. ‘"Duurzame
Zorg voor een Gezonde Toekomst" en heeft de ambitie zich in 2022 te certificeren voor het
Bronzen Keurmerk van de Milieuthermometer Zorg. De Milieuthermometer Zorg is een
certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert
en borgt. 
 
In 2021 zijn er voor de locaties De Wijngaard en d’Amandelboom zogenaamde portefeuille
routekaarten gemaakt. Hierdoor wordt inzichtelijk waar deze locaties staan op dit moment
qua duurzaamheid en welke maatregelen kunnen worden genomen om te voldoen aan de
klimaatdoelstellingen die voor de zorg zijn gesteld.

Informatiebeveiliging
Het informatiebeveiligingsbeleid is in november 2021 geactualiseerd en er is een vervolg
plan van aanpak vastgesteld voor het 1e halfjaar 2022. In mei 2021 hebben we een
nulmeting uitgevoerd rondom informatiebeveiliging en zijn we met de uitkomsten aan de
slag gegaan. In juli 2021 is er information security officer benoemd. In augustus is een
penetratietest door Hoffman uitgevoerd op de vier websites van Accolade zorg. De
aanbevelingen voor verbetering zijn opgevolgd en uitgevoerd door de leveranciers van de
betreffende websites.

Privacy
De gemelde datalekken zijn behandeld volgens protocol datalekken en zijn vastgelegd in
een register. Medewerkers zijn meegenomen in bevordering van bewustzijn in het
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens door middel van e-learning en e-mails.
Accolade Zorg maakt gebruik van Google Workspace en heeft aandacht voor de
privacyrisico's die geconstateerd zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens.
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3.8.	CLIËNTERVARING

Cliëntervaringen vinden wij erg belangrijk bij Accolade Zorg. Het helpt
inzicht te krijgen in de behoeften en beleving van de cliënten en
daarmee geeft het een aanknopingspunt om, waar nodig, de zorg te
verbeteren. De cliëntervaringen worden opgehaald via
ZorgkaartNederland, een eigen onderzoek en voor de thuiszorg via de
PREM-methode. 

Zorgkaart Nederland
In 2021 gaven  cliënten en verwanten Accolade Zorg gemiddeld een 9 bij
62 waarderingen. Ten opzichte van 2020 is dit gestegen. Bij 88
waarderingen werd toen gemiddeld een 8,6 gegeven. 

Cliëntervaringsonderzoek
Het eigen onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van een
vragenlijst. Hieraan deden 151 respondenten mee. Men is met name
positief over de prettige manier waarop medewerkers omgaan met de
cliënten en men voelt zich veilig bij Accolade Zorg. De ontwikkelpunten
liggen op het meedenken in de zorg en de aandacht voor bewegen. 

PREM
In de thuiszorg vindt de uitvraag plaats via de PREM. In 2021 was de
respons 53% en kreeg de thuiszorg een 8,9. De cliënten zijn zeer tevreden
over de aandacht, de wijze waarop zorg wordt verleend en de
deskundigheid van de zorgverleners. Het ontvangen van de zorg door
vaste zorgverleners scoorde het  laagst (regio Noord 8, regio Zeist/de Bilt
7). 
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"Wat een fijne plek voor mijn
moeder. Er is altijd tijd en

aandacht voor haar als zij dat
nodig heeft! Ze geniet van

haar fijne kamer met uitzicht!
De verzorging is perfect! Wij

zijn zeer tevreden"
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Bijlage 1: Afkortingen 

CAO collectieve arbeidsovereenkomst
CMC centrale medicatiecommissie
CCR centrale clientenraad
CR cliëntenraad
DSCR debt service coverage ratio (dekkingsgraad)
EBITDA earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (brutowinst)
EV/TV eigen vermogen/totaal vermogen
FTE fulltime equivalent
IGJ inspectie gezondheidszorg en jeugd
KMS kwaliteitsmanagementsysteem
LOC landelijke organisatie cliëntenraden
MIKZO meetinstrument kwaliteit van zorg
MJR meerjarenraming
NAH niet-aangeboren hersenletsel
OR ondernemingsraad
PDCA plan-do-check-act
PNIL personeel niet in loondienst
PREM patiënt reported experience measurement
ROC regionaal opleidingscentrum
SHP strategisch huisvestingsplan
VAR verpleegkundige adviesraad
VIG verzorgende individuele gezondheid
WlZ wet langdurige zorg
WMCZ wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
WZD wet zorg en dwang
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